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VIKTIG INFORMATION

Detta Informationsmemorandum utgör inte ett prospekt och har inte god-
känts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmel-
serna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Detta Informationsmemorandum och Erbjudandet riktar sig inte till investe-
rare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Hong Kong, Japan eller Australien 
eller andra länder där deltagande skulle förutsätta ytterligare Informations-
memorandum- registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller 
strida mot regler i sådant land. Inga aktier utgivna av Bolaget har registre-
rats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, 
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provins i  
Kanada. Därför får inga nya aktier utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas 
till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte 
kräver registrering. Varken Informationsmemorandumet eller någon annan 
erbjudandedokumentation får distribueras i eller till något land där sådan 
distribution, eller Erbjudandet, skulle kräva ytterligare Informationsmemo-
randum-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida 
mot regler i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan 
komma att anses vara ogiltig.

För detta Informationsmemorandum gäller svensk rätt. Tvist rörande inne-
hållet i detta Informationsmemorandum eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Detta Informationsmemorandum innehåller framtidsrelaterad information 
som inbegriper antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verk-
samhet och finansiell utveckling. Framtidsinriktad information är alltid för-
enad med osäkerhet eftersom samtliga antaganden baseras på nuvarande 
marknadsförhållanden och förutsättningar. Även om Bolagets styrelse  
bedömer att framtidsinriktad information i detta Informationsmemorandum 
är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och 
finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Det 
är av största vikt att investerare är fullt införstådd med denna osäkerhet och 
gör sin egen bedömning.

Följande införlivas i detta Informationsmemorandum genom hänvisning och 
skall läsas som en del av detta Informationsmemorandum: TracTechnologys 
reviderade årsredovisning för 2012. Härutöver rekommenderas läsaren 
att ta del av de pressmeddelanden som Bolaget offentliggjort under den 
senaste tidsperioden. Dokumenten hålls tillgängliga på Bolagets hemsida 
www.tractechnology.se. Detta Erbjudande baseras på ett emissionsbeslut 
som vid full teckning understiger emissionslikvid motsvarande 2,5 MEUR.
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B-aktier:   Avser aktier av serie B i Bolaget som emitteras i detta Erbjudande. 

Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission AB med org.nr. 556736-0515.

Euroclear eller Euroclear Sweden: Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) med org.nr. 556112-8074.

Informationsmemorandum: Föreliggande dokument som beskriver Erbjudandet.

Kr, kronor, SEK / Tkr / Mkr / mdr kr: Svenska kronor / tusen svenska kronor / miljoner svenska kronor /  
 miljarder svenska kronor.

Nyemissionen, Erbjudandet eller Emissionen: Avser nyemissionen med företrädesrätt för aktieägare i  
 TracTechnology enligt detta Informationsmemorandum.

TracTechnology, Bolaget eller Koncernen: TracTechnology AB (publ) med org.nr. 556623-1030, med eller utan  
 dotterbolag, beroende på sammanhang. TracTechnology är ett  
 svenskt publikt aktiebolag. Bolagets aktier är inte föremål för handel  
 på någon reglerad marknad eller annan handelsplats.

MeatTrac:  Patenterad metod att spåra köttprodukter elektroniskt genom  
 hela förädlingskedjan från uppfödare till konsument i butik. 

DEFINITIONER
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FINANSIELLA RISKER

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika 
finansiella risker: likviditetsrisk, kreditrisk och marknadsrisk.  
Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på 
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och efter-
strävar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på Kon-
cernens finansiella resultat. Riskhanteringen sköts av finansav-
delningen enligt den finans- och valutapolicy som fastställts av 
Styrelsen. 

Likviditetsrisk
Koncernens hantering av likviditetsrisk innebär att ha tillräck-
liga likvida medel och tillgänglig finansiering genom avtalade 
kreditmöjligheter, alternativt att söka ny extern finansiering via 
emission av aktier eller konvertibla skuldebrev. 

Kreditrisk
Alla kundfordringar är förknippade med kreditrisk. Koncernen 
har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen 
har fastställda principer för att säkra att försäljningen av pro-
dukter sker till kunder med lämplig betalningshistorik. Under 
2012 har Koncernens resultat belastats med kundförluster om 
totalt -0,1 Mkr.

Marknadsrisk: Valutarisk
Koncernen har endast marginell exponering i utländsk valuta. 
Eventuella förändringar av valutakurser får endast små effekter 
på resultaträkningen genom omräkning av kundfordringar eller 
leverantörsskulder eller genom omräkning av kostnader eller 
intäkter. 

Marknadsrisk: Ränterisk
Som räntebärande tillgångar innehar Koncernen endast likvida 
medel. Koncernens huvudsakliga ränterisk uppstår genom 
långfristig upplåning. Total låneskuld uppgår till 1,0 Mkr per 
2012-12-31.

OPERATIVA RISKER

Konjunktur- och konkurrensrisk
Koncernen gynnas av en stark konjunktur eftersom aktörerna 
då generellt blir mer investeringsbenägna vilket skapar ökad  
efterfrågan. Oavsett konjunktur kan Koncernen möta konkur-
rens i form av andra bolag med liknande produkter eller i form 
av andra teknikstandarder. Graden av konkurrens kan påverka 
både Koncernens volymer och Koncernens prissättning.

Lagstiftning och politiska beslut
TracTechnology verkar inom livsmedels- och säkerhetsbranschen 
vilka traditionellt är politiskt känsliga områden. Dessa markna-
der är underkastade en rad regelverk, och dessa kan komma att 
förändras på ett sätt som kan påverka Koncernen både positivt 
och negativt.

Teknikrisk
Det är Styrelsens uppfattning att Koncernens produkter håller 
hög kvalitet och att de teknikval som görs är de bästa som finns 
för handen. Likväl kan man notera att marknaden för RFID-
teknik kännetecknas av en snabb teknisk utveckling och hård 
konkurrens. Om TracTechnology inte kan anpassa sin verksam-
het och sina produkter till den tekniska utveckling som råder 
på marknaden finns det en risk att Bolaget förlorar konkur-
renskraft, vilket skulle påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter  
negativt. Även alternativa teknologier, inklusive sådana som ej 
är tekniskt optimala, kan göra Koncernens produkter obsoleta.

Skatterisker
Koncernen bedriver sin verksamhet i Sverige och andra länder i 
enlighet med Koncernens tolkning av respektive lands bestäm-
melser och skattelagar. Det finns en risk att denna tolkning vid 
en senare tidpunkt visar sig felaktig, eller att lagar och bestäm-
melser förändras över tiden till Koncernens nackdel. 

RISKER

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i TracTechnology. Det är därför av 
stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade 
med de värdepapper som genom detta Informationsmemorandum erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs 
riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan 
av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i detta Informations-
memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. Ytterligare riskfaktorer som 
för närvarande inte är kända eller som för närvarande bedöms som oväsentliga kan komma att påverka 
Bolagets verksamhet, utveckling, resultat och finansiella ställning. Utöver informationen som framkommer 
i föreliggande Informationsmemorandum bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning 
och sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling.
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BOLAGSSPECIFIKA RISKER

Kort verksamhetshistorik
Företaget TracTechnology har en kort verksamhetshistorik att 
falla tillbaka på. Styrelsen och ledningen har dock lång erfaren-
het av att leda och driva både noterade och onoterade företag.

Begränsade resurser och beroende av nyckelpersoner
TracTechnology är ett litet företag med begränsade resurser 
vad gäller ledning, administration, personal och kapital. För 
genomförandet av strategin är det av vikt att dessa resurser 
disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Bolaget är också 
beroende av att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner 
med erforderlig kunskap, erfarenhet och kreativitet. Det finns 
en risk att Bolaget misslyckas med att kanalisera resurserna 
och därmed drabbas av finansiella och operativa svårigheter.

Immateriella tillgångar
Det finns inga garantier för att TracTechnology har oinskränkt 
rätt till uppgivna immateriella rättigheter, till exempel vad gäller 
till Bolagets patentregistreringar. Det kan därför inte uteslutas 
att det i framtiden kan uppstå tvister rörande dessa rättigheter.

Risk relaterad till kontroll av Bolaget och skillnad i 
röstvärde på Bolagets aktier
Bolagets aktier har olika röstvärde där A-aktier har ett röstvärde 
om 10 och B-aktier har ett röstvärde om 1. Det kan inte ute-
slutas att det existerar en risk att exempelvis A-aktieägare kan 
ha intressen som kan komma att skilja sig från B-aktieägares 
intressen.

Förmåga att hantera tillväxt
I takt med att verksamheten växer, behöver Bolaget försäkra 
sig om att det hela tiden har effektiva planerings- och lednings-
processer för att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärs-
planen. Styrelsen är medveten om att en oväntad snabb och 
stark marknadsrespons kan innebär leveransproblem.

Övriga risker
Till övriga risker som Bolaget utsätts för hör bland annat brand, 
traditionella försäkringsrisker och stöld.

RISKER HÄNFÖRLIGA TILL BOLAGETS AKTIER

Kapitalmarknaden i allmänhet
Risken att värdet på aktier sjunker i värde hänger i hög grad 
samman med utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunk-
turen som helhet. Sådana faktorer som kan ha en negativ in-
verkan utgörs bl.a. av stigande räntor, höjda avkastningskrav, 
skattehöjningar på företagsvinster och utdelning och en allmän 
försämring av den nationella eller internationella konjunkturen. 

Aktiernas värderisk och likviditetsrisk
Det finns inga garantier att investerat kapital kommer återbeta-
las. Aktierna av serie A och serie B kan öka eller minska i värde. 
Aktierna av serie A och serie B är fritt överlåtbara och registre-
rade hos Euroclear. 

Varken Bolagets aktier, betalda och tecknade aktier eller teck-
ningsrätter är föremål för organiserad handel på någon reglerad 
marknad eller annan handelsplats och likviditeten i av Bolaget 
utställda värdepapper, däribland aktier, är därför starkt begrän-
sad. Detta innebär bland annat att en aktieägare kan ha svårig-
heter att köpa eller sälja aktieposter. Inga planer finns för när-
varande på att ansöka om upptagande till handel med avsikt att 
aktier, betalda tecknade aktier eller teckningsrätter ska distribu-
eras på en reglerad marknad eller liknande.

Utebliven utdelning
Till dags dato har Bolaget inte beslutat om eller utbetalt någon 
utdelning. För närvarande återinvesteras eventuella vinster i 
den löpande verksamheten. Tidpunkten för och storleken på 
eventuella framtida utdelningar föreslås av Styrelsen. Enligt 
moderbolagets utdelningspolicy skall storleken på framtida ut-
delningar ta hänsyn till såväl TracTechnologys långsiktiga tillväxt 
och resultatutveckling som kapitalbehov med hänsyn tagen till 
finansiella mål. Så länge ingen utdelning lämnas, måste even-
tuell avkastning på en investering genereras genom en ökning 
i värdet på aktien.

Ägare med betydande inflytande
Även efter Nyemissionen kan det inte uteslutas att ett litet antal 
aktieägare tillsammans äger en väsentlig del av samtliga utestå-
ende aktier. Dessa aktieägare har i sådant fall tillsammans möj-
lighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver 
godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsätt-
ning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, 
konsolidering och försäljning av Bolagets tillgångar och andra 
företagstransaktioner. Denna koncentration av ägarkontrollen 
kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än 
eventuella majoritetsägare.
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INBJUDAN

Härmed inbjuds aktieägarna i TracTechnology AB (publ) (nedan ”Bolaget”), i enlighet med villkoren 
i detta Informationsmemorandum, att för fyra (4) innehavda aktier, oavsett serie, på avstäm-
ningsdagen den 4 juni 2013 teckna en (1) ny aktie av serie B till en kurs om 1,00 kronor per aktie. 
Teckningsperioden löper från och med den 5 juni till och med den 20 juni 2013.

Emissionen, omfattande en företrädesemission av högst 11 193 276 B-aktier, har beslutats av 
Styrelsen den 28 maj 2013, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2013. 
Emissionen kan, vid full teckning, inbringa Bolaget 11 193 276 kronor, före emissionskostnader.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 160 000 kronor, och består huvudsakligen av 
kostnader för upprättande av Informationsmemorandum, marknadsföring, distribution och avgif-
ter till emissionsinstitut. Under förutsättning att föreliggande Nyemission fulltecknas, kommer de 
nyemitterade aktierna, 11 193 276 B-aktier att utgöra 20 procent av samtliga utestående aktier 
och 17,6 procent av rösterna i Bolaget. En aktieägare som väljer att inte delta i denna Nyemission 
kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad. 

Emissionslikviden kommer i första hand att användas för att finansiera Bolagets fortsatta verksam-
het och det projekt som genomförs på den svenska marknaden. Bolaget har påbörjat ett projekt på 
den svenska marknaden med syfte att implementera elektronisk spårbarhet från ”gård till gaffel” 
och därigenom påvisa fördelarna med att införa den av Bolaget patenterade MeatTrac metoden.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Informationsmemorandum, vilket upprättats av Styrelsen i 
TracTechnology AB (publ) med anledning av förestående Nyemission. Styrelsen för TracTechnology 
är ansvarig för innehållet och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för 
att säkerställa att de uppgifter som presenteras i informationsmemorandumet, såvitt Styrelsen 
vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka informationsmemorandumets innebörd.

Stockholm, den 4 juni 2013
TracTechnology AB (publ)
Styrelsen



6

Emissionsbelopp:  11 193 276 kronor. 

Avstämningsdag:  4 juni 2013.

Teckningsrätter:  Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt (TR) av serie B för  
 varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs fyra (4) tecknings- 
 rätter av serie B för att teckna en (1) ny B-aktie.

Teckningskurs: 1,00 kronor per B-aktie. Courtage utgår ej. 

Teckningstid:  Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden  
 från och med den 5 juni till och med den 20 juni 2013. 

Handel med TR: Ingen handel med teckningsrätter kommer att organiseras. 

Teckning med företräde: Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig   
 kontant betalning senast 20 juni 2013. 

Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske  
 under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt   
 d.v.s. från och med den 5 juni till och med den 20 juni 2013.  
 Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan  
 stöd av teckningsrätter” som bland annat finns att ladda ner från  
 www.aqurat.se. 

Resultat: Resultatet beräknas offentliggöras så snart teckningsperioden är  
 slut, dock senast omkring den 26 juni 2013. 

ERBJUDANDET I KORTHET
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BAKGRUND OCH MOTIV

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

TracTechnologys huvudverksamhet är marknadsföring och 
försäljning av spårbarhetslicenser till större aktörer inom 
livsmedelsindustrin. Verksamheten är baserad på MeatTrac  
patenten som är godkända och validerade i samtliga EU län-
der, USA och Ryssland. 

TracTechnology AB erbjuder genom MeatTrac en komplett  
systemlösning som möjliggör spårning och autentisering av 
livsmedelsprodukter i hela kedjan från ”gård till gaffel”. 

Under senare tid har lagstiftning införts i såväl EU som USA 
som påskyndar processen för aktörer inom livsmedelsindu-
strin att införa elektronisk märkning och att etablera system för 
elektronisk spårbarhet. Detta har skett delvis på grund av en 
ökad efterfrågan från konsumenter på trovärdig spårbarhet och 
säkerhet av livsmedel. TracTechnology har påbörjat ett projekt 
på den svenska marknaden med syfte att implementera elek-
tronisk spårbarhet från ”gård till gaffel” och därigenom påvisa 
fördelarna med att införa den patenterade MeatTrac metoden. 

Kapitalet från förestående Nyemission kommer att användas 
för finansiering av Bolagets fortsatta verksamhet samt till 
projektet som genomförs på den svenska marknaden. Före-
liggande emission av B-aktier kan, vid full teckning, inbringa 
Bolaget 11 193 276 kronor, före emissionskostnader. Emis-
sionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 160 000 kronor, 
och består huvudsakligen av kostnader för upprättande av 
Informationsmemorandum, marknadsföring, distribution och 
avgifter till emissionsinstitut. 

Ett antal aktieägare som tillsammans äger 25 procent av  
aktierna har uttryckt sin avsikt till Styrelsen att utnyttja samt-
liga sina teckningsrätter i Emissionen samt att garantera ytter-
ligare 25 procent av emissionsbeloppet i det fall övriga aktie- 
ägare ej fulltecknar Emissionen. Sammantaget motsvarar  
detta 50 procent av emissionsbeloppet.

Inbjudan till teckning i företrädesemission 
Härmed inbjuds aktieägarna i TracTechnology AB (publ) (nedan 
”Bolaget”), i enlighet med villkoren i detta dokument, att för 
fyra (4) per avstämningsdagen den 4 juni 2013, innehavda  
aktier i Bolaget, oavsett serie, teckna en (1) ny aktie av serie B 
till kursen 1,00 kronor per aktie. 

Emissionen, omfattande en företrädesemission av högst  
11 193 276 B-aktier, har beslutats av Styrelsen den 28 maj 
2013, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 16 
maj 2013. Emissionen kan, vid fullteckning, inbringa Bolaget 
11 193 276 kronor, före emissionskostnader.

Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt av serie B för 
varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs fyra (4) teck-
ningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny B-aktie.

Teckningskurs 
Teckningskursen är 1,00 kronor per B-aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euro-
clear”) för rätt till deltagande i Emissionen är den 4 juni 2013. 

Teckningstid 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under 
tiden från och med den 5 juni till och med den 20 juni 2013. 
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 
ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter 
kommer att bokas bort från VP-kontot och sker utan särskild 
avisering från Euroclear. Styrelsen i Bolaget äger rätt att för-
länga teckningstiden. 

Handel med teckningsrätter 
Ingen handel med teckningsrätter kommer att organiseras. 
Erhållna teckningsrätter måste användas för teckning av aktier 
senast den 20 juni 2013 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH  
ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstäm-
ningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räk-
ning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning 
med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, 
anmälningssedel för teckning utan företräde samt VD-brev. 
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt 
förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon  
information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar 
registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto ut-
sändes ej. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistre-
rade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen information 
från Euroclear. Teckning och betalning skall istället ske i enlig-
het med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig  
kontant betalning senast den 20 juni 2013. Teckning genom 
betalning skall göras antingen med den med emissions- 
redovisningen, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbe-
talningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 
enligt följande två alternativ: 
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1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna tecknings-
rätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta in-
betalningsavin användas som underlag för teckning genom 
betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas.  
Observera att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår 
av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teck-
ning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, 
skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag 
för teckning och betalning. Teckningen är fullständig när både 
den särskilda anmälningssedeln samt betalning inkommit till 
Aqurat Fondkommission.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkom-
mission. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning 
skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkom-
mission tillhanda senast klockan 15.00 den 20 juni 2013. Om 
betalning sker på annat sätt än med den vidhängande inbetal-
ningsavin skall VP-kontonummer anges som referens vid be-
talning. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Observera att teckningen 
är bindande.

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: TracTechnology
Box 7461
103 92 Stockholm
Fax 08-684 05 801
Tfn 08-684 05 800
Email info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädes-
rätt skall ske under samma period som teckning med stöd 
av företrädesrätt. Anmälan skall göras på anmälningssedeln  
benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som bland 
annat finns att ladda ner från www.aqurat.se. Anmälnings-
sedeln skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast  
kl. 15:00 den 20 juni 2013. Det är endast tillåtet att insända 
en anmälningssedel. Om fler än en anmälningssedel insänds 
kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon betalning 
skall ej ske i samband med anmälan utan sker i enlighet med 
vad som anges nedan. Observera att anmälan är bindande. 

Tilldelning
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt 
ska Styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, 
besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrä-

desrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare 
som utnyttjat teckningsrätter i Nyemissionen, oavsett om  
aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, 
och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter 
som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska tilldel-
ning ske till andra som tecknat och, för det fall dessa inte kan 
erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal nya aktier som 
var och en tecknat. Tilldelning är inte beroende av när under 
teckningsperioden anmälan inkommer. 

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan stöd 
av företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelnings-
besked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas en-
ligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet 
VP-konto eller depå. Något meddelande lämnas inte till den 
som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan 
tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försälj-
ningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset 
enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldel-
ning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Kanada, Hong Kong, Japan, Australien eller  
annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är  
föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i 
Nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på 
telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. 

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter be-
talning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse 
på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier 
benämns BTA till dess att Nyemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket och omvandlingen skett hos Euroclear.

Omvandling av BTA
Så snart Emissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas 
BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

Handel i BTA
Ingen handel med BTA kommer att organiseras.

Handel i aktien
Ingen handel med aktien kommer att organiseras.

Offentliggörande av utfallet i Emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer 
Bolaget att offentliggöra utfallet av Emissionen. Offentlig-
görande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas 
tillgängligt på Bolagets hemsida. 
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Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med räken- 
skapsåret 2013, under förutsättning att de nya aktierna blivit 
registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken 
före avstämningsdagen för utdelning.

Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras 
av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191,  
SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.

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

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, före- 
trädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bola-
gets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, 
dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Viktig information från emissionsinstitutet
Den som avser teckna sig för finansiella instrument som  
Erbjudandet avser uppmanas att noga läsa igenom samtlig 
information som upprättats och utgivits i samband med Erbju-
dandet. Denna information tillhandahålles endast på svenska. 
Mer information om emittenten och dess verksamhet finns 
att ta del av på emittentens hemsida. 

I. Finansiella instrument som omfattas av Erbjudandet har inte 
och avses inte att registreras i något annat land än Sverige 
och kommer således inte att erbjudas till försäljning i något 
annat land där sådan distribution (a) förutsätter ytterligare In-
formationsmemorandum eller andra åtgärder än som följer av 
svensk rätt eller (b) strider mot lag, förordning eller annan be-
stämmelse i sådant land. 

II. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat full-
makt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig 
för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för Erbju-
dandet. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av 
Distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssättet samt 
teckningsperioden för Erbjudandet framgår av den information 
som upprättats och utgivits i samband med Erbjudandet. 

III. Aqurat kategoriserar samtliga som tecknar aktier enligt 
Erbjudandet som icke professionella kunder enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran 
av order på tecknarens eget initiativ tillhandahåller Aqurat 
tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande 
för tecknaren. De risker som följer med en investering i så-
dana finansiella instrument som Erbjudandet avser framgår av 
den information som upprättats och utgivits i samband med 
Erbjudandet. 

IV. Priset för de finansiella instrument som avses i Erbjudan-
det framgår av den information som upprättats och utgivits i 
samband med Erbjudandet. Skatter, courtage eller andra av-
gifter som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte 
av Aqurat. 

V. Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med 
anmälan eller som i övrigt registreras i samband därmed be-
handlas av Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för 
förberedelse och administration av uppdraget. Lämnade upp-
gifter kan komma att registreras i Aqurats investerarregister. 
Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag 
som Aqurat eller emittenten samarbetar med. 

VI. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunika-
tion eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av 
anmälningssedeln. 

VII. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som läm-
nats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel skall 
ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva 
ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå 
förlorad. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats han-
tering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad 
anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqurats klagomåls-
ansvarige på den adress, som anges på anmälningssedeln. 

VIII. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också 
vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 
23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.arn.se.

IX. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämp-
ning på Aqurats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, 
t.ex. Stockholms tingsrätt är behörig domstol.
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VD HAR ORDET

Den senaste tiden har varit händelserik ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv och kantats av  
skandaler och tydliga brister. För TracTechnologys del blickar vi nu framåt med en förstärkt  
organisation och ett påbörjat projekt som blir vägledande för en säkrare hantering utav kött-
produkter. På stämman som hölls den 16 maj 2013 förstärktes styrelsen och utgörs nu av fyra 
ledamöter som tillför bolaget en bred kompetens och en fokuserad målsättning framåt. Genom 
styrelseordförande Börje Fors tillförs styrelsen stort kunnande och mångårig erfarenhet inom 
livsmedelsbranschen. Advokat Thomas Dahlin tillför juridisk kompetens som är en viktig del i ett 
bolag vars verksamhet baseras på patent. Styrelsen har även förstärkts med Gunnar Eskilsson, 
som representerar såväl våra största enskilda ägare Länsförsäkringar Skåne som övriga tre Läns-
försäkringsbolag. Niklas Åberg omvaldes från tidigare styrelsen och tillför, med en bakgrund som 
Vi-handlare, värdefullt branschkunnande. 

Under det gångna året har brister i livsmedelshantering blivit oerhört uppmärksammat och  
behovet av ett säkert system för att säkerställa var vår mat kommer ifrån och vad den innehåller 
är tydligt. Att med elektroniska hjälpmedel spåra produkter genom hela produktionskedjan inne-
bär en fördel för samtliga inblandade; producenter effektiviserar sina processer och får samtidigt 
möjlighet att prissätta sina produkter efter kvalitet och konsumenter kan känna sig trygga över att 
de får det som står på innehållsförteckningen samtidigt som de kan erbjudas ett brett sortiment 
med produkter i olika prisklasser. Vår mat färdas i många fall lång väg innan den når vårt matbord 
och det är flera aktörer som är inblandade i kedjan. Att med säkerhet kunna följa matens väg ger 
konsumenter makten att göra informerade val om vad man väljer att handla. 

Att spåra produkter med elektroniska hjälpmedel är inget nytt påfund, det är en naturlig utveckling  
i många branscher där det är av stor vikt att ha en bra kontroll, exempelvis inom läkemedels-
branschen. Sjukdomar och dödsfall till följd av kontaminerad mat är inget ovanligt och därav är det 
en naturlig utveckling att man inom livsmedelsbranschen inför bättre spårbarhet för att minska 
dessa risker. 

Projekt på den svenska marknaden
Under början av 2013 har vi påbörjat ett projekt på den svenska marknaden där vi kommer att 
införa en fullt spårbar kedja från ”gård till gaffel”. Syftet med projektet är att lägga grunden för 
vidare införande av elektronisk spårbarhet globalt, och därigenom licensintäkter för TracTechno-
logy. Ett viktigt steg i detta är att visa såväl bonden som butiksägarna och samtliga led däremellan 
vilken nytta de får av att införa vår patenterade MeatTrac metod, utöver den ökade säkerheten. 
Projektdeltagarna består av svenska nötköttsproducenter, ett svenskt slakteri och ett svenskt 
charkuteri. Därutöver ingår tre bolag som levererar de tekniska delarna och hanterar den data 
som skall överföras. Projektet är beräknat att pågå under 18 månader och kommer under den 
tiden att ge ett bra underlag för de nyttor som föreligger och de effekter på försäljning som spår-
barheten leder till. Knutna till projektet är även svenska branschorganisationer som tillför mycket 
värdefull kunskap och tillgång till ett globalt nätverk.

Företrädesemissionen som vi nu genomför skall tillföra Bolaget kapital både för den löpande drif-
ten och för att genomföra projektet under de kommande 18 månaderna. Därefter är ambitionen 
att verksamheten skall vara självförsörjande genom licensintäkter från aktörer inom livsmedels-
branschen. Vi ser fram emot att arbeta vidare med att bidra till livsmedelssäkerhet samtidigt som 
vi skapar värde för våra aktieägare.

Stockholm, 4 juni 2013

Leyla Ekekrantz
Verkställande direktör
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

MARKNAD OCH TRENDER

TracTechnology ABs huvudverksamhet är marknadsföring och 
försäljning av spårbarhetslicenser till större aktörer inom livs- 
medelsindustrin. Verksamheten är baserad på metodpatentet 
MeatTrac som är godkänt och validerat i EU, USA och Ryss-
land. Patentet säkrar upphovsrätten till metoden att spåra 
köttprodukter med elektronisk hjälp genom hela förädlings-
kedjan från uppfödare till konsument. 

Bolagets långsiktiga strategiska fokus är livsmedelssäkerhet. 
Detta mot bakgrund av de allt mer skärpta krav som ställs 
av industrin, myndigheter och inte minst konsumenter. De 
regelbundet återkommande utbrotten av djursjukdomar och 
livsmedelsskandaler av skiftande art driver ständigt processen 
framåt för säkrare metoder och därmed säkrare mat.

TracTechnology äger patentet för metoden att spåra köttpro-
dukter elektroniskt genom hela förädlingskedjan från uppfö-
dare till konsumenten i butik. Verksamheten bygger på att 
erbjuda aktörer inom livsmedelsindustrin tillgång till metod- 
patentet genom licenser och därmed möjligheten att kunna 
implementera ett system för säker spårbarhet. Spårbarhet och  
märkning av djur och kött kan fram till och med förpackning av 
styckningsdetaljer indelas i tre tekniskt skilda delar: märkning 
av djur, märkning av slaktkroppar och märkning vid styckning.

Elektronisk märkning av djur sker genom att djuren utrustas 
med RFID-transpondrar. Transponder fästs vid djurets öron. 
Djurets identitet kan därefter direkt erhållas vid varje avläs-
ningstillfälle fram till slakt och förutom säkrad identitet även 
ge ett flertal logistiska fördelar vid hanteringen. Vid slakt kan 
avläsning göras både som kontrollåtgärd och för att automa-
tiskt vidarebefordra djurets identitet in i fortsatt produktions-
flöde.

Märkning av slaktkroppar dvs. djurkroppsidentifikation kan ske 
genom att RFID-transponder applicerade på kropparna eller 
att RFID-transpondrar applicerade på krokar kopplas till varje 
djurkropps identitet. Överföring av identitet vid upphängning, 

omhängning och styckning från och mellan de krokar som 
vanligen används, sker enkelt och säkert genom att arbetet 
genomförs inom virtuella identitetszoner. I vissa anläggningar 
kan själva RFID-transpondrarna också användas som infor-
mationsbärare fram till styckarna, för att därigenom minska  
beroendet av datorstöd och installationer i del av produktionen.

Märkning vid styckning och därmed bibehållande av spår-
barhet genom stycknings- och förpackningsprocessen kan 
ske på ett antal olika sätt. Spårbarheten kan utan specifika 
tekniska hjälpmedel hållas genom helkroppsmetoder, det 
vill säga att styckningsdetaljer från varje djur hålls samman 
genom styckningen fram till förpackningen med hjälp av till 
exempel backsystem. Detta förfarande ställer speciella krav 
på anläggningarnas utformning och yta. Spårbarheten kan 
också upprätthållas på individnivå med hjälp av märkning av 
de individuella styckningsdetaljerna och på gruppnivå genom 
märkning av de behållare som används. Elektronisk märkning 
av styckningsdetaljer ger den största möjligheten av de be-
skrivna metoderna att effektivisera styckningsprocessen och 
lönesystem utan att medföra stora kostnader i omdesign och 
ombyggnad av befintliga flöden

I Bolagets produktportfölj ingår två RFID-baserade applikatio-
ner, MeatTrac Breeder och E-Seal. MeatTrac Breeder är en, 
av Jordbruksverket godkänd, elektronisk stalljournal som möj-
liggör elektronisk spårbarhet i första ledet i livsmedelskedjan, 
hos bonden. E-Seal är en elektronisk försegling som kan an-
vändas vid transporter av djur, exempelvis vid transport över 
landsgränser.

TracTechnology startades mot bakgrund av de enorma kost-
nader och det arbetskrävande regelverk som orsakats av 
olika djursjukdomar och livsmedelsskandaler i Europa. Med 
modern teknik och en högre ambitionsnivå än dagens krav på 
spårbarhet och livsmedelssäkerhet minskar vi kostnader och 
hjälper våra kunder att uppnå produktivitetsförbättringar.

Den globala köttkonsumtionen ökar kontinuerligt, och med 
det behovet att ett system för att säkra ursprunget av de livs-
medel vi konsumerar. Livsmedel, som många andra produk-
ter, handlas på en global marknad där säkerhet och kontroll 
kan variera i hög grad. Möjligheten att spåra livsmedel spelar 
därför även en viktig roll för att minimera skadan vid eventuella 
smittspridningar av exempelvis salmonella, galna-ko sjukan 
med flera.

Under de 50 år som ledde fram till 2007 har konsumtionen av 
kött nästan fyrdubblats, från 70 miljoner ton till 268 miljoner 
ton. Även om det huvudsakligen är den västliga världen som 
konsumerar mest kött per person är det länder såsom Kina  
med en växande medelklass som driver på den globala efter-
frågan. Köttprodukter kommer att fortsätta spela en viktig roll 
som proteinkälla och med den ständiga befolkningstillväxten 
uppskattas konsumtionen till 460 miljoner ton år 2050. Nedan 
visas den globala köttkonsumtionens utveckling under de  
senaste 50 åren.
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Handel med kött sker på en global marknad och metoder för 
att garantera produkternas säkerhet och kvalitet är således en 
viktig fråga för myndigheter. En förskjutning av produktionen 
från de västerländska länderna till utvecklingsländer, där kra-
ven på säkerhet generellt är lägre, understryker ytterligare be-
hovet av säkra och tillförlitliga spårbarhetsmetoder. Även om 
USA fortsatt är den största producenten av nötkött minskar 
produktionen både i USA och inom EU kontinuerligt medan 
länder som Indien (som står för nästan en fjärdedel av världs-
handeln med nötkött), Brasilien och Argentina expanderar pro-
duktionen. Under 2011 producerades 42 miljarder kilo nöt och 
fågel i USA vilket gör det till det största segmentet inom det 
amerikanska jordbruket. 

Påtryckningarna från allmänheten såväl som från myndighe-
terna att minska, eller eliminera, hotet av förorenad mat är 
stort och där spelar möjligheten att spåra kött från ”gård till 
gaffel” en avgörande roll. Lagstiftning som stöder en striktare 
kontroll av livsmedel införs kontinuerligt vilket påskyndar pro-
cessen av införande av säkrare spårbarhetsmetoder.

Under de senaste åren har den mediala uppmärksamheten 
varit stor kring de olika rapporterna kring kontaminerat och 
”falskt” kött. Som några aktuella exempel kan nämnas: 

 Sverige 2012: uppemot 100 ton fläskfilé färgas och säljs 
fem gånger dyrare som oxfilé. 

 Europa 2012/2013: Hästkött upptäckt i färdigrätter som 
innehåller kött märkt nötkött, i vissa fall med så mycket 
som 100 procent hästkött. 

 Världen 2013: Nya rapporter om upptäckter av falska inne-
hållsförteckningar rapporteras kontinuerligt, bland annat 
har rapporterats om upptäckter av hund- och råttkött.

Även inom EU är livsmedelssäkerhet en prioriterad fråga. EU 
är, efter USA och Brasilien, den tredje största konsumenten av 
nötkött. Under de senaste årtiondena har flera länder inom EU 
drabbats av sjukdomsutbrott, med mul- och klövsjukan som 
drabbade Storbritannien som en av de mest märkbara. 

Import av kött från olika delar av världen är en nödvändighet 
för att möta efterfrågan, men det är vanligt att konsumenten 
betalar en premie för inhemskt kött då det anses säkrare. 
Spårbarhet från ”gård till gaffel” är en allmän princip vad gäller 
lagstiftning och för närvarande finns det även ett lagförslag 
för införande av spårbarhet med hjälp av RFID-teknologi på 
EU-nivå.

(Källa: FAO, Food and Agriculture Organizations of the United Nations)

Förändring av global köttkonsumtion 1961-2007
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FINANSIELL INFORMATION 

I tabellerna nedan återges utvald finansiell information för räkenskapsåren 2008-2012. Den finan-
siella informationen i detta avsnitt är utdrag från Bolagets reviderade årsredovisning för 2012, 
vilken har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (”IFRS”) såsom 
de antagits av den Europeiska Unionen. För mer information hänvisas till Bolagets årsredovisning 
för 2012 med tillhörande noter, vilken har publicerats på Bolagets hemsida per den 25 april 2013 
och är införlivad i detta Informationsmemorandum genom hänvisning. Siffror i avsnittet inom 
parentes avser 2011.

FEM ÅR I SAMMANDRAG

Mkr om ej annat anges 2012 2011 2010 2009 2008

Omsättning 0,1 0,0 11,4 15,6 10,3

Bruttomarginal 100 % 100 % 55 % 50 % 48 %

Rörelseresultat -9,6 -12,4 -13,5 -17,6 -13,4

Årets resultat -8,3 -13,3 -13,7 -18,2 -13,6

Kassaflöde (från löpande verksamheten) -8,0 -10,6 -12,3 -14,0 -9,8

Balansomslutning 7,8 8,7 19,9 17,6 20,1

Eget kapital 5,8 7,4 16,2 11,3 13,4

Soliditet 74 % 85 % 81 % 64 % 67 %

Antal anställda 2 2 15 15 16

Medelantal anställda 2 2 11 16 16

Antal aktier, tusental       

   vid räkenskapsårets utgång 41 397 38 508 36 702 30 897 23 968

   vid räkenskapsårets utgång, efter utspädning 41 397 38 508 36 702 30 897 23 968

   i genomsnitt under räkenskapsåret 41 184 38 156 34 695 26 765 22 686

Nettoomsättning per aktie, kronor 0,01 0,00 0,33 0,58 0,45

Resultat per aktie, kronor -0,20 -0,35 -0,38 -0,68 -0,60

Kassaflöde per aktie, kronor -0,19 -0,28 -0,35 -0,47 -0,43

Eget kapital per aktie, kronor 0,14 0,19 0,44 0,37 0,56

Aktiekurs vid årets slut, kronor* - 1,26 4,00 1,50 2,68

Aktiekurs/eget kapital* - 656 % 909 % 409 % 479 %

Marknadsvärde* - 48,5 146,8 46,3 64,2

Utdelning per aktie, kronor 0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00

* Aktien avnoterades från handel på Aktietorget 2012-12-06, sista notering var 0,75 kronor

** Styrelsens förslag     

År 2011 och 2012 är hänsyn tagen till försäljningen av dotterbolag.  För åren 2008-2010 inkluderas sålt dotterbolag.
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Belopp i miljoner kronor (Mkr) 2012 2011
Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad

Nettoomsättning 0,1 0,0

Handelsvaror 0,0 0,0

Bruttovinst 0,1 0,0

  

Övriga externa kostnader -5,9 -6,9

Personalkostnader -2,1 -3,4

Avskrivningar -1,7 -2,1

 

Rörelsens omkostnader -9,7 -12,4

  

RÖRELSERESULTAT -9,6 -12,4

  

Finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,3 -0,4

Resultat från andelar i koncernföretag 0,3 -

Finansnetto 0,0 -0,4

  

Resultat före skatt -9,6 -12,8

  

Skatt - -

Periodens resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet -9,6    -12,8

Periodens resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 1,3 -0,5

ÅRETS RESULTAT -8,3 -13,3

  

Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare -8,3 -13,3

Genomsnitt antal aktier, miljoner 41,2 38,2

Omsättning/aktie, kronor 0,01 0,00

Resultat/aktie, kronor -0,20 -0,35

Resultat/aktie från kvarvarande verksamhet, kronor -0,23 -0,34

Ingen utspädning föreligger

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i miljoner kronor (Mkr) 2012 2011

Årets resultat -8,3 -13,3

Omräkningsdifferens 0,0 0,0

Summa totalresultat för perioden -8,3 -13,3

Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare -8,3 -13,3
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i miljoner kronor (Mkr) 2012-12-31 2011-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 6,3 8,0

Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar - -

Anläggningstillgångar 6,3 8,0

  

Kundfordringar 0,0 0,0

Övriga kortfristiga fordringar 0,1 0,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,2 0,4

Kortfristiga fordringar 0,3 0,4

  

Likvida medel 1,2 0,3

Omsättningstillgångar 1,5 0,7

  

SUMMA TILLGÅNGAR 7,8 8,7

  

Aktiekapital 2,9 2,7

Ej registrerad nyemission 4,2 -

Övr. tillskjutet kapital/överkursfond 100,1 97,8

Ansamlad förlust -93,1 -79,8

Årets förlust -8,3 -13,3

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 5,5 7,1

Innehav utan bestämmande inflytande 0,3 0,3

Summa eget kapital 5,8 7,4

  

Räntebärande skulder 1,0 0,0

  

Leverantörsskulder 0,6 0,9

Skulder till närstående - 0,0

Övriga kortfristiga skulder 0,2 0,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,2 0,3

Ej räntebärande skulder 1,0 1,3

  

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 7,8 8,7
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN

Belopp i miljoner kronor (Mkr) Aktiekapital Pågående Övrigt Balanserad Totalt eget Innehav utan Summa  
  nyemission tillskjutet  förlust inkl. kapital hän- bestämmande eget kapital 
   kapital periodens förligt till inflytande 
    resultat moderbolagets 
     ägare

Ingående balans per 1 januari 2011 2,6 0 93,4 -79,8 15,9 0,3 16,2

       

Summa totalresultat för perioden    -13,3 -13,3  -13,3

Nyemission 0,1  4,4  4,5  4,5

Utgående balans per 31 december 2011 2,7 0 97,8 -93,1 7,1 0,3 7,4

       

       

Utgående balans per 31 december 2011 2,7 0 97,8 -93,1 7,1 0,3 7,4

       

Ingående balans per 1 januari 2012 2,7 0 97,8 -93,1 7,1 0,3 7,4

Summa totalresultat för perioden    -8,3 -8,3  -8,3

Nyemission 0,2  2,3  2,5  2,5

Pågående nyemission  4,2   4,2  4,2

Utgående balans per 31 december 2012 2,9 4,2 100,1 -101,4 5,5 0,3 5,8
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Belopp i miljoner kronor (Mkr) 2012 2011
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod

Rörelseresultat -9,6 -12,4

   Återläggning av av-/nedskrivning  

   Immateriella anläggningstillgångar 1,7 2,1

   Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Erhållen ränta 0,0 0,0

Erlagd ränta -0,1 -0,2

Kassaflöde före förändring av  

rörelsekapital -8,0 -10,5

Förändring av   

   Lager - -

   Kortfristiga fordringar -0,2 0,1

   Kortfristiga skulder 0,2 -0,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,0 -10,6

  

Försäljning av dotterbolag 1,2 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1,2 -

  

Nyemissioner 6,7 4,5

Upptagna lån 3,5 0

Amorterade lån -2,5 -0,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,7 4,0

  

Årets kassaflöde 0,9 -6,6

  

Ingående likvida medel 0,3 6,9

Årets kassaflöde 0,9 -6,6

Utgående likvida medel 1,2 0,3

Styrelsens arvode och andra ersättningar
Vid årsstämman den 16 maj 2013 beslutades att ett samman-
lagt arvode om högst 450 Tkr skall utgå till styrelseordföranden 
och till övriga styrelseledamöter 100 Tkr vardera. Totalt har 
315 (315) Tkr utgått i styrelsearvoden under räkenskapsåret 
2012, varav till Styrelsens ordförande 180 (169) Tkr. 

Verkställande direktören
Till verkställande direktören Leyla Ekekrantz har under räken-
skapsåret utgått grundlön om 837 Tkr. Grundlönen uppgick 
till 70 Tkr per månad. Här utöver erhölls förmåner i form av 
avsatta pensionspremier motsvarade 30 procent av grundlön. 
Om anställningen upphör på Bolagets begäran, skall utöver 
uppsägningslönen, ett avgångsvederlag utgå med motsva-
rande sex (6) månadslöner. Avgångsvederlag utbetalas endast 
under den tid som den anställde inte har en annan anställning 
eller konsultuppdrag.

Andra ledande befattningshavare
Till andra ledande befattningshavare, har under året utbetalats 
70 Tkr i lön och 38 Tkr inbetalats avseende pensionsförsäk-
ringar. 

Avgångsvederlag
Utöver vad som angivits ovan har Bolaget inte slutit något 
avtal med medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan som ger sådan medlem rätt till någon förmån 
efter det att uppdraget avslutats.
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Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid årsstämman 2011 antogs riktlinjer för ersättning till ledande  
befattningshavare innebärande att Bolaget skall erbjuda mark-
nadsmässiga ersättningar som möjliggör att rätt personer kan 
rekryteras och behållas. Riktlinjerna har därefter kvarstått oför-
ändrade. Huvuddelen skall utgöras av fast lön. Utöver denna 
skall rörlig bonus kunna utgå i den mån fastställda mål upp-
nåtts. Bonusen skall vara individuell och uppgå till högst 50 
procent av den fasta lönen. Därutöver skall tilldelning ske av  
teckningsoptioner enligt incitamentsprogram beslutat av  
bolagsstämman. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbaserade. 
Ytterligare ersättningar och förmåner kan utgå om dessa kan 
antas bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter 
att fullgöra sina arbetsuppgifter. Styrelsen skall äga rätt att 
frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl 
för det.

Väsentliga händelser efter utgången av år 2012
TracTechnology har under första kvartalet 2013 registrerat två, 
vid bokslutet för 2012, pågående, riktade emissioner om totalt 
4,3 Mkr i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning. Emis-
sionerna har tecknats av privata investerare till marknadsmäs-
siga villkor.

Ersättningar till ledande befattningshavare redovisas nedan

2012  Grundlön/ Rörlig Övriga Pensions- Övriga Total 
Tkr  styrelsearvode ersättning förmåner kostnad ersättningar ersättning  

   

Styrelseordförande Stefan Sallerfors 180 - - - - 180

VD  Leyla Ekekrantz 837 - - 284 - 1121

Styrelseledamot Gerhard Hubert 60 - - - - 60

Styrelseledamot Niklas Åberg 60 - - - - 60

Styrelseledamot Thorbjörn Tjäder 15 - - - - 15

Övriga ledande befattningshavare (1) 70 - - 38 - 108

Totalt  1222 0 - 322 0 1544
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Aktieägare per 2013-04-30

AKTIEKAPITAL

TracTechnology AB (publ) hade per 2013-03-31 totalt 44 773 105  
emitterade och fullt inbetalade aktier, varav 855 880 A-aktier 
med ett röstvärde om 10 och 43 917 225 B-aktier med ett 
röstvärde om 1. Aktiekapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 
3 134 117,35 kronor fördelat på 44 773 105 aktier envar med 
ett kvotvärde om 0,07 kronor. 

Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta 
för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan 
begränsning i rösträtten. Varje aktie äger lika rätt till andel av 
Bolagets tillgångar och vinst samt till eventuellt överskott vid 
likvidation och samtliga aktier är fritt överlåtbara. Bolagets  
aktier är inte föremål för organiserad handel på någon reglerad 
marknad eller annan handelsplats.

Bolagets aktier har emitteras enligt svensk lag och är regi-
strerade på person och kontoförs hos Euroclear Sweden i 
elektronisk form sedan år 2005, med ISIN-kod (International 
Securities Identification Number) SE0001606161 gällande för 
A-aktien och SE0001606179 gällande för B-aktien. Samtliga 
transaktioner sker på elektronisk väg genom behöriga ban-
ker och värdepappersförvaltare. Aktierna i TracTechnology är 
denominerade i svenska kronor och har emitterats i enlighet 
med svensk rätt och ägarnas rättigheter förknippade med ak-
tierna kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som 
anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Enligt TracTechnologys bolagsordning ska det emitterade ak-
tiekapitalet vara lägst 1 498 000 kronor och högst 5 992 000 
kronor. Antalet aktier ska vara lägst 21 400 000 och högst 85 
600 000. Kvotvärde enligt bolagsordningen är 0,07 kronor. Ak-
tie kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A 
är förenad med 10 röster. Aktier av serie B är förenad med 1 
röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 85 600 
000 och aktie av serie B kan utges till ett antal av högst 85 
600 000. Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverte-
ras) till aktie av serie B på begäran av ägare till sådan aktie av 
serie A. Framställning därom skall skriftligen göras hos Bola-
gets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas 
omvandlade. Styrelsen för Bolaget är skyldig att utan dröjsmål 
behandla frågor om omvandling till aktie av serie A vars ägare 
framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling skall 
utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när 
registrering skett. 

Bolaget hade per 2012-12-31 cirka 850 aktieägare. Tabellen 
nedan visar de tio största aktieägarnas antal aktier och röst-
andelar.

Aktieägare enligt aktieboken (förd av Euroclear Sweden AB) Andel röster, % Andel kapital, %

Barclays Priv Bank+Trust Ltd CL AC 16,8 2,4

Länsförsäkringar Skåne 10,6 12,5

Anderson Guldkula, Håkan B 9,8 11,5

Brax, Britmari 5,9 6,9

Länsförsäkringar Bergslagen 5,6 6,5

Länsförsäkring Kronoberg 4,6 5,4

Länsförsäkringar Jönköping 4,6 5,4

BISP Invest AB 2,7 3,1

Sohlman, Rolf 2,5 3,0

Pinje Fastighets AB 2,3 2,7

Summa, 10 största aktieägarna 65,3 59,3

Övriga aktieägare 34,7 40,7

Totalt 100 100

I tabellen nedan redovisas förändringar i aktiekapitalet från Bo-
lagets registrering fram till och med fullföljandet av Nyemissi-
onen. Erbjudandet utgörs av 11 193 276 B-aktier motsvarande 
en utspädning om 20 procent av kapitalet och 17,6 procent av 
rösterna i Bolaget. Efter Nyemissionen uppgår antalet aktier 
till totalt 55 966 381 stycken förutsatt att den fulltecknas.



20

Aktierelaterade ersättningar
Vid årsstämman 2011 antogs ett optionsprogram som berät-
tigar till aktieteckning 2014. Programmet motsvarar 1 000 
000 aktier, varav 100 000 har tecknats av personalen med en 
lösenkurs om 7,00 kronor. Inga kostnader finns i resultaträk-
ningen gällande aktierelaterade ersättningar. Verkligt värde för 
optionsprogrammen har beräknats efter Black & Scholes vär-
deringsmodell och betalats av innehavare.

Vid värdering av 2011 års optionsprogram till anställda och 
konsulter användes följande variabler:
 Aktiekurs: 1,85 kr
 Riskfri ränta: 1,46 %
 Volatilitet: 103 %
 Lösenkurs: 7,00 kr
 Löptid: tom 2014-12-31

Utdelningspolitik
Enligt moderbolagets utdelningspolicy skall storleken på fram-
tida utdelningar ta hänsyn till såväl TracTechnologys långsik-
tiga tillväxt och resultatutveckling som kapitalbehov med hän-
syn tagen till finansiella mål.

Bemyndiganden
Årsstämman 16 maj 2013 bemyndigade Styrelsen att emittera 
aktier och/eller konvertibler innebärande att högst 13 000 000 
nya aktier av serie B kan komma att utges.
 

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring Antal  Kvotvärde, Aktiekapital 
  antal aktier aktier kronor kronor

2002 Bolaget bildas 1 000 1 000 100,00 100 000

2002 Nyemissioner (2) och split 239 686 246 686 0,50 120 343

2003 Nyemissioner (2) 390 810 631 496 0,50 315 748

2004 Nyemissioner (2) 42 552 674 048 0,50 337 024

2005 Nyemissioner (3) 119 318 793 366 0,50 396 683

2005 Fondemission - 793 366 0,70 555 356

2005 Split 7 140 294 7 933 660 0,07 555 356

2006 Nyemission 1 289 000 9 223 660 0,07 645 586

2006 Nyemission 993 500 10 216 160 0,07 715 131

2007 Apportemission 1 340 000 11 556 160 0,07 808 931

2007 Nyemission 9 244 928 20 801 088 0,07 1 456 076

2008 Nyemission 2 035 250 22 836 338 0,07 1 598 544

2008 Nyemission 1 131 222 23 967 560 0,07 1 677 729

2009 Nyemission 1 131 221 25 098 781 0,07 1 756 915

2009 Nyemission 500 000 25 598 781 0,07 1 791 915

2009 Nyemission 714 825 26 313 066 0,07 1 841 915

2009 Nyemission 1 600 000 27 913 066 0,07 1 953 915

2009 Nyemission 1 984 127 29 897 193 0,07 2 092 804

2009 Nyemission 1 000 000 30 897 193 0,07 2 162 804

2010 Nyemission 2 258 068 33 155 258 0,07 2 320 869

2010 Nyemission 1 000 000 34 155 258 0,07 2 390 869

2010 Nyemission 1 777 779 35 933 037 0,07 2 513 313

2010 Nyemission 769 232 36 702 269 0,07 2 569 159

2011 Nyemission 1 000 000 37 702 269 0,07 2 639 159

2011 Nyemission 806 130 38 508 399 0,07 2 695 588

2012 Nyemission 2 588 236 41 096 635 0,07 2 876 764

2012  Nyemission 300 000 41 396 635 0,07 2 897 764

2013 Nyemission 2 200 000 43 596 635 0,07 3 051 764

2013  Nyemission 1 176 470 44 773 105 0,07 3 134 117

2013 Förel. Nyemission* 11 193 276 55 966 381 0,07 3 917 647

* Förutsatt att Nyemissionen fulltecknas
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

STYRELSEN

Börje Fors
Styrelseordförande, civilekonom, tidigare VD och koncernchef för Kooperativa Förbundet, KF. 
Styrelseordförande i Design House Stockholm AB, Lilliesjö Seafood AB, HIMP AB samt 
Smögens Fiskauktion AB. Styrelseledamot i Tångenboden AB. 

Thomas Dahlin
Styrelseledamot, jur. kand., Stockholms Universitet, advokat och delägare i Advokatfirman 
Allians. Styrelseordförande i Advokatfirman Allians T Dahlin AB och Allians Service Advokat 
AB. Styrelseledamot i A Street AB, Nätverket ViByggare Sverige AB och Silverdal Innovation 
Network AB.

Gunnar Eskilsson
Styrelseledamot, lantmästare, vice VD och finanschef Länsförsäkringar Skåne. Styrelseledamot 
i Granular AB, Länshem AB och Pulsetten AB.

Niklas Åberg
Styrelseledamot, tidigare Vi-handlare. Styrelseledamot i Canimema AB, Sörby Handelsträdgård 
Aktiebolag och Berggren & Co Fastighetsmäkleri AB.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Leyla Ekekrantz
VD, civilekonom, Stockholms Universitet, tidigare aktieanalytiker och aktiemäklare  
Nordea Markets, tidigare VD för DNA Guide AB. Styrelseledamot i Ekekrantz Consulting AB.

Samtliga i Styrelsen och ledningen nås genom Bolagets adress som återfinns i avsnittet 
”Adresser” i slutet av detta Informationsmemorandum.

Revisor
Bolagets revisor Ernst & Young AB och auktoriserade revisorn Per Hedström är huvudansvarig 
revisor. Adressen till revisorn återfinns i slutet av detta Informationsmemorandum.
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION 

Allmänt
TracTechnology är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. 
Bolaget bildades 2002 och registrerades hos Bolagsverket 
2002. Stiftare var Aktiebolaget Grundstenen 94451. Bolaget 
regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisa-
tionsnummer är 556623-1030. Bestämmelserna i bolagsord-
ningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller 
förändring av aktieägarnas rättigheter. 

Tvister och rättsliga processer
TracTechnology är inte, och har inte varit part i några rätts-
liga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive ännu icke av-
gjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan 
uppkomma och som kunnat få betydande effekter på Trac-
Technologys finansiella ställning eller lönsamhet.

Avtal och transaktioner med närstående

Transaktioner, grundare och delägare
Till grund för verksamheten ligger ett metodpatent som är 
giltigt till år 2022. Patentet säkrar upphovsrätten till metoden 
att spåra köttprodukter med elektronisk hjälp, det vill säga att 
med trådlös överföring hålla reda på var köttprodukter och djur 
(nöt, svin och fågel) befinner sig i realtid. Detta patent är god-
känt i EU, USA, Ryssland och Sverige. Patentet förvärvades år 
2002 från Bolagets grundare och delägare Haakan B. Anderson 
Guldkula. 

Enligt överenskommelsen skall en royalty om 0,75 procent 
av försäljningen av MeatTrac-systemlicenser årligen utbeta-
las, dock minst USD 75 000 från och med 2006, till Glenville 
Consultants Ltd, ägt av Haakan B. Anderson Guldkula. Avtalet 
kan under vissa förhållanden, exempelvis om Moderbolaget 
försätts i konkurs, träder i likvidation eller kan antas ha kom-
mit på obestånd, sägas upp i förtid, varvid patentet återgår till  
Haakan B. Anderson Guldkula. Löpande har Koncernen ut-
vecklat system och tillämpningar i anslutning till patentet och 
övriga RFID- applikationer. Huvuddelen av dessa kostnader 
har kostnadsförts.

Under 2012 (2011) har, enligt avtal, 1,8 (1,9) Mkr utbetalats 
i konsultarvoden till Haakan B. Anderson Guldkula samt 1,0 
(1,0) Mkr, motsvarande USD 150 000, utbetalats till Glenville 
Consultants Ltd. Haakan B. Anderson Guldkula har ett stort 
engagemang i Bolaget vad gäller dess finansiering. I och 
med detta engagemang har han varit adjungerad på Bolagets 
styrelsemöten då dess finansiering avhandlats. I samband 
med de nyemissioner som genomfördes under 2012 erhöll  
Glenville Consultants Ltd 0,3 (0,1) Mkr i ersättning för kapita-
lanskaffningen. Dessa utbetalningar har kategoriserats såsom 
transaktion gentemot närstående och har granskats och god-
känts av Bolagets styrelse.

Per den 31 december 2012 hade Moderbolaget och Koncer-
nen skulder till Haakan B. Anderson Guldkula och Glenville 
Consultants sammanlagt uppgående till 0,1 (0,0) Mkr.
 
Upplysningar om övriga närstående
Under räkenskapsåret 2012 har moderbolaget debiterat det 
svenska dotterbolaget totalt 0,1 (0,0) Mkr i management fee 
avseende stöd inom koncernledning, marknadsföring, central 
ekonomi och annat. Försäljningen mellan dotterbolagen har 
under året uppgått till 0,0 (0,0) Mkr, vilket har eliminerats i 
Koncernens resultaträkning. 

Moderbolaget har ej ingått borgensförbindelser till förmån för 
dotterbolag.

Aktieägaravtal
Såvitt Styrelsen känner till existerar inga aktieägaravtal eller 
liknande avtal mellan aktieägare i TracTechnology i syfte att 
skapa ett förenat inflytande över Bolaget.

Anställda
TracTechnology har i dagsläget en anställd.

Tillstånd, licenser och immateriella rättigheter
Till grund för verksamheten ligger ett metodpatent som är 
giltigt till år 2022. Patentet säkrar upphovsrätten till metoden 
att spåra köttprodukter med elektronisk hjälp, det vill säga att 
med trådlös överföring hålla reda på var köttprodukter och 
djur (nöt, svin och fågel) befinner sig i realtid. Detta patent är 
godkänt i EU, USA, Ryssland och Sverige. Patentet förvärva-
des år 2002 från Bolagets grundare och delägare Haakan B. 
Anderson Guldkula. Enligt överenskommelsen skall en royalty 
om 0,75 procent av försäljningen av MeatTrac-systemlicenser 
årligen utbetalas, dock minst USD 75 000 från och med 2006, 
till Glenville Consultants Ltd, ägt av Haakan B. Anderson 
Guldkula. Avtalet kan under vissa förhållanden, exempelvis 
om Moderbolaget försätts i konkurs, träder i likvidation eller 
kan antas ha kommit på obestånd, sägas upp i förtid, varvid  
patentet återgår till Haakan B. Anderson Guldkula. Löpande 
har Koncernen utvecklat system och tillämpningar i anslutning 
till patentet och övriga RFID- applikationer. Huvuddelen av 
dessa kostnader har kostnadsförts.

Under 2012 har ytterligare lagstiftning antagits i EU och USA 
beträffande livsmedelsinformation, ursprungsmärkning och 
spårbarhet. Implementeringen av dessa lagar kommer att ske 
succesivt under de närmaste åren vilket bland annat har till 
följd att påskynda processen att införa elektronisk märkning 
och etablera system för elektronisk spårbarhet. Upptäckter av 
köttfusk och kontaminerad boskap har ökat fokus på hantering 
av köttprodukter och lett till åtgärder såsom importrestriktio-
ner och ökade kontroller. 



23

Under första kvartalet 2013 uppdagades en köttskandal som 
drabbat hela Europa och som har riktat världens blickar mot 
det utbredda fusk som förekommer och de utmaningar livs-
medelsbranschen står inför. Tack vare den renodling Bolaget 
genomgått med försäljningen av dotterbolaget TracTechno-
logy Solution AB står TracTechnology AB nu väl rustade att 
kapitalisera på patenten MeatTrac. Detta förstärks ytterligare 
genom det pilotprojekt som planeras som referenscase på 
den svenska marknaden

Informationspolicy
TracTechnologys policy för kommunikation och information 
syftar till att säkerställa att Bolaget håller en god kvalitet i 
dessa avseenden. Policyn berör samtliga medarbetare för att 
informationsgivningen skall vara korrekt, snabb och tydlig. Det 
skall vara lätt att hitta och erhålla information. Kvalitativ infor-
mation skall aldrig vara tvetydig eller missvisande. Oriktiga 
uppgifter får aldrig lämnas ut. Svårigheter och problem skall 
belysas korrekt, samtidigt som de åtgärder som vidtagits för 
att lösa situationen skall framhållas. 

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion 
Årsredovisningar och annan information lämnas till Bo-
lagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar. 
TracTechnology tillhandahåller även årsredovisningar, even-
tuella kvartalsrapporter, eventuella bokslutskommunikéer, 
pressmeddelanden och annan information på sin hemsida, 
www.tractechnology.se. 



24

BOLAGSORDNING

TracTechnology AB (publ) 
Organisationsnummer: 556623-1030 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är TracTechnology AB (publ). 

§ 2 Verksamhet 
Bolaget verksamhet består i att utveckla och sälja eller upp-
låta rätt till system för ursprungsmärkning och spårning av 
livsmedel, varor och gods samt konsulttjänster och system-
utveckling i anslutning därtill, handel och förvaltning av värde-
papper, samt annan därmed förenlig verksamhet. 

§ 3 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra vara 1 498 000 kronor och 
högst 5 992 000 kronor. 

§ 4 Aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 21 400 000 och högst 85 600 000.  
Aktie kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av  
serie A är förenad med 10 röster. Aktier av serie B är förenad 
med 1 röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst  
85 600 000 och aktie av serie B kan utges till ett antal av högst 
85 600 000. 

Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie 
av serie B på begäran av ägare till sådan aktie av serie A. Fram-
ställning därom skall skriftligen göras hos Bolagets styrelse. 
Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. 
Styrelsen för Bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frå-
gor om omvandling till aktie av serie A vars ägare framställt 
begäran om sådan omvandling. Omvandling skall utan dröjs-
mål anmälas för registrering och är verkställd när registrering 
skett. 

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare 
av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna 
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till de antal aktier 
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktie som inte 
tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga 
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte så-
lunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med 
subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan teck-
narna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut nya aktier endast av 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 
de antal aktier de förut äger.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har ak-

tieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om 
Emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas 
på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna 
konvertibler som om Emissionen gällde de aktier som konver-
tiblerna kan komma att bytas ut mot. 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning 
i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvi-
kelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya ak-
tier 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 
slag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning 
i möjligheten att genomföra fondemission samt att, efter er-
forderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5 Styrelsens säte 
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm. 

§ 6 Styrelse 
Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma 
att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst tre och 
högst tio ledamöter med lägst noll och högst tio suppleanter. 
Ledamöter och eventuella suppleanter väljs på bolagsstämma 
för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 
det att ledamoten eller suppleanten utsågs. 

§ 7 Revisorer 
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna  
samt Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
utses en eller två revisorer, med eller utan suppleanter, vart 
fjärde år på årsstämma. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till årsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där 
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas 
skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stäm-
man. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast 
sex veckor och senast två veckor före stämman. 

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

§ 9 Deltagande vid bolagsstämma 
Aktieägare som vill deltaga i vid bolagsstämma skall dels vara 
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktiebo-
ken avseende förhållandena fem (5) vardagar före bolagsstäm-
man, dels anmäla sig hos Bolaget senast kl. 16.00 den dag 
som anges i kallelse till bolagsstämman. Sistnämnda dag får 
inte vara söndag, annan 

allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämma.
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§ 10 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma 

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

sen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse

7.  Beslut om: 
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt 

koncern-resultaträkning och koncern-balansräkning 
  b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen 
  c) ansvarsfrihet åt Styrelsens ledamöter och den  

verkställande direktören 
8.  Fastställande av arvoden åt Styrelsen och revisorn 
9.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella 

styrelsesuppleanter 
10. Val av styrelse, samt, i förekommande fall revisor och  

revisorssuppleant, alternativt av registrerat revisionsbolag 
11. Annat ärende som följer av aktiebolagslagen eller bolags-

ordningen

§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 12 Avstämningsbolag 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregis-
ter enligt lagen 1998:1479 om kontoföring av finansiella in-
strument. 

Denna bolagsordning är fastställd på årsstämman den 8 maj 
2008 
 



26

ADRESSER

TracTechnology AB
Linnégatan 18
Box 5352
SE-102 49 Stockholm
Telefon: 08-558 024 60

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
Box 191
101 23 Stockholm
Telefon: 08-402 90 00

Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission AB
Målargatan 7
Box 7461
103 92 Stockholm
Telefon: 08-684 05 800

Revisor
Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24
Box 7850
10399 Stockholm
Telefon 08-520 590 00


