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Erbjudande att teckna aktier i det mångfaldigt 
prisbelönta och viktiga miljöteknikföretaget 

Sorubin AB (publ)
 

Detta investeringsmemorandum är framtaget av Sorubins styrelse 
på uppdrag av Bolagsstämman den 11 juni 2013. 

Energy efficient aeration
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Sorubins vision
”Att Sorubins modulbaserade luftnings-
system skall nå erkännande som  
världens bästa.”

 
Vatten är världens viktigaste resurs. Människor, 
djur, jordbruk och industriella processer behö-
ver tillgång till rent vatten varje dag. Tyvärr har 
många delar av vår värld ont om friskt vatten 
och alldeles för många vattendrag, sjöar och 
hav är döda eller döende.

Det finns många problem att lösa innan vi kan 
räkna med att världens allt vatten är friskt och 
rent.

Ett stort problem är att vattenrening kostar 
mycket pengar. Den dyraste delprocessen alla 
kategorier är luftningen som ofta står för hälften 
av alla kostnader.

Sorubin har därför en viktig del av den lösning 
som krävs för att det återigen skall gå att bada 
i alla världens vattendrag. Vår teknologi har 
nämligen potential att halvera kostnaderna för 
luftning.

Det är en stor och växande global bransch som 
Sorubin verkar i och nu har du chansen att vara 
med på Sorubins viktiga resa.
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Undantag från prospektskyldighet 

Detta investeringsmemorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen, då det är 
undantaget prospektskyldighet enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument – undantag 
avseende erbjudande till allmänheten. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbju-
dandet av finansiella instrument understiger 1 miljon euro under en tolvmånadersperiod.

Spridning av investeringsmemorandum

Inbjudan enligt detta investeringsmemorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsät-
ter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta 
investeringsmemorandum får inte distribueras till land (bl a USA, Japan, Kanada, Australien och Nya 
Zeeland) där distributionen eller informationen kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller 
strider mot regler i sådant land. Tvist med anledning av innehållet i detta investeringsmemorandum eller 
därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt och av svenskt domstol 
exklusivt.

Uttalanden om framtiden

Uttalanden om framtiden och framtida förhållanden i detta investeringsmemorandum återspeglar styrel-
sens nuvarande syn avseende framtida händelser och utveckling. Styrelsen anser att dessa uttalanden, 
som bygger på bedömningar och antaganden vid tidpunkten för memorandumets upprättande, är väl 
genomarbetade. Läsaren uppmärksammas dock på att dessa, liksom alla bedömningar om framtiden, är 
förenade med osäkerhet.  

Styrelsens försäkran

Detta investeringsmemorandum har upprättats av styrelsen för bolaget med anledning av den före-
stående nyemissionen som beslutats av bolagsstämman. Styrelsen anser sig ha vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att informationen i memorandumet, så vitt styrelsen känner till, 
överensstämmer med faktiska förhållanden och att inget är utelämnat som skulle kunna påverka memo-
randumets innebörd.  

Allmänt om investering i aktier

En investering i aktier skall ses som en affärsmöjlighet, men är också förenat med ett risktagande. Det är 
många faktorer, både interna och externa, som påverkar ett företags utveckling och finansiella ställning. 
Det finns en risk att hela eller delar av ett investerat kapital kan gå förlorat. Den som investerar i aktier 
måste bilda sig en egen uppfattning kring de risker och möjligheter som kan uppstå. Likaså är det upp 
till varje investerare att sätta sig in i de skatterättsliga aspekter som gäller för honom.
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Inbjudan till teckning av aktier
Vid den ordinarie bolagsstämman i Sorubin Aktiebolag (publ) den 11 juni 2013 beslutades att 
genomföra en nyemission om högst 52 000 stycken B-aktier.  En fulltecknad emission tillför 
bolaget 2 496 000 kronor. Antalet aktier innan emissionen är 713 200 stycken, fördelat på 
100 000 stycken A-aktier och 613 200 stycken B-aktier.

Härmed inbjuds allmänheten, i enlighet med villkoren i detta investeringserbjudande, att 
teckna B-aktier till en kurs om 48 kronor.

Umeå i juni 2013 
Sorubin Aktiebolag (publ)             

Detta investeringsmemorandum återfinns på bolagets hemsida, www.sorubin.se, samt hålls 
tillgängligt hos bolaget, där även kompletta årsredovisningar samt annat material som me-
morandumet hänvisar till återfinns.
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Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid 12 juni 2013 – 15 juli 2013•	

Teckningskurs 48 SEK per aktie•	

Teckning i poster om 200 stycken aktier•	

Antal aktier i erbjudandet högst 52 000 stycken B-aktier•	

Emissionsbelopp högst 2 496 000 SEK•	

Värdering (pre-money) 34,2 MSEK•	
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Villkor och anvisningar för erbjudandet

Emissionsvolym 

Emissionen omfattar högst 52 000 stycken B-akter, som vid full teckning motsvarar ett 
emissionsbelopp om 2 496 000 kronor. Antalet aktier innan emissionen är 713 200 stycken, 
fördelat på 100 000 stycken A-aktier och 613 200 stycken B-aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 48 kronor per aktie.

Företrädesrätt 

Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Teckningstid

Perioden för teckning är 12 juni 2013 – 15 juli 2013. Styrelsen förbehåller sig rätten att för-
länga teckningstiden.

Teckningsanmälan

Teckning kan ske i poster om 200 stycken B-aktier och skall ske på bifogad teckningsanmä-
lan. 

Anmälan, som är bindande, skall skickas till Sorubin AB (publ), Industriv 22, 90130 Umeå och 
vara bolaget tillhanda senast 15 juli 2013.

Endast en anmälan per person kommer att beaktas. Vid flera inlämnade beaktas endast den 
senast inkomna anmälan. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att 
lämnas utan avseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i den förtryckta texten i denna 
teckningsanmälan.

Tilldelning

Vid överteckning av erbjudandet beslutar styrelsen om tilldelning och eftersträvar då att bola-
get får en god ägarspridning, vilket kan innebära att tilldelning erhålls med färre antal poster 
än vad teckningsanmälan avsett. Tilldelning påverkas inte av när under teckningstiden som 
anmälan lämnats in. 

Besked om tilldelning

Efter avslutad teckningsperiod erhåller alla som fått tilldelning en avräkningsnota med betal-
ningsinstruktioner. Den som inte erhållit tilldelning får inget meddelande.

Betalning

Betalning ska ske inom 14 dagar från besked om tilldelning. 

Aktieboken

De nya aktierna och dess ägare införs i bolagets aktiebok senast två veckor efter det att 
betalning inkommit till bolaget. Bolaget genomför för närvarande anslutning till Euroclear. Då 
detta är genomfört kommer alla aktieägare att kunna se sina innehav i Sorubin direkt via sina 
depåer. 

Utdelning

De nyemitterade aktierna äger rätt till eventuell utdelning fr o m innevarande räkenskapsår. 
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Emissionens utfall

Styrelsen förbehåller sig rätten att fullfölja emissionen även om den inte tecknas fullt ut. 
Utfallet av emissionen kommer att presenteras på bolagets hemsida efter teckningstidens 
utgång eller i anslutning till en eventuell förlängning av teckningsperioden. 

Handel i aktien

Bolaget är för närvarande ej noterat på marknadsplats. Styrelsen för idag diskussioner kring 
alternativ för framtida listning på svensk marknadsplats.

Värdering av aktierna

Det är styrelsens samlade bedömning att teckningskursen återspeglar en skälig värdering av 
bolaget och dess framtidsmöjligheter. Den värdering som ligger till grund för erbjudandets 
teckningskurs bygger på de investeringar som gjorts i form av patent och övrig forskning, 
kombinerat med bedömd marknadspotential och förväntade framtida försäljnings- och vinst-
nivåer. Bolagets värdering ”pre-money” är 34,2 MSEK.

 

” Vattenförsörjning och utmaningar inom vattenteknik 
har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag har också 
jobbat med vattenteknologi och vattenfrågor i hela 
mitt liv. Som styrelsens ordförande i Sorubin AB (publ) 
välkomnar jag dig till möjligheten att teckna aktier i ett 
mycket spännande svenskt prisbelönt miljöteknikföretag 
med framtiden för sig. 

Sorubin har gjort en bra start med en enastående pro-
duktutveckling inom vattenbranschen. Verksamheten 
präglas av entusiastiska och kompetenta medarbetare 
som på ett ansvarsfullt sätt driver utvecklingen av både 
företag och erbjudande framåt. Det är spännande att 
navigera ett ambitiöst företag med en tydlig expan-
sionsplan. Det är min förhoppning att du finner Sorubins 
erbjudande intressant. Välkommen! ” Kjell Axelsson, styrelsens  

ordförande.
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Sorubins bakgrund
Sorubin AB (publ) föddes ur en smältdegel av idéer, ingenjörskonst och vetenskap från flera 
olika områden. Den tekniska bakgrunden vilar på både sedan länge etablerad vetenskap och 
nya tekniska uppfinningar som Sorubin patenterat. Sorubins luftare OptusAir är en nyskapande 
ingenjörslösning som löser ett gammalt problem. Och med en mycket stor, global marknad 
med ständigt växande efterfrågan, ser Sorubin framtiden an genom att fokuserat gå i mål med 
att sjösätta vår expansionsplan.

Stefan Sandström grundade 
verksamheten i februari 2009 och 
har under resans gång sam-
lat ihop ett vinnande team och 
bevisat Sorubins luftare OptusAir 
på marknaden genom över 30 
installationer på industriell nivå 
och ett flertal återkommande 
kunder. Sorubin har idag kunder 
inte bara i Sverige, utan också ute 
i Europa. Artiklar om vår teknologi 
och verksamhet har publicerats i 
de tyngsta branschorganen och 
Sorubin har dessutom vunnit många utmärkelser.

John Steinbeck, författare. Uttryckte förmodligen en av de viktigaste grundprinciperna för 
Sorubins entreprenöriella drivkraft: ”Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise 
från den envise.” 

Bokslut nyckeltal och omsättning
   Utfall Utfall Budget Plan Plan 
   2011 2012 2013 2014 2015

Intäkter (MSEK)  3,0 1,5 * 5,0 15 30 
Tillväxt, %   86 -50 300 ** 300 ** 100

Bruttoresultat (TB1) 2,1   1,2 3,0 6,8 16  
Marginal, %   70   60 40 45 55

Rörelseresultat (EBT) -0,2 -1,0 -0,5 2 7 
Marginal, %   -0,6 -50 -21,6 12 16

Antal årsanställda 2 2 1 (3) 6 6 *** 
VD/säljchef  1 1 1 1 1 
Projektansvarig  1 1 0 1 1 
Säljare    0 0 (2) 2 2 
Teknik/FoU  0 0 0 1 1 
Admin   0 0 0 1 1

* = 2012 blev ett ”off-year” med nödvändigt omtag på interna processer och nytt marknadsfokus på ny målgrupp: pro-
cessindustrin. Avslut nåddes med: Abba Seafood, Bröderna Dafgård och Nestlé. Dessutom övergick bolaget till publikt 
bolag inkl nyemission som reste 2,5 MSEK.

** = Tillväxten ur ett procentuellt perspektiv ser mycket stark ut, men är självklart hanterlig ur aspekten absoluta tal.

*** = Varje säljare skall på heltid kunna nå 8 MSEK i avslut under ett år eftersom delar av försäljningen handlar om order-
mottagning. Övrig omsättning via återförsäljare och olika typer av partnerskap. En omsättning om 30 MSEK under 2014 
kan hanteras av samma organisation som 2014. 
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Vad är luftning och eftermontering

Luftning

Luftning är i sig en vetenskapligt väldokumenterad och välkänd, över 100 år gammal metod 
att rena vatten på. Det innebär helt enkelt att man gör luftbubblor i vatten. Då luftbubblorna 
stiger mot ytan så övergår en del av luftens syre till vattnet. Detta syre är nödvändigt efter-
som det driver både kemiska och biologiska reningsprocesser. En viktig applikation är att 
man kan fälla ut järn och vissa tungmetaller ur dricksvatten genom syrets inverkan (oxida-
tion). Vid avloppsrening använder man bakterier som äter föroreningar (kallas slam eller aktivt 
slam) och dessa behöver syre för att leva, frodas och rena vattnet. Bakterierna är sedan 
enkla att skilja ut från vattnet.

I princip alla kommunala avloppsvatten och industriella processvatten behöver tillförsel av 
syre innan vattnet kan återgå till naturens kretslopp. Luftning är oftast ett miljökrav för att vat-
ten från kommunalt avlopp eller industriella processer skall få återföras till naturen. Det finns 
heller inte något alternativ till syre.

Att lufta vatten är extremt energikrävande. Därför räknas luftning av avloppsvatten till ener-
giintensiv industri. Andra exempel på energiintensiv industri är smältverk och pappersbruk. 
Överallt där det finns människor finns det avloppsvatten och industrier. Det betyder att över-
allt där det finns människor så behövs stora mängder luftning. Man räknar med att 1 procent 
av all den elström som vi gör av med i Sverige går åt till att göra luftbubblor.

Eftermontering och förstärkande luftning

Eftermontering betyder att man monterar ny luftarutrustning på en plats där det tidigare fun-
nits luftare. Detta måste göras med jämna mellanrum eftersom luftarsystem helt enkelt slits 
ut med tiden. Då kommuner växer eller då fabriker ökar sin produktion, behöver reningsan-
läggningar också förstärka sin luftning. Genom skärpta miljökrav kan anläggningar behöva 
förstärkande luftning för att klara av de hårdare utsläppskraven.

Då man eftermonterar luftare tillkommer ett flertal kostnader som:

Driftstopp•	

Ombyggnationer•	

Demontering och skrotning av gammal luftarutrustning•	

...och det handar ofta om mångmiljonbelopp!

Sorubins luftare kan installeras ovanpå eller vid sidan av befintliga luftare och själva instal-
lationsarbetet kan genomföras utan driftstörningar. Ibland kan det behövas ett nytt elskåp, 
men det motsvarar i sammanhanget marginella kostnader för projekten. Dessutom är Optu-
sAir tystgående vilket innebär förbättrad arbetsmiljö.

 
Sorubins luftare OptusAir är både energieffektiv och kommer med extremt små om-
kostnader för kunderna vid eftermontering. Det betyder att Sorubins kunder kan räkna 
hem en investering på mellan 1-4 år beroende på elpris och befintlig anläggning. Den 
globala marknaden uppskattas vara värd över 50 miljarder kronor per år och enbart 
Sorubins adresserade svenska marknad beräknas vara värd över 200 miljoner per år.

Tack vare detta har OptusAir en mycket stor marknadspotential.
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OptusAir
I början kallade vi vår luftare för Microluft. Det namnet gav felaktiga associationer för bla de 
engelsktalande marknaderna. Då det dessutom fanns oklarheter kring rättigheterna att nyttja 
namnet som varumärke, fattade ledningsgruppen beslutet att istället ta fram ett nytt, star-
kare namnmärke för våra luftare, som dessutom 
fungerar bra på alla de stora världsspråken. Det 
blev OptusAir, på mönster av våra flytväggsystem: 
OptusFlow.

De tidiga modellerna av våra luftare var väldigt 
känsliga för föroreningar och drabbades av igen-
sättningar. Plastpåsar, hår, kemslam mfl förorening-
ar orsakade regelbundna driftstopp och då man 
inte kan filtrera bort tex varken hår eller kemslam 
på ett enkelt sätt, bestämde vi oss för att DET 
MÅSTE GÅ ATT PUMPA! Ingenting skapar sådan 
febril kreativ iver som att en kund lider av driftstör-
ningar på sin anläggning. Detta resulterade i att 
vi uppfunnit ett nytt sätt att pumpa vatten på. Det 
betyder att OptusAir numer är både energieffektiv 
och driftsäker också i de värsta vatten. Följden är 
naturligtvis mycket nöjda kunder som kan lita på 
att luftarna gör sitt jobb!

Det svåraste vattnet att pumpa heter: Orensat avloppsvatten. Och våra luftare klarar sedan 
över ett år tillbaka att köra problemfritt också bland trasor, tops, kondomer, strumpbyxor, hår, 
tandtråd mm som följer med i rikliga mängder i den typen av avloppsvatten.

Allt detta utvecklingsarbete har varit möjligt tack vare att det är högt i tak i företaget. Så vi 
har fritt kunnat blanda alla möjliga infallsvinklar, kreativitet, passion för teknik med ett starkt 
fokus på kundbehov. Vi har också gjort omtag och börjat om från början med frågeställning-
en: ”…men om man gör så HÄR då?” Trots tidspress och trådsmala budgetar har vi åstad-
kommit produktutveckling i absolut världsklass.

Och nu står vi redo att lansera vår luftare globalt. Vi har 
strukturerat alla processer från kundaccept till leverans, 
skapat alla nödvändiga dokument och formulär, valt ut 
de bästa underleverantörerna och arbetar just nu med 
att genomföra en Noll-Serie-Produktion och färdigställa 
ritningarna – färdigt innan hösten.

Detta betyder att vi kan ge våra framtida licenstagare en 
komplett, fungerande process från ax till limpa där de 
själva väljer egna, lokala, underleverantörer och på så 
vis kan genomföra alla sina egna projekt från försäljning 
till leverans utan Sorubins inblandning. 

Vad är en pump?

Världens vanligaste maskin är en elmotor. Värdens näst vanligaste maskin är en pump.

En pump är en anordning avsedd att flytta på vätskor eller gaser. Det vanligaste använd-
ningsområdet är att pumpa vatten. Vattenpumpar, cirkulationspumpar, avloppspumpar och 
länspumpar är några av de modeller som används till det. Pumpar skapar övertryck så att 
vatten tvingas uppåt eller framåt.

  

Så funkar det!
Ur den tekniska synvinkeln är 
OptusAir en pump som pumpar 
skum. Detta kommer sig av att 
OptusAir suger in både luft och 
vatten, mixar detta till ett skum 
och sedan slungar ut skummet 
i det omkringliggande vattnet
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Sorubin säljer också flytväggar!

Sorubins flytväggar heter OptusFlow samt OptusFlow ECO.

OptusFlow Flytväggsystem är en komplementprodukt till OptusAir. Det finns många leveran-
törer av flytväggar men Sorubin har utvecklat en ingenjörsmässigt optimerad produkt med 
ett antal finesser som innebär bättre prestanda, optimal 
dimensionering och löser ett flertal designproblem som 
tex tätning mot vägg och eliminering av rep och wire.

OptusFlow ECO produceras av återvunna bildäck och 
är bättre ur både miljöhänseende och livscykelkostnad 
i och med att det krävs mindre energi att producera 
gummiduk av återvunna bildäck än den energimängd 
som krävs att producera PVC. Dessutom är gummi 
rejält UV-beständigt. PVC anses ofta ha en UV-bestän-
dighet om 5 år medan återvunna bildäck har en UV-
beständighet om 20+ år. Det betyder en avsevärt längre 
livslängd för OptusFlow ECO.

OptusFlow Flytväggsystem är en produkt som Sorubin 
i ett senare skede sannolikt säljer ut till en extern aktör 
eller bryter ut till ett eget bolag. Flytväggar utgör inte en 
långsiktig kärnverksamhet.

Flytväggar används för att styra och reglera flöden genom exempelvis avloppsdammar. 
OptusFlow Flytväggsystem kan effektivisera effekterna av luftning med upp till 50 procent. 
Med god design kan man dessutom placera luftare i strandnära positioner vilket underlättar 
service, montering, tillsyn osv. 

I exemplet utan flytväggar så har stora volymer av lakvattendammen ett dåligt vattenutbyte 
trots att det finns en luftare som förbrukar 9 kW. Det betyder att tillförd luftning inte ger bra 
effekt.

I Sorubins design används 3 luftare om sammanlagt 4,5 kW samtidigt som hela dammen 
utnyttjas fullt ut. Det ger mycket god effekt av luftningen samtidigt som skötseln av anlägg-
ningen blir enklare.

Principskissen visar hur en flytkropp 
håller upp en ridå av återvunna 
bildäck eller PVC-plast. Nedtill löper 
en kätting i en kanal för att fixera 
flytväggen mot botten.

Exempel på kommunal lakvattendamm före och efter flytväggar:
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Produktutveckling och patent

” Jag har suttit i styrelsen under större delen av 
Sorubins existens och bland annat följt patentarbetet 
på nära håll. Att ha bra och starka patent är utomor-
dentligt viktigt för Sorubins långsiktiga lönsamhet. Den 
viktigaste delen handlar om licensiering. Vi har redan 
licensierat ut nyttjanderätt av våra patent till ett företag 
och kommer inom ramarna för Sorubins expansions-
plan att skapa starka intäktsströmmar genom licensie-
ring. Vi ser licensiering av våra patent och vårt know-
how inte bara inom de segment där vi är verksamma 
idag, utan också inom andra tillämpningar som tex 
aquakultur (vanligtvis räk- och fiskodling), grinder-
pumpning, flotation mfl områden. En stor fördel med 
Sorubins patentportfölj är att våra patent är först ut 
inom ett nytt teknikområde (vortexbaserad pumpning) 
och därmed är relativt breda. Vi sätter stort hopp till att 
det i framtiden innebär att de som vill utveckla produk-
ter och teknik inom detta teknikområde, behöver licensiera ett eller flera av våra patent. ”   

Vortexpumpinducerad luftning

Sorubins luftare OptusAir är idag en vortexpumpinducerad luftare. Det betyder att funktionen 
baseras på den pumpteknologi som kallas vortexpumpning.

Sorubins sökta patent

Sorubin har för närvarande två ”aktiva” patent. Det första, ”energieffektiv luftare” har nått 
PCT-stadiet. Uppfinningen har passerat flera nyhetsgranskningar, bl.a. genom patentbyrårna 
Albihns Zacco i Skellefteå, Marks & Clerk i London och det svenska PRV. Någon tidigare 
liknande teknisk lösning har inte påvisas och patentet 
är godkänt. Den senaste ingivna patentansökan, ”igen-
sättningsfri luftare” har nyhetsgranskats av branschfolk 
som aldrig tidigare hört talas om någon liknande tek-
nisk lösning samt att PRV inte kunnat hitta någonting 
liknande. Uppfinningen förändrar vattnets flöde genom 
själva pumpdelen så att risk för igensättning minimeras 
eftersom det mesta skräpet kommer att matas ige-
nom pumpdelen. Luftaren kan också skära av långa 
fibrer.  Skärande pumpar har den nackdelen att de skär 
sönder ALLT. Det tar mycket energi att tex skära sönder 
en handduk samtidigt som knivar slits ut och behöver 
bytas ut med viss regelbundenhet. Sorubins pumpdel 
skär bara av sådant som är för långt. Sorubins utveckling går vidare mot utökad know-how 
och nya patent. Just nu arbetar vi med en ny typ av impeller. Vi arbetar också med en ny typ 
av inloppsrör till luftaren.

PCT-ansökan

Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som förenklat innebär 
att man genom en enda ansökan på ett språk får en internationell ingivningsdag. Det innebär 
att en enda ansökan anses ingiven i samtliga PCT:s medlemsländer, dvs mer än 140 stycken.

PCT administreras av FN-organet, World Intellectual Property Organization, WIPO, med säte i 
Genève.  (Källa: www.PRV.se)

Bengt Kriström, styrelseledamot 
och tidigare juridisk chef vid Teknik-
företagen.
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Sottelbin

Sorubin sålde 2011 sin första licens till företaget Sottelbin AB. Affären innebär i korthet att Sot-
telbin fått rätt att utveckla bärbara luftare för mindre applikationer med Sorubins teknologi under 
huven. Sedermera valde Sorubin att gå in i Sottelbin för att hjälpa igång verksamheten där.

Sorubin har gott stöd

Norrlandsfonden, VINNOVA, Länsstyrelsen i AC Län och Almi stödjer alla Sorubin. Det gör 
också Sorubins över 200 delägare.

Från skolbänk till dagens moderna 
luftare

Den första serien luftare, kärleksfullt döpta till Skolbän-
karna eftersom de såg ut som gammaldags skolbänks-
underreden.  

Det officiella varumärket de såldes under var Storm-
rotor och den första kunden blev Strandmossens De-
poni i Kristinehamn.  

Sorubin äger fortfarande varumärket Stormrotor men vi 
låter det ligga i träda tills vidare. 

Lakvattendammen vid Strandmossen Deponi har en 
stor yta. För att kunna både placera ut luftarna och 
senare underhålla dem designade vi också en lak-
vattenflotte. 

Sorubins montör Richard Granström servar här luftarna 
tillsammans med personal från Kristinehamns kom-
mun.   

 
Den andra serien luftare, byggdes bara i ett exemplar. 
Sorubin hade blivit utvalda att vara med på ett infor-
mellt EU-möte och träffa både EU-politiker och USA:s 
ambassadör vid den tiden, Matthew Barzun.

Övergången från syrafast rostfritt stål har fört med sig 
stora fördelar. HDPE-plast är betydligt lättare än stål 
och enklare att bearbeta under produktion. Det innebär 
dessutom avsevärt minskade produktions- och frakt-
kostnader. 

Dessutom påverkas inte HDPE-plast av de salter (klori-
der) som återfinns i många industriella vatten. Klorider 
kan nämligen göra så att till och med syrafast rostfritt 
stål korroderar.

Version 4 innehöll ett nytt designelement med den 
snedkapade toppen som skapar förbättrad ljudisole-
ring och bra avrinning. 

Inloppsrören optimerades också efter samlade fynd 
från tidigare varianter. Inloppsrörens specifikationer 
ingår också i Sorubins första patentansökan. OptusAir, version 1 - 2.
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Dubbelväggiga rör ger bra stabilitet åt 
luftarhöljet på OptusAir, även på stora 
djup. Tyvärr visade sig dubbelväggiga 
rör skapa oförutsedda problem vid pro-
duktion, installation och service.

Den senaste versionen av OptusAir är 
optimerad för att spara material, förenk-
la produktion, förenkla installation samt 
minimera fraktkostnader. Dubbelväggiga 
rör har nu helt ersatts av ett enkelväggi-
ga rör, vilket bland annat innebär radikalt 
minskad materialåtgång. 

Genom direkt samarbete med underle-
verantörer rör sig produktutvecklingen 
ständigt framåt och på flera plan sam-
tidigt.

Det största framstegssprånget vi gjort 
det senaste året är att vi numer bygger 
modulbaserade luftare. Rent praktiskt 
innebär detta att vi skurit ned frakt-
kostnaderna med nästan 30 procent 
samtidigt som installationstiden mer än 
halverats.

Optimerade och testade mått på 
inloppsrör, genomloppshål och spalt 
mellan pumphjul och slitskiva innebär att 
Sorubins luftare nu är mer energioptime-
rad än tidigare versioner. 

Det spar både pengar och miljö.

Vi tackar följande organisationer för 
ovärderlig hjälp på vägen:

Norrlandsfonden
Länsstyrelsen i AC Län
Luleå Tekniska Universitet
Umeå Universitet
Lunds Universitet
Handelsbanken 
Siemens Financial Services
Cleantech Inn Sweden
Connect Norr och Connect Öst
VINNOVA
Zacco
Uminova Innovation och Uminova Invest
Clean Capital
Sulzer Pumps
Mittel Fjärrvärme
Åsele Mekaniska Verkstad
UMEVA
SEB   
Mfl

OptusAir, version 4. 

OptusAir, version 5. Optimerad för produktion, 
frakt och installationer.

OptusAir version 3, nu i HDPE-plast.
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Sorubins luftare OptusAir
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Sorubins framgångar

”  Hej! Jag heter Stefan Sandström och har varit VD för 
Sorubin sedan starten i februari 2009. Detta är det roli-
gaste jobb jag haft i hela mitt liv, och samtidigt faktiskt 
det sämst betalda, inklusive feriejobb som ungdom. 
Men, då man drivs av ett socialt patos och tydligt ser 
vägen mot målet är det inte särskilt besvärande. För 
Sorubin gör nytta i världsklass! Världen behöver oss, 
och det är en mäktig känsla. Jag har haft privilegiet att 
tillsammans med fantastiska människor leda Sorubin 
från idé-stadiet, genom entreprenörsstadiet och nu in i 
expansionsfasen. Jag är stolt över allt det vi åstadkom-
mit. Nöjd? Nej, långt ifrån. Det återstår ju så mycket 
arbete innan Sorubin är ett globalt etablerat industrifö-
retag med allt vad det innebär. Men, vi tar enträget ett 
steg i taget, något annat sätt existerar ju inte. 

Sorubin har vunnit många priser och utmärkelser, ett bevis på att vi är duktiga på att synas. 
Viktigare är dock våra över 30 kunder. Bästa kvalitetsstämpeln är att vi har fem återkom-
mande kundprojekt. I framtiden kommer vi få både några fler utmärkelser och väldigt många 
fler kunder. Självklart!

Från start har målet hela tiden varit exit för alla våra delägare. Allt vi gjort sedan starten har 
varit med syftet att föra oss närmare det målet. Jag ser vägen och målet lika tydligt som jag 
ser E4:an. Då förstår du också vad som driver Sorubin framåt: Vi vet vartåt vi ska, vi vet hur 
vi tar oss dit och vi har med oss helt rätt människor ombord för att ta oss i mål.

Resan mot mål kan man likna vid ett antal trappsteg, och för varje trappsteg krävs det kapital 
för att man skall kunna ta sig uppåt. De pengar vi tog in i fjol lyfte oss vidare genom att ge 
oss förutsättningar att vara med på VA-Mässan, att klara av alla patentrelaterade kostnader 
och att skapa en standardiserad modulbaserad luftare med ett komplett kvalitetslednings-
system för våra leveranser, från kundaccept till slutgodkänd installation. Alla blanketter, alla 
checklistor och alla processteg ligger nu uppe på vår server. Vi jobbar just nu med noll-serie-
produktionen som kommer resultera i att snart också alla ritningar ligger på plats på en ser-
ver. Efter detta återstår bara några testkörningar ute hos våra kunder innan vi kan trycka på 
knappen för att sjösätta vår expansionsplan. Expansionen är planerad att börja tidigt 2014.

De nödvändiga stora trappsteg vi nu skall ta är:

•	 Genomföra	syreöverföringstest

•	 Färdigställa	alla	ritningar

•	 Upprätta	en	serie	testinstallationer

•	 Stärka	organisationen	med	en	person

•	 Hitta	finansiär	till	expansionen	(10	miljoner	kronor)

Dessa trappsteg måste tas för att vi skall kunna gå vidare mot målet. Kapitalet som behövs 
för detta samlar vi in genom en nyemission. Du är därför inbjuden att teckna dig för aktier i 
Sorubin.

Vi är över 220 delägare idag och vi hoppas att du också vill vara del av vår framgångssaga. ”   

Stefan Sandström, VD. 
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Fakta Sorubin

31 kunder på industriell nivå har köpt eller hyrt Sorubins produkter•	

5 återkommande kundprojekt•	

Kunder: Kommuner, kommunala bolag och större industrier•	

Sorubins luftare gör nytta i avloppsvatten, processvatten, dricksvatten, kondensvatten •	
och i lakvatten från deponier.

Utvecklingsarbetet har idag genererat två patent och ett flertal uppfinningar som ligger •	
på ritbordet

Fakta några av Sorubins viktigaste utmärkelser

Sveriges Hetaste Miljöteknikföretag 2013 (Tidning-•	
en Green Solutions)

Särskilt handplockade av arrangörerna av 2013-14 •	
European Business Awards att vara med.

En av fyra finalister i Skype-miljardären Niklas •	
Zennströms tävling: Zennström Green Mentorship 
Award. 2012

Vinnare av Greentech Top 3, som ett av Sveriges •	
tre hetaste företag inom CleanTech. 2011

Utvalda att representera ny Svensk CleanTech vid •	
EU-mötet Competitiveness for the 21st century. Ett 
flertal EU-ministrar samt USA:s dåvarande svenske 
ambassadör, Mathew Barzun, tillbringade åtskillig 
tid i Sorubins monter, granne med Volvo Trucks. 
2010

Finalister i Nordic CleanTech Open. 2010•	

Vinnare av SKAPA Stipendiet 2010•	

Sälj- och Marknadschefen Bo 
Ligner med Sorubins utmärkelse: 
vinnare av Greentech Top 3, ett av 
Sveriges tre hetaste företag inom 
CleanTech.
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Marknaden

”  Under mina 18 år som VD på ett internationellt 
pumpföretag arbetade vi mycket med just marknads-
acceptans. Vi lyckades också med att varje år rejält 
flytta fram våra positioner. Samma sak arbetar vi med 
på Sorubin.

Nyckeln till stor framgång för Sorubin stavas: MARK-
NADSACCEPTANS. För med ökande marknadsac-
ceptans kommer vi att få fler beställningar med kortare 
beslutstider ute hos kunderna och deras konsulter. 

Efterfrågan på energieffektiva lösningar är stor varför vi 
i vår expansionsplan planerar för utökad tillväxt på såväl nya segment som marknader. ”   

Marknaden för luftare

Är en mogen marknad•	

Bedöms ha varit värd i storleksordningen 50 miljarder kronor under 2010•	

Marknaden växer globalt, mest (12 procent) i Indien och Kina•	

Domineras idag av stora, duktiga ingenjörsbaserade företag som tex Xylem, Siemens, •	
Tsurumi, Grundfors, Sulzer, ASi och Toshiba

Domineras av tre basteknologier: Ytluftare, ejektorluftare och olika typer av blåsmaski-•	
ner. OptusAir och vortexbaserad luftning utgör en fjärde luftarteknologi

Härnösand

”  Innan vi träffade Sorubin hade vi 3 ejektorluftare med underhållsproblematik och hög 
energiförbrukning. Då vi har relativt hög järn- och kalkhalt i vårt lakvatten vid Äland Renhåll-
ningsanläggning så har det snabbt byggts upp avlagringar inne i pumphusen på våra ejektor-
luftare. Detta har inneburit hög nivå av underhåll och att motorer ibland har brunnit. Luftarna 
hade vi haft i ca 15 år men den äldsta motorn var inte mer än 3-4 år gammal.

Vi ville sänka energiförbrukningen, slippa allt underhåll 
och samtidigt öka syrehalten i lakvattendammen.

Då Sorubin tog kontakt med oss verkade det mycket 
lovande. Vi ville gärna prova en luftare trots att vi hade 
så pass nya motorer. Vi testkörde en OptusAir under 6 
månader - det har vi inte ångrat. På den tiden visade 
luftaren inga som helst tecken på avlagringar och syre-
halten i dammen låg ständigt 30% högre än tidigare.

Gott resultat! Så vi installerade ytterligare en OptusAir 
så att vi kunde pensionera alla våra ejektorluftare. ”    

Bo Ligner, sälj- och marknadschef.

Peter Häggström, affärsområdes-
chef vid Hemab.
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Torbjörn Lindqvist från Sorubin gör båda tummarna upp efter en lyckad installation i Skottland.
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Sorubins ledning

Affärsmodell

Sorubin tillhandahåller produkter inom området energieffektiv luftning samt produkter för att 
optimera effekten av luftning. Idag arbetar Sorubin med två olika modeller. Dels rak försälj-
ning där kunden tar över ägandet av anläggningen i samband med leverans. Dels har vi tagit 
fram en hyresmodell i samarbete med Siemens Financial Services.

Ledningsgrupp

VD, Stefan Sandström (f. 1966)

Seriell entreprenör. Är en byggare. Har byggt upp ett 
antal företag under sin karriär, från korsordskonstruk-
tör till vinskribent och IT-projektledare. Byggde under 
några år upp Umeå Kendoklubb till en av Europas 
största och mest framgångsrika klubbar. Är duktig på 
att hitta bra folk och tycker om att stötta människor i 
att överträffa sig själva. Svenska och engelska.

Tränar kampsporten kendo och innehar svart bälte av 
fjärde graden.

Sälj- och marknadschef, Bo Ligner (f. 1952)

Civ Ing Industriell Ekonomi vid LiTH Linköping har över 
30 års erfarenhet av global försäljning och mark-
nadsföring inom pumpbranschen. Har varit VD för ett 
internationellt pumpföretag samt vice ordförande i 
branschorganisationen EuroPump. Har stor vana av 
att hantera återförsäljare och agenter i hela världen. 
Svenska, engelska och tyska

Är fascinerad av flyg. 

Ekonomiansvarig, Torbjörn Hansson (f. 1962)  

Ekonom med mångårig erfarenhet av ekonomistyrning 
och att lyfta verksamheter på olika nivåer samt M&A. 
Tidigare Auktoriserad Redovisningskonsult och arbete 
som revisor (FAR Prov I och II). Certifiering via Styrel-
seakademin, ”Rätt fokus i styrelsearbetet”. Svenska 
och engelska.

Spelar golf på sin fritid. 
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Styrelse

Ordförande, Kjell Axelsson (f. 1945)

Vattenentreprenör med sin livsgärning inom vattenhan-
tering. Har byggt upp globala företag som PURAC och 
har erfarenhet av att göra exit. Har också suttit som 
ordförande i branschorganisationen VARIM. Karriären 
inbegriper uppbyggnad av ett flertal företag inom olika 
delar av vattenbranschen. Har ett mycket brett kon-
taktnät och kallas ofta Sweden’s Mr Water. Svenska 
och engelska.

Fotbollsintresserad och hjärtat klappar för Kalmar FF.

Ledamot, Bengt Kriström (f. 1948)

Pensionerade sig från uppdraget som chef för den af-
färsjuridiska verksamheten i Teknikföretagen. Detta ger 
honom unik inblick i de avtalssystem som finns inom 
Sorubins bransch. Driver en juridisk konsultfirma och 
föreläser regelbundet om affärsjuridik. Är medlem i In-
ternationella Handelskammarens kommission för han-
delsrätt och har suttit som skiljeman vid både svenska 
och internationella tvister. Svenska och engelska.

Spelar golf och trivs som golfturist.

Ledamot, Stefan Sandström (f. 1966)

Se ledningsgrupp!

Ledamot, Bo Ligner (f. 1952)

Se ledningsgrupp!
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Ekonomi 

” Denna nyemission är en kapitalinjektion som innebär att Sorubin tar ett viktigt och stort 
kliv framåt mot expansionsplanen. Samtidigt som det möjliggör fortsättning på bolagets resa 
mot marknadsacceptans på den enorma marknad som finns där ute. Behovet av energief-
fektiv luftning av bla både industriellt och kommunalt avloppsvatten är stort i världens alla 
länder. Sorubins lösningar har potentialen att revolutionera en global bransch. Och detta är 
ett viktigt steg mot målet. ” 

Så här ska pengarna användas

Genomföra syreöverföringstest•	

Färdigställa alla ritningar•	

Upprätta en serie testinstallationer•	

Stärka organisationen med en person•	

Hitta finansiär till expansionen och det ökade •	
rörelsekapitalbehovet (10 miljoner kronor) 

Centrala verksamhetsmål fram tom 2013:

Komplett produktkatalog så kunder och deras •	
konsulter själva skall kunna dimensionera luftarlösningar med Sorubins produkter

Omsättning: 5 miljoner kronor•	

ISO 9001-kompatibelt kvalitetsledningssystem på plats •	
 

Torbjörn Hansson, ekonomiansvarig.
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” Genom att hjälpa Sorubin erbjuda hyreslösningar på 
sina produkter, ger vi deras kunder möjlighet att inför-
skaffa lovande och kostnadsbesparande miljöteknologi 
utan att binda eget kapital. 

Vi ser med stor spänning och entusiasm fram mot att 
underlätta för Sorubins kunder. ” 

 

 

” Mittel-koncernen är mitt livsverk så jag vet vad som 
krävs och hur lång tid det tar att bygga upp företag. 
Det är därför som jag ser på Sorubin med entreprenö-
rens ögon. Och det jag ser är ett företag som verkligen 
starkt drivs framåt mot sina mål och med en bra vision. 
Stefan och, gänget han samlat ihop, har gjort och gör 
ett fantastiskt jobb.

Om de fortsätter med sitt framgångsrika arbete under 
ytterligare några års tid så kommer de att ha skapat 
ett riktigt bra företag och en god värdeökning. Vi tror 
stenhårt på Sorubin! ”  

 
 

” Sorubins energieffektiva lösning för luftning av vat-
tenprocesser har en stor kundnytta och en mycket 
stor potentiell internationell marknad. Samhällsnyttan 
med Sorubins lösning i en värld där vatten blir en allt 
viktigare resurs är också uppenbar. Detta har gjort att 
Norrlandsfonden sedan 2011 varit med och finansierat 
Sorubin. ” 

Anders Conradsson, Siemens 
Financial Services

Karl-Gunnar Appelblad, VD på Mit-
tel Fjärrvärme AB

Petter Alapää, Företagsanalytiker 
vid Norrlandsfonden.
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Riskanalys
Om marknadsacceptans uppnås långsammare än planen så riskerar försäljningsvolymerna 
att inte nå de uppställda målen i tid. Av den anledningen jobbar Sorubin på flera fronter 
samtidigt.

Det är centralt att säljteamet presterar väl, annars kommer Sorubin få svårt att nå de upp-
ställda målen i tid. Individuell uppföljning av och stöd till säljarna minimerar risken för att 
detta skall inträffa.

Om det visar sig att Sorubins patent är svaga så innebär det en risk att konkurrenter tar över 
vår teknologi. För att minimera risken med detta arbetar Sorubin med att bygga upp en bred 
patentbank som tillsammans minimerar denna risk

Stefan Sandström:

” Hela mitt liv har jag varit fascinerad av självdiscipline-
rade, effektiva människor som alltid kommer förbe-
redda till möten och alltid får väldigt mycket gjort under 
sina arbetsdagar. En stor del av en väl fungerande 
organisation handlar om just att göra alla rätta saker på 
ett bra sätt. Varje tappad boll BLIR en kostnad. Varje 
slarv drabbar våra kunder och/eller våra aktieägare. 
Det är därför vi ständigt planerar och förbättrar våra 
arbetssätt, rutiner osv.

- Vi försöker så mycket vi kan att förutse allt som kan 
gå fel. Vi försöker fatta alla beslut med öppna ögon 
och med objektiva fakta.

- Vi har därför tagit oss bra vidare genom de första 
utmanande åren. Naturligtvis har vi gått på pumpen 
några gånger, sådant hör till, men det allra mesta har vi inte bara gjort rätt, utan VÄLDIGT 
rätt. ” 

Cleantech inn säger följande om Sorubin:

” Att tillföra syre till avloppsvatten genom inluftning är ett sätt att snabba på naturens egna 
processer för vattenrening så att de organiska materialen i vattnet kan brytas ner. Det är ett 
viktigt moment oavsett vilken lösning för vatttenrening man väljer, och är idag en energikrä-
vande process för vattenreningsanläggningar. Sorubins 
lösning bygger på en för vatten naturlig rörelse – vor-
texvirveln – och åstadkommer därmed luftning av vat-
ten på ett energieffekivt sätt. ”   
– Mikael Molin för Cleantech Inn Sweden 

Stefan Sandström, VD. 
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Årsredovisning för Sorubin AB  

Org. nr. 556493-3884  Räkenskapsåret 2012 
 

På efterföljande sidor återfinns bolagets senaste årsredovisning och revisionsberättel-
se. Årsredovisningen, som är granskad och godkänd av bolagets revisor, är upprättad 
enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. 
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Aktiekapital och ägarförhållanden
Antal aktier i bolaget uppgår före den i detta investeringsmemorandum presenterade emis-
sionen till 713 200 stycken, fördelade på 100 000 stycken A-aktier (röstvärde 10) och 613 
200 stycken B-aktier (röstvärde 1).  Aktiekapitalet uppgår till 713 200 kronor. Samtliga aktier 
är emitterade och fullt kontant betalda.

Aktiekapitalets utveckling

     Ökning av           Totalt    Ökning av            Totalt          Kvot-
År     Händelse  antal aktier  antal aktier  aktiekapital  aktiekapital          värde

1994 Bolagsbildning        50 000         50 000         50 000          50 000        1.0

1997 Nyemission         50 000       100 000         50 000        100 000  1.0

2009 Nyemission         10 000       110 000         10 000        110 000  1.0

2010 Nyemission         22 000       132 000         22 000        132 000  1.0

2011 Nyemission       528 000       660 000       528 000        660 000  1.0

2012 Nyemission          53 200       713 200          53 200        713 200  1.0

2013 Nyemission *)         52 000             765 200          52 000        765 200  1.0

*) Nyemissionen som beskrivs i detta investeringsmemorandum under förutsättning att emissionen blir  
fulltecknad 

Ägarstruktur - 10 största delägarna,  i bolaget före emissionen **)

Namn   A-aktier (st) B-aktier (st) Kapital (%) Röster (%)

Manifestum AB  58 000  201 500   36,39%  48,44%

Stefan Sandström  20 100  50 241   9,86%  15,57%

Kjell Axelsson  7 000  39 200   6,48%  6,77%

Marcin Laczynski  2 000  15 000   2,38%  2,17%

Thibaut Mauron  2 000  15 000   2,38%  2,17%

Bo Ligner   2 000  12 849   2,08%  2,04%

Kimon Roussopoulos 1 000  19 203   2,83%  1,81%

Bengt Kriström  1 600  9 441   1,55%  1,58%

Gustav Tham  1 600  9 041   1,49%  1,55%

AB Logro   1 500  7 875   1,31%  1,42%

**)  avser datum för bolagsstämmodag 2013-06-11, då beslut om nyemissionen fattades. Det finns inga 
optionsprogram eller konvertibla skuldebrev utfärdade i bolaget vid tiden för innevarande emission.
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Bolagsuppgifter
Organisationsnummer 556493-3884

Sorubin Aktiebolag (publ)

Industrivägen 22

901 30 Umeå

Telefon 090 – 205 77 89 

Epost: info@sorubin.se

Hemsida: www.sorubin.se

Bolaget är ett publikt aktiebolag, reglerat av svenska aktiebolagslagen (2005:551), och har 
sin hemvist och säte i Umeå.

Bolaget stiftades 1994 och nuvarande verksamhet påbörjades år 2009.

Av bolagsstämman vald revisor är Nicklas Pohjanen, LR Revision.

Senaste bolagsordning antogs vid ordinarie bolagsstämma 2012-09-24. 

Bolagets aktiebok förs enligt lag av styrelsen. Bolaget arbetar med att ansluta sig till Euro-
clear Sweden AB (tidigare VPC AB) för elektronisk hantering av bolagets aktier.

Bolaget är för närvarande ej noterat eller listat vid handelsplats. Styrelsen för idag diskussio-
ner kring alternativ för framtida listning på svensk marknadsplats.

Antalet aktier i bolaget är :

Serie A 100 000  ( röstvärde 10 )

Serie B 613 200  ( röstvärde 1 )

Totalt 713 200
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Bolagsordning
Antagen vid extra bolagsstämma 2012-09-24

Sorubin AB, 556493-3884

Aktiebolagets firma är Sorubin Aktiebolag (publ).1. 

Styrelsen skall ha sitt säte i Umeå kommun.2. 

Bolaget skall utveckla och tillhandhålla lösningar kring processer där alla typer av gaser 3. 
med olika syften löses eller blandas i alla typer av fluider. Från visuella prydnader och 
maskiner för konsumentbruk, till industriella tillämpningar i omfattning från mikro- till 
makroperspektiv. Bolaget skall arbeta med forskning, teknik- och produktutveckling, 
marknadsföring, försäljning och konsultationer inom hela segmentet och därmed förenlig 
verksamhet utifrån ett globalt perspektiv. Bolaget skall vidare verka för ett internationellt 
utbyte av tekniker och processer kring allehanda tekniska och sociala innovationer.

Aktiekapitalet skall vara lägst 700 000 och högst 2 800 000 kronor.4. 

Antalet aktier skall vara lägst 700 000 och högst 2 800 000 st. 5. 
 
Aktier skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A 
kan utges till ett antal av högst 2 000 000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 2 
000 000. Aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B till en röst. Aktier av 
serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av 
serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och av serie B äga företrädesrätt att 
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut 
äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall 
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda 
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall ak-
tierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den 
mån detta ej kan ske, genom lottning. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av 
endast serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie 
A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de 
förut äger.  
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsop-
tioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som 
om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrät-
ten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier 
som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära 
någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittnings-
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall de nya aktierna emitteras av varje 
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid 
skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad 
som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemis-
sion, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
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Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, med lägst en och högst två 6. 
suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma 
för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaperna samt styrelsens och eventuell 7. 
verkställande direktörs förvaltning skall utses en revisor med eller utan revisorssupple-
ant.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 8. 
samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma vid vilken fråga om ändring 
av bolagsordningen behandlas, skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) 
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex 
(6) och senast två (2) veckor före stämman. 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 9. 
om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.10. 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas 11. 

1. Val av ordförande vid bolagsstämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller två justeringsmän 

4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkännande av dagordning 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

7. Beslut om 

 a) fastställande av resultat- och balansräkning 

 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans- 

 räkningen 

 c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och eventuell verkställande direktör 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas 

10. Val till styrelsen och i förekommande fall revisorer 

11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) eller bolagsordningen.
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Energy efficient aeration

Sorubin Aktiebolag (publ)

Industrivägen 22, 901 30 Umeå

Telefon  090 205 77 89

www.sorubin.se

info@sorubin.se

http://www.sorubin.se/
mailto: info@sorubin.se
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Anmälningssedel för teckning av aktier i Sorubin AB (publ) 

Anmälningstid  12 juni 2013 till 15 juli 2013 

Teckningskurs  9600 kronor per post. En teckningspost utgörs av  
   200 stycken B-aktier á 48 kronor

Tilldelning  Tilldelning sker efter styrelsens beslut  

Likviddag  Inom 14 dagar från besked om tilldelning 

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

 En post för 9600 kronor   Två poster för 19200 kronor   Tre poster för 28800 kronor 

 Fyra poster för 38400 kronor  Fem poster för 48000 kronor   Tio poster för 96000 kronor 

 Femton poster för 144000 kronor

Eller valfritt antal:   stycken poster i Sorubin AB (publ) till ovan angiven kurs. Minsta antal är en tecknings-
post. 

B. Namn och adressuppgifter
För- och efternamn eller firmanamn ____________________________________________________________________________________________________

Person- eller organisationsnummer ____________________________________________________________________________________________________

Gatuadress box eller motsvarande ____________________________________________________________________________________________________

Postnummer   _______________________________  Postort __________________________________________________________

E-postadress   ____________________________________________________________________________________________________

Telefon dag/mobiltelefon  ____________________________________________________________________________________________________

Ort och datum   ____________________________________________________________________________________________________

Underskrift   ____________________________________________________________________________________________________  
     (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) 

C. Skicka in din anmälan redan i dag, den måste vara framme med  
     postgången senast den 15 juli 

Adress: Sorubin AB 
 Industrivägen 22 
 901 30 Umeå

 
Fullständig information samt villkor framgår av me-
morandum utgivet i juni 2013 av styrelsen för Soru-
bin Ab (publ). Vid en bedömningav bolagets framtida 
utsikter är det också av vikt att beakta relevanta ris-
ker. Varje investerare måste göra sin egen värdering 
av effekten av dessa risker genom att ta del av all 
tillgänglig information kring dessa. Memorandumet 
finns för nedladdning från www.sorubin.se

 
Undertecknad är medveten om samt medger att:

Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.

Sorubin AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av teckningsposter enligt de villkor som framgår av memorandum utgivet i 
juni 2013 av styrelsen för Sorubin AB (publ)

Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal teckningsposter eller helt utebli

Personuppgifter som lämnas i samnband med, elleri övrigt registreras med denna anmälan, behadlas av Sorubin AB för förberedelse och administra-
tion av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos andra företag som emittenten samarbetar med.
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Sorubin Aktiebolag (publ)
Industrivägen 22
901 30 Umeå

  Plats för porto

  Tejpa här

  Tejpa här

Vik här

Över 30 kunder på industriell 
nivå, 5 återkommande  
kundprojekt, verksamt i  
vattenbranschen, 2 patent, rätt 
folk ombord, marknaden är 
STOR och VÄXANDE, bra  
marginaler... Framtiden ligger 
definitivt för Sorubin!


