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Rehact Energy System
Det intelligenta energisystemet

REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt
prisbelönta nya företag verksamma inom miljöteknikbranschen.

REHACT AB utvecklar, tillverkar och marknadsför
produkter för att göra stora byggnader mer självförsörjande på energi för värme, kyla och frisk luft.

Viktig information om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ
OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad
marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering
i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel
på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX
Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Viktig information
Generell information

Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har upprättats
med anledning av att styrelsen i REHACT AB (publ) (”REHACT” eller ”Bolaget”) med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2013
beslutat genomföra en ökning av Bolagets aktiekapital genom en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Erbjudandet”).
Därutöver har styrelsen beslutat att emittera ytterligare aktier villkorat av och förutsatt att Erbjudandet övertecknas (”Optionen”). Vidare har
styrelsen beslutat om nyemission av vederlagsfria teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”). All information som lämnas i Prospektet bör noga
övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet ”Riskfaktorer” och som beskriver vissa risker som en investering genom teckning av aktier i REHACT kan innebära. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Prospekt är gjorda av
styrelsen i REHACT och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas
på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. REHACTs aktier är per dagen för detta Prospekt upptagna till handel
på AktieTorget men i anslutning till Erbjudandet avser Bolaget ansöka till NASDAQ OMX First North för ett byta av handelsplats. AktieTorget är en
alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Varken AktieTorget eller NASDAQ OMX First North har samma
juridiska eller kommersiella status som en reglerad marknad. Bolag på AktieTorget regleras av AktieTorgets regler och inte av de legala krav som
ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på AktieTorget är generellt mer riskfylld än en placering i ett bolag
vars aktier handlas på en reglerad marknad.
REHACTs aktier handlas under kortnamnet REHA B. Varken Erbjudandet eller Optionen enligt Prospektet riktar sig, direkt eller indirekt till sådana
personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte
distribueras i eller till land där distributionen av Erbjudandet eller Optionen enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrering eller andra
åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade
aktier (”BTA”) eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste
lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land, och Erbjudandet eller Optionen omfattar
inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemvist i något annat land där distribution av
Prospektet eller offentliggörande av Erbjudandet eller Optionen strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses
vara ogiltiga. Följaktligen får teckningsrätterna, BTA eller aktierna inte direkt eller indirekt utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till
länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Detta Prospekt har sammanställts av Bolaget baserat på information från källor som Bolaget anser vara tillförlitliga. Ingen garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd, lämnas av Mangold Fondkommission AB (”Mangold Fondkommission”) avseende riktigheten eller fullständigheten av
den information som finns i detta Prospekt och ingenting i detta Prospekt skall ses som någon utfästelse eller garanti, oavsett om det avser förfluten tid eller framtiden, då Mangold Fondkommission inte har gjort någon oberoende verifiering härav. När investerare fattar ett investeringsbeslut
avseende Erbjudandet eller Optionen måste de förlita sig på sin egen bedömning av REHACT och de aktier som erbjuds, inklusive föreliggande
sakförhållanden och risker. Investerare får inte förlita sig på annan information än den som intagits i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta
Prospekt. Ingen person har tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt, och
om så ändå sker, skall sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget, Mangold Fondkommission eller någon av dess
närstående. Distribution av detta Prospekt innebär inte att uppgifterna häri är aktuella och uppdaterade vid någon annan tidpunkt än per dagen
för detta Prospekt eller att Bolagets verksamhet har varit oförändrad sedan detta datum. Prospektet finns tillgängligt på REHACTs huvudkontor och
hemsida (www.rehact.se eller www.rehact.com) samt på Mangold Fondkommissions hemsida (www.mangold.se). Mangold Fondkommission har
i egenskap av finansiell rådgivare biträtt Bolagets styrelse vid utformningen av den övergripande transaktionsstrukturen och vid upprättandet av
Prospektet. Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av Bolaget. Styrelsen i REHACT är ansvarig för Prospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i
Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall exklusivt avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol.

Framtidsinriktad information

Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt, bland annat ”Riskfaktorer”, ”Bakgrund och motiv”, ”Marknadsöversikt”, ”Verksamhetsbeskrivning” samt ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden
”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden.
Andra sådana uttalanden kan identifieras utifrån sammanhanget. Även om Bolaget anser att dessa framtidsinriktade uttalanden är baserade på
rimliga antaganden och förväntningar är de osäkra till sin natur och Bolaget kan inte på något sätt garantera att sådana uttalanden kommer att förverkligas utan faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker
och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer nämns under avsnittet ”Riskfaktorer”. Framtidsinriktade uttalanden i
Prospektet gäller endast vid tidpunkten för Prospektet och Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av
framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt.

Information från tredje part m.m.

REHACT har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför varken styrelsen i
REHACT eller Mangold Fondkommission påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information. Ingen tredje part enligt
ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i REHACT. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen
i REHACT känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell
och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen.
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Bakgrund och motiv
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Villkor och anvisningar

13

Villkor för Teckningsoptioner av
serie 2013 i sammandrag

17

Affärsidé, vision och strategi

18

VD har ordet

19

Marknadsöversikt

20

Analys kring geografiska marknader av intresse

22

Den nyemission av aktier som styrelsen i Bolaget, med
stöd av bemyndigande, kan komma att besluta om för
det fall Erbjudandet övertecknas.

Verksamhetsbeskrivning

24

Jerzy Hawranek – grundare och tekniskt ansvarig

26

REHACT i media

27

Teckningsoptionen:

Produkten – Rehact Energy System

28

Priser och andra erkännanden

30

Affärsnätverk

32

Finansiell information i sammandrag

33

Definitioner av nyckeltal

38

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

39

Euroclear:

Aktien och ägarförhållanden

41

Euroclear Sweden AB.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

44

Ägar- och bolagsstyrning

48

Legala frågor och kompletterande information

50

Skattekonsekvenser i Sverige

53

Halvårsrapport

56

Handlingar införlivade genom hänvisning

60

Villkor för teckningsoptioner av serie 2013

61

Adresser

71

Mangold Fondkommission:
Mangold Fondkommission AB
Org.nr 556585-1267.

Erbjudandet:
Den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som inbjuds till teckning i genom föreliggande Prospekt.

Optionen:

De Teckningsoptioner som erhålls vederlagsfritt efter
tilldelning i Erbjudandet och Optionen.

First North:
First North är en marknadsplats för handel med aktier i
mindre och medelstora tillväxtföretag.
Marknadsplatsen drivs av NASDAQ OMX.

Tidpunkter för ekonomisk information och
stämma
Delårsrapport 3 jan – 30 sept 2013:
Bokslutskommuniké för 2013:

6 november 2013
28 februari 2014

Graden av offentliggörande i detta prospekt står i rimlig
proportion till den aktuella typen av emission (nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare).
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Sammanfattning av Prospektet

Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i så kallade ”Punkter”. Dessa Punkter är numrerade i avsnitten A – E (A.1 – E .7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell
typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt, kan det finnas
luckor i numreringen av Punkterna. Även om det krävs att en viss Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella
värdepapper och aktuell emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen har då ersatts av en kort beskrivning av Punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR
A.1

Introduktion
och varningar

Varning om
• Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet.
• Varje beslut om att investera i värdepapperen skall baseras på en bedömning av
Prospektet i dess helhet från investerarens sida.
• Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli
tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga
förfarandena inleds.
• Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte,
tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa
investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

A.2

Samtycke till
användning av
Prospektet

Ej tillämplig. Bolaget använder sig inte av finansiella mellanhänder.

AVSNITT B – EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE
Bilagor Punkt

Krav för information

B.1

Firma och bolagsbeteckning

Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är REHACT AB (publ) med organisationsnummer 556678-6645.

B.2

Säte, bolagsform etcetera

REHACT är ett publikt aktiebolag som har sitt säte i Stockholm. Bolaget bildades i
Sverige och bedriver sin verksamhet under svensk lagstiftning.

B.3

Huvudsaklig
verksamhet

REHACT är ett utvecklingsbolag som utvecklar, patenterar och säljer teknik för att förbättra inomhusklimatet i byggnader samtidigt som behovet av tillförd energi minskas
genom REHACTs patenterade värmeväxlare, RVU. RVU integreras med existerande
teknik i ett koncept som kallas Rehact Energy System, ett koncept som bygger på
helt nya principer för luftflöden med låga hastigheter och små temperaturskillnader.
REHACT konkurrerar med traditionella lösningar för att sälja sitt koncept till fastighetsägare. De intressantaste marknaderna för Bolaget är för tillfället Sverige, Polen,
USA, Förenade Arabemiraten och Qatar.

B.4a

Trender

Myndigheter och investerare globalt har tidigare satsat kapital på att stödja teknik för
att tillvarata förnybar energi, exempelvis solfångare, solceller och vindkraft. Nu börjar
trenden ändras och fler regeringar planerar att minska denna form av stöd och istället fokusera på stöd till effektiviseringsåtgärder.
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B.5

Koncernstruktur

REHACT har inte en koncernstruktur som så, men äger 27 % i iRWN sp. z o. o. Dessutom har REHACT en option att förvärva iNergy sp. z o. o., vilket äger de resterande
73 % av iRWN sp. z o. o.

B.6

Större aktieägare

Bolaget har inte kännedom om att det finns direkt eller indirekt ägande eller kontroll
av Bolaget.
Aktieägare
(inklusive bolag)
A-aktier
B-aktier
Kapital
Röstvärde
Jerzy Hawranek, CTO
3 115 000 15 500 000
29,36%
33,39%
Svante Bengtsson, VD
2 979 250 14 373 495
27,37%
31,61%
Innovationsbron AB
1 052 632
5 146 000
9,78%
11,22%
Staffan Mastling
839 250
3 263 000
6,47%
8,34%

B.8

Proformaredovisning

Ej tillämplig. Ingen proformaredovisning har gjorts i och med att det inte anses vara
aktuellt.

B.9

Prognos

Ej tillämplig. Inga prognoser eller beräkning av förväntat resultat har gjorts.

B.10

Revisionsanmärkning

Ej tillämplig. Inga anmärkningar har gjorts.

B.11

Rörelsekapital

Ej tillämplig. REHACTs likvida medel uppgick per den 30 augusti 2013 till 3 547 KSEK
och kortfristiga fordringar till 4 334 KSEK. Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven för den kommande tolvmånadersperioden.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER
Bilagor Punkt

Krav för information

C.1

Värdepapper
som erbjuds

Aktier av serie B i REHACT (ISIN-kod: SE0005498557)

C.2

Denominering

Aktier i REHACT är denominerade i SEK.

C.3

Totalt antal aktier i Bolaget

Aktiekapitalet i REHACT uppgår före Erbjudandet till 634 658,40 SEK, fördelat på 3
173 292 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20 SEK. Efter att Erbjudandet genomförts kommer Bolagets aktiekapital uppgå till högst 793 323 SEK, fördelat på 3 966
615 aktier, varav 423 906 aktier av serie A och högst 3 542 709 aktier av serie B. Varje
aktie har ett kvotvärde om 0,20 SEK.

C.4

Rättigheter
relaterade till
värdepappren

Varje aktie av serie A medför tio (10) röster och varje aktie av serie B medför en (1)
röst. Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får
varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda
aktier utan begränsning i rösträtten.

C.5

Inskränkingar
relaterade till
värdepappren

Ej tillämplig; REHACTs aktier av serie B är inte föremål för några begränsningar i
rätten att överlåta dem.

C.6

Upptagande till
handel

Bolagets aktier är inte föremål för organiserad handel på någon reglerad marknad
men upptagna till handel på AktieTorget. Aktierna är noterade i svenska kronor och
handlas under kortnamnet REHA B med ISIN-kod SE0005498557. En handelspost
uppgår till en (1) aktie. REHACT avser i samband med Erbjudandet att genomföra ett
listbyte av Bolagets aktier till NASDAQ OMX First North. Första dag för handel på
NASDAQ OMX First North beräknas till den 11 november 2013.
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C.7

Utdelningspolicy

Styrelsen för REHACT har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas inom de närmaste åren. Eventuella vinster avses återinvesteras i verksamheten och användas för
fortsatt expansion inom befintliga såväl som på nya geografiska marknader. Avsikten
är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn.
I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer,
bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt
och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och
andra väsentliga faktorer. Det finns inte några garantier för att det för ett visst år
kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning överhuvudtaget.

AVSNITT D – RISKER
Bilagor Punkt

Krav för information

D.1

Risker
relaterade till
emittenten
eller branschen

Innan en investerare beslutar sig att teckna aktier i REHACT är det viktigt att beakta de risker som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiernas framtida
utveckling. Ett antal faktorer utanför REHACTs kontroll, liksom ett flertal faktorer
vars effekter REHACT kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning eller
medföra att värdet på Bolagets aktier och teckningsoptioner minskar. Dessa risker
inkluderar bland annat risken att REHACT inte kan säkerställa sin framtida försäljning,
det att Bolaget är beroende av nyckelpersoner och därmed en förlust av en eller flera
nyckelpersoner kan påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt. I och med
REHACT är ett utvecklingsbolag med nyutvecklad teknik kan det hända att marknaden kräver ytterligare justeringar till den tekniska produkt som REHACT har utvecklat.
Detta kan också leda till att REHACT hamnar i underläge gentemot större aktörer med
mera resurser. För tillfället är Bolaget även beroende av legotillverkare som producerar Bolagets produkter.

D.3

Risker
relaterade till
värdepappren

Potentiella investerare skall vara medvetna om att en investering i REHACT innebär
betydande risk. Historiskt sett har likviditeten i REHACT-aktien varit begränsad, och
det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för REHACT-aktien ändras
över tiden. Samma likviditetsrisk gäller även för Teckningsoptionerna. Aktiekursen
för REHACT-aktien kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd
av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i
kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver har REHACT inte beslutat om eller
utbetalt någon utdelning till dags dato, och det finns en risk att framtida kassaflöden
inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma inte kommer
att besluta om framtida utdelningar.

AVSNITT E – ERBJUDANDE
Bilagor Punkt

Krav för information

E.1

Erbjudandet tillsammans med full teckning av Optionen, samt fullt utnyttjande av
Teckningsoptionerna ger REHACT nedanstående ekonomiska medel före avdrag för
emissionskostnader:
Likvid
Kostnader
Erbjudandet
11,9 MSEK
-1,1 MSEK
Optionen
5,5 MSEK
-0,3 MSEK
Teckningsoptionerna
23,2 MSEK
-1,1 MSEK
Totalt
40,6 MSEK
-2,4 MSEK
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Emissionsbelopp
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E.2a

Erbjudandet är viktigt för att REHACT ska kunna (i) genomföra de första referenMotiv och
användning av sinstallationerna i Sverige, (ii) förstärka den operativa organisationen samt (iii)
emissionslikvid fortsätta utveckling av Rehact Energy System. Emissionslikviden kommer i fallande
prioritetsordning att användas till att (i) genomföra de första referensinstallationera
i Sverige (ca 7 MSEK), (ii) förstärka den operativa organisationen (ca 3 MSEK) samt
(iii) fortsätta utveckling av Rehact Energy System (ca 0,8 MSEK). Utöver Erbjudandet
har styrelsen även fattat beslut om Optionen för att täcka eventuell överteckning av
Erbjudandet. Om Optionen tecknas fullt tillför den REHACT högst ca 5,5 MSEK före
emissionskostnader. Denna likvid kommer i så fall att användas till att stärka Bolagets
framtida behov för rörelsekapital som uppkommer på längre sikt i och med planerade
investeringar.

E.3

Erbjudandets
former och
villkor

Den 19 september 2013 beslutade styrelsen genom bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2013 att öka Bolagets aktiekapital med högst 158 664,60 SEK genom
nyemission av högst 793 323 nya aktier av serie B med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare, det vill säga Erbjudandet. Betalning skall ske kontant. I samband med
nyemissionen beslutade även den extra bolagsstämman i REHACT, den 21 oktober
2013, att utföra en sammanläggning av aktier (1:20). Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 7 november 2013 har företrädesrätt att för 4 befintliga aktier (oavsett aktieslag) teckna 1 ny av serie B aktie till en teckningskurs om
15 SEK. Anmälan om teckning av aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom
samtidig kontant betalning under tiden från och med 11 november 2013 till och med
den 27 november 2013. Teckningsrätterna är fritt överlåtbara och avses tas till handel
på NASDAQ OMX First North från och med den 11 november 2013 till och med den
22 november 2013. Teckning av aktier kan också ske utan stöd av teckningsrätter.
Utöver aktierna i Erbjudandet har Bolagets styrelse, med stöd av årsstämmans
bemyndigande och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om ytterligare nyemission av högst 366 666 aktier för det fall Erbjudandet övertecknas, det
vill säga Optionen. Syftet med Optionen är att kunna tillgodose ett intresse att teckna
aktier i Bolaget hos de personer som deltagit i Erbjudandet och inte erhållit tilldelning
av samtliga av dem tecknade aktier.
Bolagets styrelse beslutade vidare, med stöd av årsstämmans bemyndigande och
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om nyemission av högst 1 159 989
teckningsoptioner att vederlagsfritt tilldelas de som tilldelats aktier i Erbjudandet och
Optionen, det vill säga Teckningsoptionerna. För varje nytecknad, betald och tilldelad aktie i Erbjudandet och Optionen erhålls en Teckningsoption vederlagsfritt. Varje
Teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie av serie B under perioden 12
maj 2014 – 30 maj 2014 till en kurs motsvarande 85 procent av den genomsnittliga
volymvägda kursen i REHACT, mätt under den period på 20 handelsdagar som slutar
fem bankdagar innan teckningsperioden för Teckningsoptionerna startar. Teckningskursen skall dock inte understiga 15 SEK och inte överstiga 20 SEK. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 231
997,80 SEK genom emission av 1 159 989 nya aktier av serie B.
Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra Bolaget ca 11,9 MSEK före avdrag
för emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 1,1 MSEK. Vid fullt utnyttjande
av Optionen och Teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare högst ca 28,7 MSEK
före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 1,4 MSEK
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E.4

Ej tillämplig; det föreligger inga intressekonflikter i Erbjudandet.
Intressen som
har betydelse
för Erbjudandet

E.5

Säljare av
värdepappren,
Lock-up avtal

Erbjudandet omfattar endast nyemission av aktier av serie B. Jerzy Hawraneks,
Svante Bengtssons, Innovationsbrons och Staffan Mastlings aktier av serie B omfattas
under perioden 18 april 2012 till 30 juni 2014 av ett ”lock-up” avtal som utan AktieTorgets medgivande begränsar deras rätt att avyttra sina aktier av serie B till högst
25 000, 55 000, 330 000 respektive 65 000 aktier av serie B per kvartal. Lock-upen
omfattar även aktier som Jerzy Hawranek och Svante Bengtsson äger genom bolag.
Om Bolagets aktie upphör att handlas på AktieTorget så upphör avtalet att gälla.

E.6

Utspädningseffekt

Erbjudandet avser en emission av högst 793 323 nya aktier av serie B, Optionen avser
en emission av högst 366 666 nya aktier av serie B, och Teckningsoptionen avser
en emission av högst 1 159 989 nya aktier av serie B. Detta betyder att en befintlig
aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om ca 20 procent genom Erbjudandet,
ytterligare ca 8,46 procent vid fullt utnyttjande av Optionen samt ytterligare ca 21,12
procent vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.

E.7

Kostnader
som åläggs
investerare

Ej tillämplig; Emittenten ålägger inte investerare några kostnader i samband med
Erbjudandet.
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Riskfaktorer

Investeringar i aktier och teckningsoptioner är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför REHACTs kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter REHACT kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på
Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Nedan
redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka REHACTs framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade
och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som REHACT för närvarande inte känner
till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i Prospektet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning av varje riskfaktor och
dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. Prospektet innehåller också framåtriktade uttalanden som är beroende
av framtida risker och osäkerheter. REHACTs faktiska resultat kan utvecklas på ett annat sätt än vad som kan förväntas av
de framåtriktande uttalanden som beskrivs nedan och på annan plats i detta Prospekt.

Marknads- och bolagsspecifika risker
Marknadstillväxt

En lägre tillväxttakt än förväntat eller en negativ tillväxt
kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Makroekonomiska förhållanden
Det globala ekonomiska klimatet har den senaste tiden
genomgått en hastig och extrem nedgång med ökad
instabilitet och negativa förväntningar avseende den
framtida ekonomiska utvecklingen. Denna konjunkturnedgång, såväl som framtida konjunkturnedgångar, i
Sverige och övriga delar av världen, där REHACT är eller
kan komma att vara verksamt, kan påverka Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat
negativt genom en rad olika faktorer. Exempel på sådana
faktorer är minskad konsumtion, minskade investeringar,
kapitalmarknadens instabilitet samt valuta, inflationsoch ränteförändringar. Dessa faktorer, tillsammans med
ökad försiktighet hos såväl företag som konsumenter,
vilka står utom Bolagets kontroll, kan leda till ytterligare
ekonomisk avmattning och recession, vilket påverkar det
affärsmässiga och ekonomiska läget och i slutändan kan
få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.
Med tanke på att REHACT säljer lösningar till fastighetsbranschen kan Bolaget vara utsatt specifikt till fastighetsbranschen, vilken i sin tur påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer såsom den allmänna
konjunkturutvecklingen, tillväxten, sysselsättningen,
produktionstakten för nya lokaler, förändringar i infrastruktur, befolkningstillväxt, inflationen och räntenivåerna. Ifall investeringar inom branschen minskar kan det
även ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och rörelseresultat.

Efterfrågan och marknadsacceptans
Det finns risk att marknaden inte kommer att visa den
efterfrågan på REHACTs produkter och tjänster som är
nödvändig för att Bolagets prognoser, prisnivåer eller
övriga förväntningar skall uppnås. Vidare finns det risk
att marknadsmottagandet för REHACTs produkter och
tjänster kan vara negativt, vilket kan hindra Bolaget från
att vara ett lönsamt företag.

Konkurrens
REHACT verkar i en bransch som är utsatt för konkurrens. REHACTs framtida konkurrensmöjligheter är bland
annat beroende av REHACTs förmåga att ligga i framkant
och snabbt reagera på befintliga och framtida marknadsbehov. REHACT kan därför tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar
för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. En ökad
konkurrens skulle kunna verka negativt på REHACTs
resultat och finansiella ställning.

Risker förenade med lagstiftning och andra
föreskrifter
Om REHACT inte uppfyller tillämpliga myndighetskrav
kan Bolaget bli föremål för böter eller återkallelse av
godkännande från respektive tillståndsmyndighet vilket
kan ha en negativ inverkan på REHACTs verksamhet och
resultat.

Tvister
Rättsliga tvister innebär i sig risker för såväl förlust av
målen som kostnader för ombud och – vid skiljeförfarande – skiljenämnden. Det finns ingen garanti för att tvister
inte uppkommer kring avtal eller för att uppkomna tvister kan lösas på ett för Bolaget fördelaktigt sätt.
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Ränterisk

Produktion

För närvarande föreligger mycket låga räntor ur ett
historiskt perspektiv. Hur räntan kommer att utvecklas
över tiden går inte att förutsäga. Uppstår nya behov av
kapitalanskaffning och om dessa löses genom upplåning
kommer Bolaget att belastas av ytterligare räntekostnader, som kan bli betydande i ett läge med högre marknadsräntor.

Produktion av Bolagets produkter sker idag hos legotillverkare. Processen att överföra produktion till egen
tillverkning är påbörjad men det finns ingen garanti för
att det inte kommer uppstå oförutsedda kostnader eller
fördröjningar i samband med denna process. Under
denna tid är Bolaget beroende av legotillverkaren.

Politisk påverkan och legala förutsättningar

Skulle REHACT inte uppfylla sina leveransförpliktelser
enligt ingångna avtal kan olika krav på ersättning komma
att riktas mot Bolaget vilket skulle kunna få en negativ
inverkan på REHACTs verksamhet, finansiella ställning
och rörelseresultat.

Utvecklingen inom de branscher inom vilka REHACT verkar styrs till stor del av olika lagar och andra regelverk.
I det fall att REHACT inte skulle uppfylla ställda krav kan
respektive tillsynsmyndighet utfärda böter eller i värsta
fall återkalla tillstånd. Skulle så ske kan detta ha en negativ inverkan på REHACTs verksamhet och resultat.

Beroende av nyckelpersoner
Inom REHACT AB finns ett antal nyckelpersoner vilka är
viktiga för en framgångsrik utveckling av Bolagets verksamhet. Om dessa nyckelpersoner lämnar REHACT kan
det få negativa konsekvenser för Bolaget. Dessutom är
rekrytering av anställda som framgångsrikt kan integreras i organisationen av stor vikt för REHACTs fortsatta
utveckling. Det finns ingen garanti för att Bolaget lyckas
rekrytera eller behålla de personer som är nödvändiga
för att bedriva och utveckla REHACTs verksamhet.

Teknikrisk
REHACT är ett utvecklingsbolag med nyutvecklad teknik.
Tekniken är testad i en pilotinstallation och utifrån dessa
erfarenheter vidareutvecklad för att fylla de krav som
marknaden kan antas ställa. Det finns en risk för att
marknaden trots detta kan komma att kräva ytterligare
justeringar av den tekniska produkt som REHACT har
utvecklat. Bolagets erbjudande kring Rehact Energy System baseras på beräknade värden. Rimligheten i dessa
beräkningar har godtagits av de kunder som installerat
produkten men ännu har inte installationerna kunnat
kontrollmätas. Avsaknaden av mätvärden kan komma att
påverka bolagets möjlighet till bred försäljning negativt.
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Krav på ersättning

Begränsade resurser
REHACT är ett mindre företag med begränsade resurser
vad gäller administration och kapital. För att Bolaget
skall kunna utvecklas som planerat är det av vikt att
nämnda resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt
sätt. Det finns en risk att REHACT misslyckas med att
kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella
och styrningsrelaterade problem. REHACTs begränsade
resurser medför även en risk om marknadens ökade
krav innebär att ny teknikutrustning måste inhandlas.
Om kostnaden för denna utrustning blir stor, hamnar
REHACT i underläge gentemot de större aktörerna på
marknaden, som har större resurser vilket sedermera
kan få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och rörelseresultat.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det kan inte med säkerhet sägas huruvida Bolaget kan
komma att bli vinstgivande och generera tillräckliga
medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Det
kan vidare inte uteslutas att REHACT i framtiden måste
söka nytt externt kapital och det finns heller inga garantier för att nytt kapital kan anskaffas till fördelaktiga
villkor för befintliga aktieägare. Om ytterligare externt
kapital måste anskaffas via aktieemission riskerar befintliga aktieägare att bli utspädda. Alternativt kan Bolaget
förutom aktieemission även öka sin skuldsättning via lån
av olika slag för att anskaffa finansiering. Ett misslyckande med att generera vinster i tillfredsställande om-

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

fattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna
finansieringsbehov kan substantiellt påverka Bolagets
verksamhet negativt och kan i värsta fall även leda till
företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling
av Bolaget.

Finansiering
Det är styrelsens bedömning att Bolagets befintliga rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven för den
kommande tolvmånadersperioden. Dessutom bedömer
styrelsen att Bolaget, under förutsättning att Bolaget
utvecklas i huvudsak enligt planerna, når ett tillfredställande kassaflöde på längre sikt. Det finns dock ingen
garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå.
Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov
är i hög grad beroende av försäljningsframgångar. Det
finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna
anskaffa nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå,
även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det
allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av
stor betydelse.

Kort verksamhetshistorik
REHACT har i sin affärsinriktning en relativt kort historik
att falla tillbaka på. Bolagets kontakter med samarbetspartners, leverantörer och andra branschaktörer är
relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svåra att utvärdera, vilket kan påverka de
framtidsutsikter som Bolaget har. REHACT kan vidare,
med anledning av sin relativt korta historik, få svårt att
förhandla fram fördelaktiga avtal.

Risker relaterade till Erbjudandet
Ägare med betydande inflytande

Efter fullföljande av Erbjudandet, på samma sätt som
före Erbjudandet, kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga
utestående aktier och röster. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva
ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver
godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och
avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag
till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga
eller i stort sett alla REHACTs tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till
nackdel för andra aktieägare, vilka kan ha andra intres-

sen än majoritetsägarna. Majoritetsägare kan exempelvis fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion
även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare.
Den höga ägarkoncentrationen kan dessutom komma
att påverka aktiekursen negativt eftersom investerare
ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark
ägandekoncentration.

Begränsad likviditet i aktier och
teckningsoptioner
Historiskt har likviditeten i REHACT-aktien varit begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas
intresse för REHACT-aktien ändras över tiden. REHACT
avser även att ansöka om upptagande till handel med
Teckningsoptionerna på i första hand NASDAQ OMX First
North och i andra hand på annan marknadsplats. Det
kan inte garanteras att Teckningsoptionerna kommer att
godkännas för upptagande till handel. Även om Teckningsoptionerna blir föremål för organiserad handel på
marknadsplats är det inte möjligt att garantera att likviditeten i Teckningsoptionerna kommer att vara tillfredsställande. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas
kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom
en snäv tidsperiod, utan att priset på aktien och Teckningsoptionen påverkas negativt.
Såvitt avser aktierna har REHACT dock ingått ett likviditetsgarantiavtal med Mangold Fondkommission i syfte
att främja en god likviditet i aktien samt minska skillnaden mellan köp- och säljkursen i den löpande handeln.

Kursfall på aktiemarknaden
En investering i REHACT är förknippad med risk. Det
finns inga garantier för att aktiekursen kommer ha en
positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner
av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel,
valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar.
Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som REHACTs kan påverkas på
samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka
till sin natur många gånger kan vara problematiska att
förutse och skydda sig mot.

Utebliven utdelning
Till dags dato har REHACT inte beslutat om eller utbetalt någon utdelning och styrelsen avser inte att föreslå
utdelning för verksamhetsåret 2013. För närvarande
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återinvesteras eventuella vinster för att kunna expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken på
eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I
övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen
att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens
art, omfattning samt risker ställer på storleken av det
egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Fluktuationer i aktiekursen för
REHACT-aktien
Aktiekursen för REHACT-aktien kan i framtiden komma
att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för
Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet
reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som
inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det
operativa utfallet hos enskilda bolag.
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Den 19 september 2013 beslutade styrelsen genom
bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2013 att
öka Bolagets aktiekapital med högst 158 664,60 SEK
genom nyemission av högst 793 323 nya aktier av serie B
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, det vill säga
Erbjudandet. Betalning skall ske kontant. I samband med
nyemissionen beslutade även den extra bolagsstämman i
REHACT, den 21 oktober 2013, att utföra en sammanläggning av aktier (1:20).
Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 7 november 2013 har företrädesrätt att
för 4 befintliga aktier (oavsett aktieslag) teckna 1 ny aktie
av serie B till en teckningskurs om 15 SEK. Anmälan om
teckning av aktier med stöd av företrädesrätt skall ske
genom samtidig kontant betalning under tiden från och
med 11 november 2013 till och med den 27 november
2013. Teckningsrätterna är fritt överlåtbara och avses
tas upp till handel på NASDAQ OMX First North från och
med den 11 november 2013 till och med den 22 november 2013. Teckning av aktier kan också ske utan stöd av
teckningsrätter (teckning utan stöd av företrädesrätt).
För mer information se avsnittet ”Villkor och anvisningar”
i Prospektet.
För det fall samtliga aktier i Erbjudandet inte tecknas
med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen
för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av
återstående aktier vilka tecknas utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning skall i första hand ske till aktietecknare
som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter
som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand
skall fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält
intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter
och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp,
och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Utöver aktierna i Erbjudandet har Bolagets styrelse
den 19 september 2013, med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 29 maj 2013 och med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, om en ytterligare nyemission
av högst 366 666 aktier av serie B för det fall Erbjudandet
övertecknas, det vill säga Optionen. Syftet med Optionen är att kunna tillgodose ett intresse att teckna aktier
i Bolaget hos de personer som deltagit i Erbjudandet
och inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade
aktier. Optionen beskrivs närmare under rubrik ”Option

vid överteckning” i avsnittet ”Villkor och anvisningar” i
Prospektet.
Den 19 september 2013 beslutade Bolagets styrelse,
med stöd av årsstämmans bemyndigande och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om nyemission
av högst 1 159 989 teckningsoptioner att vederlagsfritt tilldelas de som tilldelats aktier i Erbjudandet och
Optionen, det vill säga Teckningsoptionerna. För varje
nytecknad, betald och tilldelad aktie i Erbjudandet och
Optionen erhålls en Teckningsoption vederlagsfritt. Varje
Teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie av
serie B under perioden 12 maj 2014 – 30 maj 2014 till en
kurs motsvarande 85 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i REHACT, mätt under den period på 20
handelsdagar som slutar fem bankdagar innan teckningsperioden för Teckningsoptionerna startar. Teckningskursen skall dock inte understiga 15 SEK och inte överstiga
20 SEK. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna kan
Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 231
997,80 SEK genom emission av 1 159 989 nya aktier av
serie B.
Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra
Bolaget ca 11,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 1,1 MSEK. Vid fullt
utnyttjande av Optionen och Teckningsoptionerna tillförs
Bolaget ytterligare högst ca 28,7 MSEK före avdrag för
emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 1,4 MSEK.
En befintlig aktieägare som väljer att inte utnyttja sina
teckningsrätter till att teckna aktier av serie B kommer
att vidkännas en maximal utspädning om ca 20 procent
genom Erbjudandet, ytterligare ca 8,46 procent vid fullt
utnyttjande av Optionen samt ytterligare ca 21,12 procent vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.
REHACTs aktier avses i anslutning till Erbjudandet att bli
föremål för handel på NASDAQ OMX First North. Första
handelsdag på NASDAQ OMX First North beräknas bli
den 11 november 2013.
Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella investerare till teckning av aktier av serie B och därmed även
teckningsoptioner i REHACT enligt villkoren i Prospektet.
Stockholm den 1 november 2013
REHACT AB (publ)
Styrelsen
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Bakgrund och motiv

REHACT har utvecklat ett patentskyddat klimatsystem,
Rehact Energy System, för att tillgodose byggnaders
behov av värme, kyla, varmvatten och frisk luft - och
samtidigt minska behovet av externt tillförd energi för
dessa funktioner med upp till 85 procent. Det unika klimatsystemet har rönt stor internationell uppmärksamhet
och belönats med en lång rad priser och utmärkelser från
bland andra Nordiska Ministerrådet, Världsnaturfonden/
Global Focus, Globe Forum, Venture Cup och amerikanska
ambassadens ”short-list” över företag med intressanta
miljötekniska lösningar för den amerikanska byggmarknaden. Under 2012 var entreprenören och Skypegrundaren
Niklas Zennström med sitt nätverk av bolag engagerad i
REHACT i och med att Svante Bengtsson, VD i REHACT, var
den förste vinnaren av Zennströms Green Mentorship
Award.
Rehact Energy System, med sin uppmärksammade
potential att väsentligt minska utsläppen av koldioxid, är
en lösning som är efterfrågad och finansiellt möjlig att
använda på den globala marknaden. Intresse har redan
visats från USA, Kanada, Kina, Indien, Ryssland och, nu
senast, Marocko. Det växande internationella intresset
för företaget och dess varumärke, i förening med att det
makroekonomiska läget börjat stabiliseras, är en av de
viktigaste anledningarna till att REHACT avser att byta
handelsplats till NASDAQ OMX First North.
Den expansiva utvecklingsfas som REHACT befinner sig
i ställer allt större krav på en utökad organisation, framför
allt på säljsidan där dessutom en del av de offererade
projekt som varit pausade på grund av finanskrisen börjar
återupptas igen. Ytterligare en del av emissionslikviden
kommer att användas för att etablera de första referensbyggnaderna i Sverige, ett mycket angeläget mål eftersom
REHACT regelbundet kontaktas av såväl svenska som utländska besökare som vill studera Rehact Energy System i
verksamhet. Hittills finns systemet bara installerat utanför
Sverige, men nyligen har REHACT slutit samarbetsavtal
med en innovativ svensk arkitektfirma, inriktad på avancerad arkitektur och framtidens byggteknik.
Det är styrelsens ambition och övertygelse att listbytet
och företrädesemissionen innebär en nödvändig och
lönsam förstärkning av varumärke och organisation för att
ta REHACT ytterligare ett viktigt steg framåt i företagets
expansiva utveckling.

Erbjudandet tillsammans med full teckning av Optionen, samt fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ger
REHACT nedanstående ekonomiska medel före avdrag för
emissionskostnader:

Erbjudandet
Optionen
Teckningsoptionerna*
Totalt

Likvid
11,9 MSEK
5,5 MSEK
23,2 MSEK
40,6 MSEK

* Baserat på en teckningskurs om 20 SEK

Som åskåddliggörs i tabellen kommer Erbjudandet att
tillföra REHACT ca 11,9 MSEK före emissionskostnader.
Erbjudandet är viktigt för att REHACT ska kunna (i) genomföra de första referensinstallationerna i Sverige, (ii)
förstärka den operativa organisationen samt (iii) fortsätta
utveckling av Rehact Energy System. Emissionslikviden
kommer i fallande prioritetsordning att användas till att
(i) genomföra de första referensinstallationera i Sverige
(ca 7 MSEK), (ii) förstärka den operativa organisationen
(ca 3 MSEK) samt (iii) fortsätta utveckling av Rehact
Energy System (ca 0,8 MSEK). Utöver Erbjudandet har
styrelsen även fattat beslut om Optionen för att täcka
eventuell överteckning av Erbjudandet. Om Optionen
tecknas fullt tillför den REHACT högst ca 5,5 MSEK före
emissionskostnader. Denna likvid kommer i så fall att
användas till att stärka Bolagets framtida behov för
rörelsekapital som uppkommer på längre sikt i och med
planerade investeringar. Bolagets huvudsakliga motiv till
det förestående erbjudandet är således att möjliggöra
referensinstallationer i Sverige samt att utöka den operativa organisationen. Om REHACT ej erhåller fullständig
emissionslikvid kommer Bolaget i första hand att söka
traditionell finansiering för uppförandet av referensinstallationerna samt avvakta med förstärkningen av den
operativa organisationen.
I övrigt hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i REHACT med anledning av Erbjudandet. Styrelsen för REHACT är ansvarig för innehållet i
Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit
alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att
uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är
utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Stockholm den 1 november 2013
REHACT AB (publ)
Styrelsen
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Kostnader
-1,1 MSEK
-0,3 MSEK
-1,1 MSEK
-2,4 MSEK
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Villkor och anvisningar
Erbjudandet

Avstämningsdag

Den 19 september 2013 beslutade styrelsen i REHACT
med bemyndigande av årsstämman den 29 maj 2013
att öka Bolagets aktiekapital med högst 158 664,60 SEK
genom nyemission av högst 793 323 nya aktier av serie B
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, det vill säga
Erbjudandet. I detta avsnitt anges villkor och anvisningar
för Erbjudandet. Styrelsen har inte förbehållit sig rätten
att dra in Erbjudandet permanent eller tillfälligt.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för rätt till deltagande i nyemissionen är den 7 november 2013. Sista dag
för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 4 november 2013. Första dag för handel i
aktien exklusive rätt till deltagande i emissionen är den 5
november 2013.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 7 november 2013 är
registrerad som aktieägare i REHACT äger företrädesrätt
att för fyra (4) befintliga aktier av serie A eller serie B i
REHACT teckna en (1) ny aktie serie B.

Teckningsrätter
Aktieägare i REHACT erhåller 1 teckningsrätt för vardera,
på avstämningsdagen, innehavd aktie av serie A eller
serie B. Det krävs fyra 4 teckningsrätter för teckning av
en (1) ny aktie av serie B.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 15 SEK per aktie. Courtage
utgår ej. Teckningskursen är fastställd av styrelsen utifrån
marknadspriset på aktien, rådande marknadsläge samt
verksamhetens historiska utveckling.

Teckningsoptioner
En (1) tilldelad och betald aktie i Erbjudandet och Optionen berättigar till en (1) vederlagsfri Teckningsoption. En
(1) Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1)
ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 85 procent av den genomsnittliga volymvägda
kursen i REHACT, under den period på 20 handelsdagar
som slutar fem bankdagar innan teckningsperioden för
Teckningsoptionerna startar. Teckningskursen skall dock
inte understiga 15 SEK och inte överstiga 20 SEK. Teckning kan endast avse hel aktie under tiden från och med
den 12 maj 2014 till och med den 30 maj 2014. Bolaget
avser att ansöka om upptagande till handel av Teckningsoptionerna på i första hand NASDAQ OMX First North.
För mer information se avsnitt ”Villkor för Teckningsoptioner av serie 2013” i Prospektet.

Teckningstid
Teckning av aktier skall ske under perioden från och
med den 11 november 2013 till och med den 27 november 2013. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde.
Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering
från Euroclear Sweden, att bokas bort från VP-kontot.
Styrelsen i REHACT äger rätt att förlänga teckningstiden.
För det fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas
skall Bolaget informera marknaden om detta senast den
27 november 2013.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter avses äga rum under perioden från och med den 11 november 2013 till och med
den 22 november 2013 på NASDAQ OMX First North.
Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan
förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra
köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier av
serie B senast den 27 november 2013 eller säljas senast
den 22 november 2013 för att inte bli värdelösa. Den
aktieägare som inte använder erhållna teckningsrätter
för teckning av aktier av serie B kommer under aktuella
förutsättningar att få vidkännas en utspädning av sitt
aktieinnehav. Erbjudandet medför en ökning av antalet
aktier i Bolaget från 3 173 292 aktier till 3 966 615 aktier,
motsvarande en ökning om ca 25 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i det föreliggande Erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om 20,00 procent
av aktiekapitalet i Bolaget efter Erbjudandet, ytterligare
ca 8,46 procent vid fullt utnyttjande av Optionen samt
ytterligare ca 21,12 procent vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.
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Emissionsredovisning och
anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på
ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av
Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken,
erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear Sweden, särskild
anmälningssedel, informationsbrev och en informationsfolder. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår
bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är
upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda
förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte
någon emissionsredovisning utan underrättas separat.
VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på
aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i REHACT är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken
emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock
kommer en informationsfolder och ett informationsbrev
att utskickas. Teckning och betalning skall då istället ske i
enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 27 november 2013.
Teckning genom betalning skall göras antingen med den,
med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till
den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för
teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas.
Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett
annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den
förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning,
skall den särskilda anmälningssedeln användas som
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underlag för teckning genom kontant betalning. Aktie
ägaren skall på anmälningssedeln under rubriken
”Anmälan 1”, uppge det antal aktier som denne önskar
teckna och på inbetalningsavin fylla i det belopp som
skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande
av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold
Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld
anmälningssedel skall i samband med betalning skickas
eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold
Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 27
november 2013. Det är endast tillåtet att insända en (1)
särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas
utan avseende.
Observera att teckning är bindande.
Mangold Fondkommission AB
Ärende: REHACT
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Telefon: 08-503 015 50
Telefax: 08-503 015

Teckning utan stöd av företrädesrätt
Teckning av aktier av serie B utan företrädesrätt skall ske
under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 11 november
2013 till och med den 27 november 2013. Anmälan om
teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda
anmälningssedeln under ”Anmälan 2” ifylls, undertecknas och skickas till Mangold Fondkommission på adress
enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med
anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan
sker i enlighet med vad som anges nedan. Den särskilda
anmälningssedeln skall vara Mangold tillhanda senast
klockan 15.00 den 27 november 2013. Det är endast til�låtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall
fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den
sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.
Observera att anmälan är bindande.
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Tilldelning vid teckning av aktier utan stöd
av företrädesrätt
För det fall samtliga aktier av serie B inte tecknas med
stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för
Erbjudandets högsta belopp, besluta om tilldelning av
återstående aktier vilka tecknas utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning skall i första hand ske till aktietecknare
som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter
som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand
skall fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält
intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter
och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp,
och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Besked
om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas
senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte
erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset
vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt
detta Erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende
av när under teckningstiden anmälan inkommer

Utländska aktieägare
Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige (avser dock ej
aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland och
Australien) och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen,
kan vända sig till Mangold Fondkommission per telefon
enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en
VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på
tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns
BTA på VP-kontot till dess att aktierna i Erbjudandet blir
registrerade hos Bolagsverket. Enligt aktiebolagslagen får
under vissa förutsättningar del av emissionen registreras
vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering
utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer
flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien

benämns ”BTA 1” i VP-systemet. BTA 1 kommer att
omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA (”BTA 2”) kommer
att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt
att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första
delregistreringen och omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i slutet
av vecka 50, 2013. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav
registrerat via depå hos bank eller fondkommission erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA
Handel med BTA kan ske på NASDAQ OMX First North
från och med den 11 november 2013 till dess att aktierna
i Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket. För det fall
delregistrering av Erbjudandet sker och flera serier av
BTA utfärdas kommer dessa serier inte att handlas samtidigt på NASDAQ OMX First North. Slutlig registrering
beräknas ske i slutet av vecka 50, 2013.

Leverans av aktier
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos
Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av vecka 50
2013, omvandlas BTA till aktier av serie B utan särskild
avisering från Euroclear Sweden. Dock kan delregistrering
av Erbjudandet komma att ske hos Bolagsverket. För de
aktieägare vilka har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat
kommer information från respektive förvaltare.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats
hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos
Euroclear.

Notering
REHACT är ett till Euroclear Sweden anslutet avstämningsbolag vilket innebär att samtliga aktier är kontoförda av Euroclear Sweden. Adress till Euroclear Sweden
återfinns i avsnittet ”Adresser” i Prospektet. Aktierna
i REHACT är upptagna för handel i svenska kronor på
AktieTorget och handlas med kortnamnet REHA B och
ISIN-kod SE0005498557. Aktien handlas i poster om en
(1) aktie. REHACT kommer i anslutning till Erbjudandet att
listas på NASDAQ OMX First North. Första dag för handel
på NASDAQ OMX First North beräknas till den 11 novem-

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

15

ber 2013. Efter att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket kommer de nyemitterade aktierna att noteras på
NASDAQ OMX First North, vilket beräknas ske i slutet av
vecka 50, 2013.

Offentliggörande av utfallet av emissionen

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB, org. nr 556585-1267, är
finansiell rådgivare till Bolaget och emissionsinstitut i
samband med förestående Erbjudande samt har biträtt
Bolaget i upprättandet av Prospektet.

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och
senast omkring den 2 december 2013 kommer Bolaget
att offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas
tillgängligt på Bolagets hemsida.

Allmänt om teckning och tilldelning
Styrelsen äger inte rätt att avbryta Erbjudandet och
har inte heller rätt att sätta ned det antal aktier som en
teckning med stöd av teckningsrätter avser. Anmälan om
teckning är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Om
teckningslikvid inbetalas för sent eller är otillräcklig kan
anmälan om teckning också lämnas utan beaktande.

Option vid överteckning
Utöver aktierna i Erbjudandet har Bolagets styrelse, med
stöd av årsstämmans bemyndigande och med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om ytterligare
nyemission av högst 366 666 aktier av serie B för det fall
Erbjudandet övertecknas, det vill säga Optionen. Syftet
med Optionen är att kunna tillgodose ett intresse att
teckna aktier i Bolaget hos de personer som deltagit i
Erbjudandet och inte erhållit tilldelning av samtliga av
dem tecknade aktier. Tilldelning skall i första hand ske till
de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i Erbjudandet. Teckningskursen skall vara 15 SEK. Optionen
kan komma att genomföras, helt eller delvis, för det fall
att överteckning i Erbjudandet sker i sådan omfattning att
styrelsen bedömer det lämpligt. Optionen kan komma att
medföra en ökning av aktiekapitalet i Bolaget om högst
73 333,20 SEK, motsvarande en utspädning om maximalt Bolag 8,46 procent av Bolagets aktiekapital utöver
utspädningen i Erbjudandet om 20,00 procent. Grunden
för teckningskursens bestämmande är den emissionskurs som gäller för Erbjudandet.
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Villkor för Teckningsoptioner av serie 2013 i sammandrag
Allmänt

Den 19 september 2013 beslutade Bolagets styrelse,
med stöd av årsstämmans bemyndigande och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om nyemission
av högst 1 159 989 teckningsoptioner att vederlagsfritt tilldelas de som tilldelats aktier i Erbjudandet och
Optionen. För en nytecknad, betald och tilldelad aktie
i Erbjudandet och Optionen erhålls en Teckningsoption
vederlagsfritt. Varje Teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie av serie B till en kurs motsvarande
85 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i
REHACT, som mäts under den period på 20 handelsdagar
som slutar fem bankdagar innan teckningsperioden för
Teckningsoptionerna startar. Teckningskursen skall inte
understiga 15 SEK och inte överstiga 20 SEK. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 231 997,80 SEK genom
emission av 1 159 989 nya aktier av serie B. Teckningsperioden för nyteckning av aktier av serie B med stöd
av Teckningsoptionerna löper under tiden från och med
den 12 maj 2014 till och med den 30 maj 2014.
De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna,
som styrelsen avser att besluta om, återges i avsnittet
Villkor för Teckningsoptioner av serie 2013 i Prospektet.
Villkoren kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets
hemsida, www.rehact.se. Nedan följer en sammanfattning av några av de väsentliga villkoren för Teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner och rätt att
teckna nya aktier

Teckning av aktier med stöd av
Teckningsoption

Teckningsperioden för nyteckning av aktier av serie B
med stöd av Teckningsoptionerna löper under tiden från
och med den 12 maj 2014 till och med den 30 maj 2014.

Omräkning av teckningskurs m.m.
Teckningskursen respektive det antal aktier av serie
B i Bolaget som varje Teckningsoption berättigar till
teckning av kan komma att omräknas vid fondemission,
nyemission samt i vissa andra fall i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna, se avsnittet ”Villkor för
Teckningsoptioner av serie 2013” i Prospektet.

Utdelning på ny aktie
Aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna
medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket
och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Handel i Teckningsoptionerna
Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel
av Teckningsoptionerna på i första hand NASDAQ OMX
First North. I det fall att NASDAQ OMX First North inte
godkänner Teckningsoptionerna för handel kommer styrelsen i Bolaget att undersöka möjligheten att Teckningsoptionerna skall kunna handlas på annat sätt.

Övrigt

Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 1 159 989.
En (1) Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en
(1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 85 procent av den genomsnittliga volymvägda
kursen i REHACT, mätt under den period på 20 handelsdagar som slutar fem bankdagar innan teckningsperioden för Teckningsoptionerna startar. Teckningskursen
skall inte understiga 15 SEK och inte överstiga 20 SEK.
Teckning kan endast avse hel aktie.

Mangold Fondkommission skall för tecknares räkning
teckna Teckningsoptionerna med rätt och skyldighet
att överföra Teckningsoptionerna till dem som tecknat, tilldelats och betalat för aktier i Erbjudandet och
Optionen i enlighet med vad som anges ovan och i övrigt
i Prospektet.

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)
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Affärsidé, vision och strategi
Affärsidé

Strategi

REHACTs affärsidé är vidareutveckling, försäljning och
licensiering av innovativa tekniska lösningar som optimerar energianvändningen för uppvärmning, kylning och
friskluftsförsörjning i alla typer av fastigheter. REHACT
har utvecklat ett intelligent system som på ett kostnadseffektivt sätt kopplar samman olika lokala förnybara
energikällor och maximerar nyttan av den köpta energin
genom energiåtervinning. REHACT kan i dag erbjuda
system som minskar behovet av köpt energi för värme,
kyla och frisk luft med upp till 85 procent.

Bolagets strategi är att etablera sig på expansiva marknader med hög andel nybyggnation och omfattande
renoveringsbehov. Ett exempel är Polen vars marknad
uppskattas vara minst 5–7 gånger större än Sveriges.
Polen är också en intressant plattform för ytterligare
expansion mot Östra Europa.
REHACT har bjudits in till och presenterat Rehact
Energy System i såväl Kina som Indien, där både privata
aktörer och myndigheter visat stort intresse för vårt
nya energisystem. Den snabba urbaniseringen gör dessa
länder högintressanta för REHACTs långsiktiga kommersiella utveckling.

Vision
REHACTs vision är att vårt intelligenta energisystem Rehact Energy System ska bli ny internationell standard när
det gäller nybyggnation och därigenom bidra till energieffektivisering, sänkt energiförbrukning och väsentligt
minskad miljöpåverkan. Om systemet kombineras med
solceller som producerar elektricitet är det möjligt att
göra hela byggnaden energineutral till en avsevärt lägre
kostnad än om solceller används för att driva system
med traditionell teknik.
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VD har ordet

Bäste delägare!
När vi började vår publika resa för tre år sedan var vi 26
aktieägare - i dag är vi över 1 000! Jag vill tacka alla er
som redan har investerat i REHACT och samtidigt välkomna er som nu bestämmer er för att investera.
Jag vill också passa på tillfället att gratulera Bolagets
tekniskt ansvarige ledare, ingenjör Jerzy Hawranek,
tillika störste ägare och Bolagets grundare, till ännu en
internationell utmärkelse för innovativ ingenjörskonst
när det gäller energieffektivisering. Jerzy och hans unika
teknologi för energieffektivisering, Rehact Energy System, presenteras närmare längre fram i detta prospekt.
Som vinnare av det första Zennström Green Mentorship Award hade jag under förra året förmånen att få ha
Niklas Zennström, grundaren av Skype, som personlig
mentor. Kriterierna för att han personligen skulle engagera sig i ett lovande miljöteknikföretag var att företaget
hade en innovativ produkt som är kommersiellt skalbar,
med tydlig miljönytta och med en stark ledning. Vi hade
många inspirerande och konstruktiva möten där Niklas,
med sin erfarenhet av att bygga framgångsrika företag,
visade hur viktigt det är för innovativa företag att agera
snabbt och expansivt och använda nya affärsmodeller för
att radikalt förändra konventionella och tröga marknader.
Det är en etablerad sanning att de största affärsmöjligheterna uppstår när en konservativ bransch ställs inför
en omfattande förändring. Och det är exakt vad som kännetecknar byggbranschen just nu. Europakommissionen
anser att medlemsländernas arbete med energieffektivisering går alldeles för långsamt. Målet, en 20-procentig
minskning av tillförd primär energi, kommer inte att nås
2020 med nuvarande regelverk och därför kommer nu
nya, strängare regler och krav. Som en jämförelse kan
nämnas att Jerzy Hawranek beräknar att Rehact Energy
System i normalfallet kan minska behovet av köpt energi
för värme, kyla och ventilation med upp till 85 procent.
När jag för tre år sedan, ungefär vid den här tiden,
googlade på ”Energy Efficiency in Buildings” fick jag
drygt 3 miljoner träffar. Samma sökning i dag ger mer än
42 miljoner träffar. Det speglar det ökande intresset för
energieffektivt byggande. Fler och fler i den amerikanska
byggbranschen dras nu till LEED, Leadership in Energy
and Environmental Design, ett system för resurseffektivt
och miljömässigt uthålligt byggande. Systemet har utvecklats av The U.S. Green Building Council, USGBC, som
är en oberoende organisation av företag, universitet,
intressegrupper och myndigheter.
REHACT, som står som återförsäljare, leverantör och
installatör med helhetsansvar för Rehact Energy System,

riktar sig för närvarande främst till s.k. ”first movers”
inom byggsektorn: arkitekter, fastighetsutvecklare eller
privatpersoner med intresse för klimatsmart och innovativt byggande. På längre sikt är målet att Rehact Energy
System ska bli internationell standard för nybyggnation.
Som ett led i denna utveckling har REHACT nyligen tecknat samarbetsavtal med en av Sveriges mest uppmärksammade och prisbelönta arkitektfirmor, Ross Arkitektur
& Design. Ofta får jag förfrågningar från såväl svenska
som utländska intressenter som vill studera Rehact Energy System i verksamhet. Ännu så länge finns systemet
bara installerat utanför Sverige men det är min bedömning att vi redan under nästa år ska kunna påbörja installation av vår teknik i en referensanläggning i Sverige.
Vi välkomnar också en ny styrelsemedlem, Ola Alterå,
med unika erfarenheter av internationella energifrågor
och strategisk bolagsstyrning från sin tid som statssekreterare på näringsdepartementet. Erfarenheter som kommer väl till pass i arbetet med att ta REHACT ytterligare
steg uppåt och framåt i vår resa mot att bli en svensk
exportframgång.
Välkommen att teckna aktier i REHACT AB!
Svante Bengtsson, VD
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19

Marknadsöversikt

Efterfrågan på energieffektiva byggnader ökar kraftigt och
förväntad energiförbrukning är nu en av de frågor som
prioriteras högt vid upphandlingar av byggprojekt. I en
undersökning från Grant Thornton konstateras att över 50
procent av fastighetsägarna har planer på förvärv av eller
nybyggnation av så kallade Green Building-certifierade
byggnader1. Anledningen är enkel: en tredjedel av driftskostnaderna för dagens fastigheter utgörs av energiförbrukning. Att sänka kostnaderna för energi får en mycket
stor inverkan på lönsamheten. Dessutom upplever hela
80 procent av fastighetsägarna att hyresgästerna ställer
ökade – och kostsammare – krav på miljö och klimat när
det gäller värme, kyla och frisk inneluft 2. För att möta
dessa krav med bibehållen lönsamhet är det nödvändigt
att drastiskt sänka kostnaderna för tillförd energi.
I dag förbrukar byggnader en mycket stor del av all
energi som produceras i världen. Uppskattningar från US
Department of Energy och svenska Energimyndigheten
visar att 30– 40 procent av all energi som produceras
förbrukas i fastigheter. Merparten av denna energi, ca
55–60 procent, går åt till att hålla en jämn temperatur i
byggnaden samt att tillgodose behovet av frisk luft.
Situationen är extra allvarlig eftersom de flesta
byggnader projekteras för att vara i bruk i minst 40 år.
I många fall används dock byggnader mycket längre än
så, ofta i mer än 100 år. Eftersom det är avsevärt mera
kostsamt att förbättra en byggnads energiprestanda i
efterhand agerar nu EU kraftigt för att få ner energiförbrukningen i all nybyggnation. Två åtgärder, som redan
trätt i kraft, är direktiven om införandet av obligatoriska
energideklarationer och utfasning av traditionella glödlampor.
Sommaren 2010 antogs också ett nytt EU-direktiv som
är bindande för medlemsstaterna med syftet att senast

1
2

1 januari 2021 göra all nybyggnation energineutral. Det
innebär, enkelt uttryckt, att en fastighet inte får göra
av med mer energi än den själv kan producera över en
årscykel. Direktivet ställer också krav på energieffektivisering vid större ombyggnader, något som är helt nytt
för fastighetsbranschen.
På grund av de frikostiga regler som gällt fram till nu
har det varit relativt enkelt för byggbranschen att visa
upp en förbättrad energianvändning i storleksordningen
30–40 procent med återbetalningstider på 7–10 år. Ofta
är det dock isolerade åtgärder som bygger på gamla tekniklösningar. Genom att inte se till helheten riskerar man
att bygga in sig i återvändsgränder. Från dagens 30–40
procent besparing till 100 procent besparing är steget
långt och ofta orimligt dyrt om man väljer traditionell
teknik. Ett exempel är ett av de första plus-energihusen
i Sverige som presenterades runt 2010. Återbetalningstiden för husets energisystem beräknas till ca 40 år vilket
betyder att denna typ av hus knappast lämpar sig för en
kommersiell marknad.

Ökande krav på frisk luft i byggnader
I takt med att husens klimatskal görs tätare ökar kraven
på en effektiv ventilation. Samtidigt måste energiförlusterna i ventilationen minskas. EU börjar också omvärdera riskerna med radon och överväger att halvera
riktvärdena jämfört med svensk byggnorm, vilket också
kan påverka kraven på effektiv ventilation. Det finns
också ett ökande intresse för att faktiskt mäta luftkvalitet i byggnaden i stället för att använda schablonvärden
för luftomsättning.

Förändrat fokus för kapitalinvesteringar
Under många år har myndigheter och investerare globalt
satsat kapital på teknik för att tillvarata förnybar energi,
exempelvis solfångare, solceller och vindkraft. Nu börjar
trenden ändras och fler regeringar planerar att minska
denna form av stöd och istället fokusera på stöd till
effektiviseringsåtgärder. Även investerarna justerar sitt
fokus och sedan 2010 har ansedda Cleantech Group fört
statistik som visar detta1. Bland Cleantech Groups 100
högst rankade företag är 19 (föregående år 16 företag)
verksamma inom energieffektivisering. 14 (14) företag
sysslar med solenergi och endast 1 (1) sysslar med vindkraft. Vågkraft finns inte längre med på listan 0 (1). Det

”Byggrapporten” framtagen av Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt i oktober 2009
”Fastighetsrapporten” framtagen av Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt i september 2009
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finns fler anledningar till detta. Den vanligaste är att det
är svårt att få lönsamhet i generering av ny energi och
det anses enklare och mer långsiktigt lönsamt att sänka
förbrukningen.
För att nå en bred acceptans på marknaden kan man
inte vara beroende av politiska subventioner. För ett
modernt system för energieffektivisering är de primära
kraven i) hög energibesparing och ii) en snabb återbetalningstid av merkostnaden. Det är mot denna bakgrund
Bolaget har utvecklat Rehact Energy System.

Principer för att sänka behovet av
extern energi
Hittills har marknadens aktörer inriktat sig på tre
områden för att sänka behovet av extern energi: lokal
energiproduktion, förbättrat klimatskal och genom att
mäta och visa människors energiförbrukning för att
påverka användandet av energi. Alla dessa är viktiga
områden, men ineffektiva och kostsamma sätt att flytta
värme, kyla och frisk luft i byggnader används fortfarande. Genom att förbättra metoden för att flytta energi
vinner man synergieffekter på alla områden, vilket ger
sammantaget stora möjligheter till kostnadseffektiva
helhetslösningar utan avkall på komfort hos användarna.

RVU effektiviserar sättet att flytta energi
Rehact Energy System och RVU är utvecklat för att
arbeta med relativt låga temperaturer för att hålla en
byggnad varm och med relativt höga temperaturer för
att hålla byggnaden sval. Genom ett innovativt sätt att
flytta värme, kyla och frisk luft med låga temperaturskillnader kan energi på ett enkelt sätt flyttas mellan
exempelvis uppvärmning, varmvattenproduktion eller
ventilation.

Lokala energikällor
Dagens lokala energikällor, såsom bergvärme eller
solfångare, levererar inte lika höga temperaturer under
hela året. För att få en hög effektivitet i ett energisystem
som baseras på lokala förnybara energikällor måste det
klara av att arbeta med relativt låga temperaturer för
att hålla byggnaden varm. Detta klarar Rehact Energy
System.
På samma sätt måste systemet klara av att arbeta med
relativt höga temperaturer för att hålla byggnaden sval
på sommaren. Detta klarar Rehact Energy System.

Rehact Energy System i jämförelse med traditionella lösningar

3

”As energy efficiency booms, buildings get a brain”, Cleantech Group LLC, mars 2010
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Analys kring geografiska marknader av intresse
Sverige

USA

Sverige har länge legat långt framme när det gäller
miljöanpassat byggande. Det kalla klimatet har tvingat
fram bättre isolering och på senare år har byggbolagen
även börjat arbeta med att skapa tätare byggnader och
att undvika köldbryggor. I takt med att byggnaderna
blir tätare ökar emellertid kraven på effektiv ventilation, något som är ett problem vid renovering av t. ex.
miljonprogrammet. Där finns ofta inte plats att installera
traditionell ventilation.
SABO har beräknat att kostnaden för att renovera enbart allmännyttans bestånd till nybyggnadsnivå kommer
att röra sig om ca 275 miljarder kronor. Rehact Energy
System är ett kostnadseffektivt alternativ till dagens
lösningar och REHACT räknar med att i framtiden kunna
anpassa produkten för renovering av äldre fastigheter.

Även om USA svarar för en stor andel av världens
utsläppare av koldioxid så är också landet fenomenalt
snabbt på att ändra riktning när väl möjlighet för affärer
uppstår. Redan i dag är Green Building och LEED-certifieringar begrepp som är vanliga, särskilt i Kalifornien där
mycket av USAs gröna revolution börjat. 2011 uppskattades värdet av marknaden för kommersiella gröna
byggnader till drygt 54 miljarder USD och redan 2015
prognostiseras en tillväxt till 122 miljarder USD. Till detta
kommer marknaden för gröna bostäder. För att klassificeras som en grön byggnad måste byggnaden vara
energieffektiv och tillhandahålla ett bra klimat inomhus
avseende både värme, kyla och luft. Att det är lönsamt
att arbeta med grön byggnation visar en rapport från
’Engineering News-Record’.1 I rapporten konstateras
att de fem högst rankade gröna byggfirmorna nästan
dubblade sin omsättning under krisåren 2008-2011!2 Ett
exempel på extrem framgång är företaget Gilbane som
mer än fyrdubblade sin omsättning från drygt 600 miljoner USD till över 2 500 miljoner USD och samtidigt ökade
sin andel gröna byggnationer från 22% till 85%.
Tittar man mer specifikt på marknaden för värme,
kyla och ventilation i byggnader (eng. HVAC), så förespås
en smärre revolution i USA. Från att tidigare ha arbetat främst med luftburen kyla och värme så förutspås
marknaden för kanallösa system att öka markant under
de närmsta åren. I en rapport från Navigant Research3
beräknas att kanallösa system för kyla kommer att öka
sin försäljning från 3,9 miljarder USD 2013 till 9 miljarder
USD 2020. De kommer då utgöra nästan 30 procent av
hela marknaden för energieffektiv ventilation i USA. I
rapporten utgår man ifrån existerande och etablerade
tekniker. I en annan rapport från juni 20134 förutspås att
energieffektiv HVAC kommer att överstiga 33 miljarder
USD år 2020. Det växande intresset för energieffektiva
och komfortabla lösningar gör USA för en alltmer intressant marknad för REHACT och Rehact Energy System.

Polen
Polen har sedan 1989 utvecklats till en dynamisk marknadsekonomi med högre BNP-tillväxt än många andra
EU-medlemmar. Landet ligger strategiskt och gränsar till
bland annat Tyskland, Ryssland och Tjeckien. 38 miljoner
invånare med allt större köpkraft och en välutbildad
arbetskraft innebär en stor expansionspotential för
svenska företag.
Polens medlemskap i EU, NATO och OECD ger landet
trovärdighet och stabilitet gentemot utländska investerare. Investeringsklimatet är bra, inte minst på grund av
möjligheterna till EU-stöd samt de 14 speciella Ekonomiska Zoner som berättigar investerande företag till
avsevärda skattelättnader.
Polen är en primär marknad för REHACT, i och med det
nätverk inom byggbranschen som Jerzy Hawranek har
där, marknadens storlek, samt antalet antalet aktörer på
marknaden.

1

2

3

4

Engineering News-record, Top Green Contractor List, 2008 and 2011, based on revenues of green projects reported by contractors in the U.S. in 2007 and 2010
respectively.
Engineering News-Record, Top Green Contractor List, 2008 and 2011, based on revenues of green projects reported by contractors in the U.S. in 2007 and 2010
respectively.
http://www.navigantresearch.com/newsroom/ductless-cooling-systems-will-account-for-nearly-30-percent-of-global-energy-efficient-hvac-systems-revenueby-2020
http://www.navigantresearch.com/newsroom/energy-efficient-hvac-systems-will-surpass-33-billion-in-annual-revenue-by-2020
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Förenade Arabemiraten och Qatar
Sverige har tecknat ett avtal kring miljötekniksamarbete
med Förenade Arabemiraten och som en del av detta
har Energimyndigheten i samarbete med Exportrådet
möjlighet att hjälpa svenska företag att skapa affärsmöjligheter i området.
Abu Dhabi och Qatar är mycket intressanta för REHACT genom deras satsning på hållbar stadsbyggnation.
Abu Dhabi utvecklar för närvarande en hållbar samhällsbyggnad genom Masdar City, ett mångmiljardprojekt
där bland annat amerikanska MIT ingår och utbildar
studenter inom hållbarhet. REHACT medverkade första
gången på World Future Energy Summit 2011 och har sedan dess gjort flera resor till regionen och Masdar City.
REHACTs VD Svante Bengtsson medverkade i april 2011
vid ministerkonferensern i Abu Dhabi tillsammans med
bland andra närings- och energiminister Maud Olofsson,
Danmarks miljöminister Lykke Friis samt Sultan al Jabber,
energiminister i Abu Dhabi.

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

23

Verksamhetsbeskrivning
Översikt

REHACT är ett utvecklingsbolag som utvecklar, patenterar och säljer teknik för att förbättra inomhusklimatet
i byggnader samtidigt som behovet av tillförd energi
minskas genom REHACTs patenterade värmeväxlare,
RVU. RVU integreras med existerande teknik i ett koncept som kallas Rehact Energy System, ett koncept som
bygger på helt nya principer för luftflöden med låga hastigheter och små temperaturskillnader. Rehact Energy
System har vunnit ett antal internationella priser och
utmärkelser och företaget har sålt systemet till pilotinstallationer.
REHACT är ett publikt aktiebolag som för närvarande
bedriver verksamhet i Sverige och har projekt även i
Polen och Holland.
REHACT var fram till 2010 ett renodlat teknik- och
forskningsbolag, initialt inriktat på pilotprojekt i full skala
för att testa och utvärdera systemet. Försäljning har
främst skett genom ett lokalt säljbolag i Polen, ISGW sp.
z o. o. Den första pilotinstallationen gjordes i Warszawa
i Polen och omsatte ca 1,5 miljoner SEK. Installationen
togs i drift i november 2009 och har redan från början
mötts av ett mycket stort intresse. Ett flertal intressenter, bland annat från Australien och Kina, har under
byggperioden besökt byggplatsen för att skapa sig en
uppfattning om systemets uppbyggnad och möjligheter
till energieffektivisering.
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Baserat på de erfarenheter som gjorts i pilotanläggningen har nu RVU förberetts för linjeproduktion och
storskalig försäljning. Eftersom Rehact Energy System
genom sin unika uppbyggnad kan användas både för att
värma och kyla är energisystemet väl lämpat för byggnader i skilda klimatzoner över hela världen.
Idag sker försäljning via det polska bolaget iNergy sp.
z o.o. (iNergy). Av praktiska skäl agerar Jerzy Hawranek
tillförordnad VD för iNergy. Jerzy erhåller ingen lön för
detta uppdrag men hans löpande kostnader täcks av iNergy. REHACT har tillsammans med iNergy 2010 grundat
det polska bolaget iRWN sp. z o.o. (iRWN) där REHACT
äger 27% och iNergy idag äger resterande 73%. iRWN
blev i januari 2013 beviljat EU-stöd om ca 7,2 MSEK för
att uppföra en produktionsanläggning för RVU och ett
avtal som undertecknades i juni 2013. Ägarna till iRWN
arbetar nu gemensamt för att säkerställa den medfinansiering som avtalet stipulerar.

Historik
REHACT bildades i Sverige den 24 mars 2005 och registrerades vid Bolagsverket den 30 mars 2005. Bolaget bedrev de första tre åren enbart forskning. 2008 anställdes
Svante Bengtsson som VD och bolaget började exponera
sig mot marknaden samt söka medel för expansion.
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Patent och varumärken
För ett innovativt företag som REHACT är patent väsentliga för att bolagets omsättningsmål ska kunna nås och
försvaras. VD Svante Bengtssons bakgrund som medarbetare och delägare i en av Europas större patentbyråer,
AWAPATENT AB, gör att patentstrategi är en naturlig del
av den övergripande strategin för REHACT.
REHACT har idag nio beviljade patent på teknologin
kring RVU. Patenten har en livslängd till 2025-2026.
Patenten täcker några av världens största industriländer
(USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien) och fler patent
förväntas bli beviljade för ett antal ytterligare länder,
framförallt i Europa och Indien.
REHACTs energisystem skapar förutsättningar för
ytterligare nya tekniska lösningar och REHACT har ytterligare ett antal produkter under utveckling. Dessa
kommer att patentskyddas om ledningen bedömer det
ekonomiskt fördelaktigt för företaget.
REHACT har också registrerat varumärket REHACT i
Europa vilket underlättar en framtida registrering i andra
länder.

REHACT har beviljade patent i några av världens största industriländer (markerade med grönt) och fler är på väg.
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Jerzy Hawranek - grundare och tekniskt ansvarig
Det hela började när ingenjör Jerzy Hawranek byggde
sitt eget hus i Vårgårda på 1980-talet. Som så många
andra husägare stördes han av att huset, trots att det var
byggt med ”modern teknik”, ändå drog så mycket energi.
Och han upptäckte snart anledningen: värmen samlades
uppe under taket, där den inte gjorde någon nytta, i stället för i den nedre halvan av rummet där husets innevånare hade behov av den.
För att lyckas med konststycket att vända på värmefördelningen måste Jerzy Hawranek konstruera en helt
ny sorts värmeväxlare som arbetade med små temperaturskillnader och låga luftflöden. Resultatet av hans
nytänkande blev värmeväxlaren RVU som monteras i
eller i anslutning till ytterväggen för att inte synas, inte
höras och inte ta någon plats i rummet.
RVU är i dag patenterad i nio länder på strategiska
marknader som Sverige, USA, Kina, Japan, Australien och
Sydafrika. Den unika värmeväxlaren är ”katalysatorn” i
det intelligenta energisystemet Rehact Energy System.
Jerzy Hawranek, som i dag är tekniskt ansvarig på
REHACT AB, står bakom ett flertal tekniska innovationer. Till exempel en tidig variant av startstop-teknik för
förbränningsmotorer, ett patent som ledde till att han
blev anställd på Autoliv AB i Vårgårda, ett av världens
ledande företag inom säkerhetsutrustning för bilar. Där
har han bland annat tagit fram två innovationer som
patenterats av Autoliv och uppskattningsvis sålts i mer
än 100 miljoner exemplar.
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REHACT i media

REHACT har under åren vid ett antal tillfällen varit
omskrivet i media. För alla bolag är en god relation
till media viktig för att få kostnadseffektiv exponering
gentemot potentiella kunder, affärspartners och investerare. Det finns ingen garanti för att ett bolag som varit
omskrivet tidigare kommer att bli det igen. Nedan följer
en lista över de artiklar och omnämnanden som REHACT
idag har kännedom om.
Publikation

Utgåva

Rubrik

Format

Dagens Industri
Miljöaktuellt
Dagens Industri
Miljöaktuellt
Byggindustrin
Ny Teknik
Dagens Industri
SSE Today

13 september 2012
22 augusti 2012
2 juni 2012
23 maj 2012
25 april 2012
4 maj 2011
1 februari 2011
1 juni 2010

Dagens Nyheter
Byggvärlden.se
DI.se

1 mars 2009
20 november 2008
7 april 2008

Halvsidesartikel med bild,
intervju
Omnämnd i artikel
Kvartssida med intervju
Intervju på nätupplagan
Uppslag med intervju
Medverkande i artikel
Intervju, halvsida
Intervju, uppslag
Två helsidor i
vetenskapssektionen
Artikel, omnämndande
Artikel

Ny Teknik.se
Ny Teknik.se

7 april 2008
14 mars 2008

Artikel
Artikel

”Zennström delar ut sig själv i pris – igen”
”18 entreprenörer som är Sveriges hopp”
”Zennströms klimatpris tar inte paus”
”Boverket måste sätta ner foten”
”Frisk luft mer mindre energi”
”Så byggs nya miljöstaden”
”Prisat och klimatsmart”
”Environmental Rehaction”
”Framtidens hus behöver ingen energi”
”Pris till svenska uppfinnare”
”Dubbelt USA-pris för svensk miljöteknik”
”Nya framgångar för den intelligenta
värmeväxlaren”
”Här är Sveriges ’12 Bill Gates’”
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Produkten – Rehact Energy System
REHACT har utvecklat ett nytt sätt att kombinera frisk
luft med en effektiv distribution av energi i byggnader.
Genom ett effektivt distributionssystem ökas effektiviteten och sänks behovet av extern energi med upp till 85
procent. Detta sker genom att effektivare använda lokala
energikällor och effektivisera luftflöden i byggnaden.
Distributionen är helt vattenbaserad och sker med låga
temperaturskillnader.
Värme, kyla och frisk luft – grundläggande mänskliga
behov som vi i dag måste tillgodose i all byggnation. Vi
mår och fungerar bäst vid en inomhustemperatur på
ca 18–22 °C och ett modernt system för distribution av
energi måste svara upp mot kraven på att till så låg kostnad som möjligt hålla en jämn och behaglig temperatur
inomhus, oberoende av väder och vind.
Många traditionella energiprodukter är inriktade och
avgränsade till ett eller två av behoven värme, kyla,
ventilation eller varmvatten. Det innebär att en byggnad
måste utrustas med flera olika system, ofta oberoende
av varandra, ibland motverkande. Det är dyrt och ställer
höga krav på samverkan mellan en rad leverantörer av
olika komponenter, service och underhåll.

Ett helhetskoncept
Rehact Energy System är ett helhetskoncept, allt i ett:
uppvärmning, kylning, varmvattenproduktion och
ventilation. Nyckelkomponenten är ett nykonstruerat
ventilationsdon med inbyggd värmeväxlare, RVU. Produkten kan användas på sommaren för att kyla tilluften
lika väl som den kan användas på vintern för att värma
den. Med RVU kan man flytta värme till varmvattenproduktion, samtidigt som den också säkerställer en god
ventilation. RVU är utvecklad för att arbeta med låga
luftflöden och låga temperaturdifferenser. Det gör det
också möjligt att använda så kallade lågtempererade
media, till exempel fjärrvärmereturen, och att utnyttja
solpaneler och värmepumpar effektivare.

Smart drift
Rehact Energy System kan jämföras med det allt mer
utbredda sättet att köra bil, så kallad EcoDriving. Inom
transportsektorn har man lyckats få ner bränslekostnaderna för landsvägstransporter genom att hålla en
så jämn hastighet som möjligt och undvika ryckiga
gaspådrag och inbromsningar. På liknande sätt fungerar
Rehact Energy System med lägre och jämnare framled-
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ningstemperatur än traditionella distributionssystem
för energi. Allt enligt den termodynamiska principen
att stora mängder energi kan flyttas med bara en liten
mängd energi – om det görs på rätt sätt. Och på liknande
sätt som en hybridbil återvinner energi när man bromsar
återvinner Rehact Energy System genom sin vattenbaserade distribution energi när man kyler en byggnad.
I dag är det vanligt med radiatorer och kylbafflar för
att hålla temperaturen i byggnader på en jämn nivå.
Tekniken är bättre än de rent luftburna system som är
vanliga i Asien, men den skapar fortfarande ofta obalanser i rummet. Personer som sitter under kylbafflar känner ofta ett obehag då undertempererad kall luft sjunker
ner på golvet och varm luft stiger till taket var den är av
ingen nytta.
REHACTs intelligenta energisystem kan ge högre
komfort i byggnaden genom att flytta energi med lägre
temperaturskillnad. Genom detta undviks även så kal�lade ”hot spots” och ”cold spots” i byggnaden. Värmefördelningen blir bättre och genomsnittstemperaturen
i byggnaden kan sänkas utan att komforten sänks. Den
personliga upplevelsen blir också bättre då turbulenta
flöden minimeras.
En annan väsentlig skillnad är också att man kan förlänga perioden som energi kan hämtas ifrån förnybara
energikällor som solfångare eller lokal energiåtervinning
ur frånluft.
Eftersom Rehact Energy System beräknas tillgodose 85
procent av byggnadens energibehov för värme, kyla
och frisk luft med gratis lokalt återvunnen och förnybar

Beräknad energiförbrukning med olika tekniker
kWh/m2 och år
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Green
building

Passiv hus

Rehact
Energy System

energi, blir systemet mycket billigt i drift jämfört med
andra systemlösningar. I de offerter som REHACT hittills
har lämnat har merkostnaden för systemet återbetalats
på mindre än tre år, vilket är anmärkningsvärt kort tid.
Rehact Energy System har också fördelar i installationsskedet. Genom att RVU är relativt liten och decentraliserad minskas kostnaden för kanalisation för tilluft
och enheterna kan placeras så att större byggyta kan
utnyttjas för kommersiella ändamål. Värmepumpar och
andra energikällor kan dimensioneras för en lägre effekt
och blir därmed billigare.

Nackdelar med traditionell FTX
I moderna hus används i dag ofta så kallade FTX-system
(från- och tilluft med värmeväxling) för att återvinna
energi ur ventilationsluften. Systemet innebär att man
växlar energi mellan frånluft och tilluft. I branschen talar
man ofta om temperaturverkningsgrad för att ange
mått på effektivitet. Systemen har visserligen en hög
effektivitet de kallaste dagarna på året men lägre effektivitet under resten av året. FTX kan inte heller flytta
energin till varmvattenproduktion. Aktuell forskning
har också bekräftat den studie som SABO genomförde
redan 2006 som visar att den praktiska nyttan av dessa
aggregat är begränsad om faktisk återvunnen energi på
årsbasis istället mäts. Rapporten från 2009 konstaterar
att årsverkningsgraden för FTX kan skattas till 21–40
procent och att den besparing man gör i kostnader för
värme ofta sker på bekostnad av en ökad förbrukning av
fastighetsel, vilket inte är önskvärt vare sig ur samhällseller privatekonomiskt synpunkt. FTX-system är ofta
skrymmande.

dFTX – decentraliserad från- och
tilluftsventilation med värmeväxling
Rehact Energy System arbetar i dag med en modifierad
form av FTX, något som Bolaget kallar dFTX (decentraliserad från- och tilluft med värmeväxling). Genom att separera till- och frånluftsströmmar och flytta återvunnen
energi via vatten ger systemet bättre kontroll, flexibilitet
och högre verkningsgrad på årsbasis. Systemet sparar
också utrymme i byggnaden vilket är ett viktigt försäljningsargument.

RVU
Genom den egenutvecklade, patenterade värmeväxlaren RVU kan Rehact Energy System uppnå effektivare
värmeväxling vid lägre temperaturdifferens jämfört
med andra system. Det gör att systemet kräver mindre
tillförd energi. RVU fyller också dubbla funktioner och
kan både värma och kyla frisk luft, vilket gör att installationskostnaden minskar jämfört med traditionell teknik.
RVU innehåller få rörliga delar och har därmed en lång
livslängd på uppskattningsvis 40–50 år.

REHACTs patenterade värmeväxlare, RVU, monteras i eller i anslutning till ytterväggen: syns inte, hörs inte och tar ingen plats i rummet.
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Priser och andra erkännanden
Zennström Philanthropies Green Mentorship Award

Nordiska Ministerrådets Naturoch miljöpris

REHACT vann i december 2011 ett års mentorskap med
entreprenören Niklas Zennström, grundare av IP-telefonibolaget Skype och mångmiljardär. Niklas Zennström
har personligen engagerat sig och sitt nätverk i REHACT
under hela 2012. Fokus låg på att accelerera bolagets
försäljning genom organisationsutveckling, kapitalisering och ökat antal referensinstallationer. Den officella
avslutningen av mentorskapet var i december 2012 med
en stor konferens som ordnades av Dagens Industri.

REHACT var 2008 en av tio
finalister till Nordiska ministerrådets stora natur- och
miljöpris. Motiveringen var de stora miljövinster som
Rehact Energy System möjliggör inom fastighetsbeståndet.

Green Challenge - Amsterdam
Som en av sex finalister
valdes REHACT ut bland
över 700 bidrag från 81
länder. REHACTs lösning gavs mycket goda vitsord av
juryn som en lösning helt rätt i tiden med potential att
förändra en konservativ bransch. Många långsiktiga
kontakter knöts, bland annat med IKEAs hållbarhetschef.

Nordic Cleantech Open – Ett av Nordens 25
bästa nystartade företag inom Cleantech
REHACT valdes ut bland ett stort antal
företag att delta i Nordic Cleantech
Open där de mest lovande nya bolagen
sammanfördes med affärsutveckling och kapital.
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One Big Thing, The ”A”-list
Amerikanska ambassaden i Stockholm
har upprättat en ”short-list” över vilka
svenska företag man bedömer har intressanta tekniska lösningar för den amerikanska marknaden. Listan används för
att matcha företag med potentiella affärspartners i USA,
men de svenska företagen på listan har även uppmärksammats av företag i andra länder. REHACT finns med på
listan sedan 2008.

WWF – Climate Solvers
Organisationen Global Focus valde på
uppdrag av WWF ut 12 svenska företag
vars produkter har potential att väsentligt minska utsläppen av koldioxid. Juryn
var internationell och en viktig förutsättning var att produkten skulle vara relevant och finansiellt
möjlig att använda även i länder som Indien och Kina. Ett
av de tolv företagen är REHACT.

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

International Invention Fair of the Middle East

Globe Forum

REHACT var inbjudna av Kuwaits
Vetenskapliga Sällskap att
presentera Rehact Energy
System vid den andra internationella innovatörsmässan i Kuwait
2008. REHACT erhöll två
silvermedaljer i kategorierna energi och ventilation. Ett
mycket viktigt erkännande av att konceptet är intressant
även i varma länder.

REHACT erhöll priset som ”Best CSR
Entrepreneur 2008”. Motivering:
”For changing and improving the
energy efficiency within the building
and construction sector, by a combined innovation technology that works simultaneously
with heating, cooling and ventilation, while also reusing
all possible heat that is already present in the system”.

The R. Michael Pack Award for Environmental
Awareness in Entrepreneurship
Utdelat vid Venture Challenge i
San Diego, USA, 2008. Priset
delades ut till REHACT med
motiveringen att Rehacts
intelligenta energisystem
väsentligt sänker behovet av
extern energi vilket har en mycket positiv inverkan på
miljön.

The Craig P Dunn Award for Social
Innovation in Entrepreneurship

Venture Cup, Köpenhamn
I en tävling bland tidigare finalister i
Venture Cup erhöll REHACT 2008 pris som
”Best Cleantech Startup”.

zacznij.biz, Warszawa
Den 23 maj 2013 vann Jerzy
Hawranek och intressebolaget
iRWN finalen i zacnij.biz, en
tävling organiserad av Lewiatan
Business Angels.

Utdelat vid Venture Challenge i
San Diego, USA, 2008. Motiveringen: att Rehacts intelligenta
energisystem inte bara sänker
behovet av energi, utan också
ökar komforten i byggnaden.
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Affärsnätverk

I avsikt att accelerera möjligheterna för internationella
affärer ingår REHACT i ett antal nätverk och organisationer. Nedan följer ett urval:

Sweden Green Building Council (SGBC)
Organisationen grundades 2009 av Fastighetsägarna
Sverige, Vasakronan, Akademiska hus, Skanska, NCC,
IVL, White arkitekter, SEB, Stockholm Stad, Malmö Stad,
Sweco samt DTZ. Målet för organisationen är att påverka
beslutsfattare, sprida kunskap och arbeta fram verktyg
för att nå konkreta resultat som förbättrar byggnaders
miljöpåverkan. SGBC är medlem i World Green Building
Council som i dag är partners med bland annat Clinton
Climate Initiative, FNs miljöprogram och World Business
Council on Sustainable Developments ”Zero Net Energy
Challenge”.
www.sgbc.se

för svenskt kunnande och svenska lösningar när det gäller olika miljö och energifrågor. SymbioCity är ett sätt att
kommunicera de svenska erfarenheterna och de fördelar
detta förhållningssätt ger: miljömässigt, ekonomiskt och
socialt. Det övergripande syftet är att stödja de svenska
företagen i deras internationella marknadsföring.
www.symbiocity.org

Energimyndigheten
REHACT ingår i den grupp av bolag som fått stöd av
Energimyndigheten för att marknadsföra och knyta
internationella kontakter. Under hösten 2011 beslutade
Sveriges regering att årligen stötta exportfrämjande åtgärder för svensk miljöteknik och under 2012 beviljades
REHACT stöd för exportinsatser i Förenade Arabemiraten med fokus på Dubai och Abu Dhabi.

Swedish American Green Alliance

Stockholm Cleantech
Nätverket främjar svensk miljöteknik i Stockholmsområdet genom regelbundna möten mellan medlemsföretag,
potentiella samarbetspartners och delegationer från
andra länder. Organisationen stöds av Stockholms Stad,
Kista Science City, KTH och Stockholm Innovation and
Growth.
www.stockholmcleantech.com

REHACT har nyligen blivit upptagen som medlem i
’Swedish American Green Alliance’, en organisation
som grundades av förre näringsminister Maud Olofsson
och förre amerikanske ambassadören i Stockholm, Matthew Barzun. Syftet med alliansen är att främja handel,
forskning, investeringar och utbyte inom miljöteknik
mellan de två nationerna. Organisationen fokuserar
på tre huvudområden: Gröna byggnader, Grön infrastruktur och Hållbara transporter.

Symbiocity
SymbioCity, Sustainability by Sweden, är en marknadsföringsplattform och ett verktyg för internationell marknadsföring av svenskt kunnande och teknik inom urban
infrastruktur. Det vill säga teknik kopplad till vatten, avlopp och avfallshantering, men även planering, kommunikation, byggande, industri etc. Konceptet har utvecklats på initiativ av den svenska regeringen tillsammans
med svenskt näringsliv. På detta sätt skapas ett intresse
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Finansiell information i sammandrag

Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende verksamhetsåren 2010, 2011 samt 2012 är hämtade
ur Bolagets koncernräkenskaper. Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den finansiella
utvecklingen”, REHACTs översiktligt granskade delårsrapport för perioden 2013-01-01 till 2013-06-30 som återfinns
senare i Prospektet samt Bolagets reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter och revisionsberättelser,
vilka är införlivade genom hänvisning. Årsredovisningarna och delårsrapporterna som sammanfattas i detta avsnitt
är upprättade enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd
från bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.
Bolagets revisor har granskat årsredovisningarna, men inte den senaste delårsrapporten.
Den finansiella informationen som sammanfattats i detta avsnitt har dock ej granskats av revisor och utöver vad
som framgår i detta avsnitt avseende finansiell information i Prospektet har ingen information i Prospektet granskats
eller reviderats av Bolagets revisor.

Resultaträkning
2013-01-01
- 2013-06-30

(Belopp i SEK)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Summa rörelsens intäkter

172 465

2012-01-01
- 2012-06-30

2012

2011

2010

322 600

490 980
337 817
224 728
1 053 525

464 093
119 226
181 425
764 744

451 440
0
147 847
599 287

-2 515
-938 081
-1 382 421
-92 399
-2 415 416

0
-1 688 410
-598 298
-96 976
-2 383 683

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader

-2 306 520

-1 566 927

-950 655
-1 363 678
-1 508 112
-88 064
-3 910 509

Rörelseresultat

-2 134 055

-1 244 327

-2 856 984

-1 650 673

-1 784 396

-46 735

0
27 332
-132 468
-2 962 120

-510 692
10 828
-70 342
-2 220 879

0
6 071
-37 407
-1 815 732

-1 291 062

0
-2 962 120

0
-2 220 879

0
-1 815 732

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter och liknander resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-464 236

-2 598 291
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Balansräkning – tillgångar
(Belopp i SEK)

2013-06-30

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2 273 868

1 170 937
957 804
236
2 128 977

946 209
860 802
2 749
1 809 759

764 784
853 148
5 262
1 623 194

0

4 635
4 635

15 174
15 174

27 302
27 302

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Depositioner
Summa finansiella anläggningstillgångar

0
1 336 270

1 336 270
0
1 336 270

1 336 270
6 359
1 342 629

1 846 962
6 359
1 853 321

Summa anläggningstillgångar

3 610 138

3 469 882

3 167 562

3 503 817

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos intresseföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

4 347 605

0
180 645
68 454
249 099

0
200 436
7 772
208 208

451 440
46 467
6 916
504 823

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

4 079 952
8 427 557

11 066 381
11 315 480

2 696 139
2 904 347

702 703
1 207 526

12 037 695

14 785 362

6 071 909

4 711 343

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patenträttigheter
Varumärken
Summa immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa materiella tillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning – eget kapital och skulder
(Belopp i SEK)

2013-06-30

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Summa bundet eget kapital

Koncernen
2012-12-31 2011-12-31

2010-12-31

634 058

630 244
11 926
642 170

564 204
2 889 257
3 453 461

540 973
0
540 973

957 402

11 438 962
-4 945 262
-2 962 120
3 531 581

6 303 921
-2 724 383
-2 220 879
1 358 658

5 528 227
-908 651
-1 815 732
2 803 844

1 591 460

4 173 751

4 812 119

3 344 817

9 997 824

9 155 000
794 824
9 949 824

35 000
832 449
867 449

35 000
897 141
932 141

448 411

37 604
251 788
191 894
180 502
661 787

64 693
104 169
125 028
98 450
392 340

31 786
202 265
123 733
76 601
434 385

Summa skulder

10 446 235

10 611 611

1 259 789

1 366 526

Summa eget kapital och skulder

12 037 695

14 785 362

6 071 908

4 711 343

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

Inga
Inga

Fritt eget kapital
Överkursfond
Ansamlad förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
SKULDER
Långfristiga skulder
Konvertibla lån
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

35

Kassaflödesanalys
Koncernen
2012
2011

(Belopp i SEK)

2010

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet

-2 962 120
88 064

-2 220 879
603 091

-1 815 732
96 976

Förändring i rörelsekapitalet
Ökning(-) / Minskning(+) av kortfristiga fordringar
Ökning(+) / Minskning(-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde löpande verksamhet

-40 892
269 448
-2 645 500

296 616
-42 045
-1 363 218

-472 140
332 009
-1 858 888

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering lån
Nyemission och andra ägartillskott
Kassaflöde finansieringsverksamhet

9 120 000
-37 625
2 323 751
11 406 126

-64 692
3 688 182
3 623 490

-63 572
4 092 000
4 028 428

-396 742
6 359
-390 384

-266 836
0
-266 836

-266 971
-1 853 321
-2 120 292

8 370 242

1 993 436

49 248

2 696 139
11 066 381

702 702
2 696 139

653 454
702 702

Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Nyckeltal
Koncernen
2012-12-31
2011-12-31

2010-12-31

Marginaler
Rörelsemarginal, %
Vinstmarginal, %

neg
neg

neg
neg

neg
neg

Räntabilitetsmått
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Räntabilitet på eget kapital, %

neg
neg

neg
neg

neg
neg

4,2 MSEK
–1,4 MSEK
- 33 %
28 %

4,8 MSEK
–2,0 MSEK
- 42 %
79 %

3,3 MSEK
-0,3 MSEK
-8%
71 %

2

2

2

Kapitalstruktur
Eget kapital
Räntebärande nettoskuld
Nettoskuldsättningsgrad, %
Soliditet, %
Medarbetare
Antal anställda vid periodens utgång

REHACT är kreditvärdigt Upplysningscentralen
UC Sigill baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk
Företag. UC Risk beräknar risken för att ett företag
hamnar på obestånd inom ett år. Med obestånd menar
UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina
betalningsåtaganden. Riskklasserna går från 1 till 5, där
klass 5 innebär lägsta risk för obestånd.

REHACT har av UC placerats i riskklass 3 vilket innebär
att företaget bedöms vara kreditvärdigt med 96,94–
99,26% sannolikhet till överlevnad.
Riskklassningen tillhandahålls av kreditupplysningsföretaget UC AB. För mer information om riskklasser, se
www.uc.se

KREDITVÄRDIG

REHACT AB
556678-6645 | 2013-10-01
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Definitioner av nyckeltal
Marginaler

Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal, %
Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

Avkastningsmått

Avkastning på sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående
sysselsatt kapital dividerat med två.

Avkastning på eget kapital, %
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående
plus utgående eget kapital dividerat med två.

Kapitalstruktur

Eget kapital, MSEK
Eget kapital vid periodens slut.

Räntebärande nettoskuld, MSEK
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel vid
periodens slut.

Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.

Soliditet, %
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen.

Medarbetare

Medeltal anställda, st
Genomsnittligt antal anställda beräknad utifrån arbetad
heltid under perioden.
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Nettoskuldsättningsgraden

Tabellerna nedan visar Bolagets kapitalisering och
soliditet samt nettoskuldsättning per den 30 augusti
2013. Tabellerna har ej varit föremål för granskning eller
revision av Bolagets revisor. Inga väsentliga förändringar
i Bolagets finansiella ställning, kapitalstruktur på marknaden har skett sedan den 30 augusti 2013.
Eget kapital och skuldsättning (SEK)
2013-08-30
Summa kortfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter

352 639
0
0
352 639

Summa långfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter

9 962 824
0
0
9 962 824

Summa eget kapital
Aktiekapital
Reservond
Andra reserver

12 132 133
634 658
0
11 497 475

SEK

2013-08-30

A) Kassa
B) Likvida medel
C) Lätt realiserbara värdepapper
D) Summa Likviditet A+B+C
E) Kortfristiga fordringar
F) Kortfristiga bankskulder
G) Kortfristig del av långfristiga skulder
H) Andra kortfristiga skulder
I) Summa Kortfristiga skulder F+G+H
J) Netto kortfristig skuldsättning I-E-D
K) Långfristiga banklån
L) Emitterade obligationer
M) Andra långfristiga skulder
N) Långfristig skuldsättning K + L + M
O) Nettoskuldsättning N + J

3 546 566
0
0
3 546 566
4 334 042
0
352 639
0
352 639
-7 527 969
0
0
9 962 824
9 962 824
2 434 855

totala intäkterna till 599 KSEK, varav 451 KSEK var från
försäljning och 147 KSEK var övriga intäkter inklusive
aktiverat arbete för egen räkning. Under 2010 såldes
tjänster och know-how till intressebolaget iRWN för
451 KSEK. Under 2011 uppgick de totala intäkterna till
765 KSEK, varav 464 KSEK var försäljning och 301 KSEK
var övriga intäkter inklusive aktiverat arbete för egen
räkning. Under 2011 såldes tjänster och know-how till intressebolaget iRWN för 451 KSEK. Under 2012 har påbörjats ett projekt i Holland vilket har förskottsbetalats till
40 % i juni. Bokföringsmässigt är detta förskott upptaget
som en skuld i redovisningen för 2012 och räknas av eftersom arbetet utförs. Intäkterna för 2012 låg i nivå med
intäkterna från 2011.

Kostnader
Kostnaderna ökade år 2012 från 2 415 KSEK till 3 911
KSEK, vilket är en ökning på 62 %. På första halvåret
2013 har kostnaderna varit 47 % högre än den jämförelseperioden år 2012.

Rörelseresultat
Från år 2010 till år 2011 ökade rörelseresultatet med 7
% från - 1 784 TSEK till 1 651 KSEK. I och med en stark
ökning i konstader år 2012 minskade rörelseresultatet
med 73 % till -2 857 KSEK. Under första halvåret 2013
var rörelsekostnaderna - 2 134 KSEK, det vill säga 72 %
mindre än jämförelseperioden 2012.

Resultat efter skatt
Resultatet är från år 2010 till 2012 ökande negativ. År
2011 ökade förlusten med 22 % till 2 221 KSEK, och 2012
med 33 % till 2 962 KSEK. På grund av ökningar i alla
kostnadsposter första halvåret 2013 var förlusten för
detta halvår 2 598 KSEK, det vill säga 101 % högre än förlusten för första halvåret 2012, vilken var - 1 291 KSEK.

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar

Resultaträkning
Nettoomsättning

REHACT är ett utvecklingsbolag och har därför hitintills
endast haft begränsade intäkter. Under 2010 uppgick de

Summan av immateriella anläggningstillgångar ökade
med 11 % år 2011 och 18 % år 2012, då den var 2 189
KSEK. Ökningen kom från både balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och patenträttigheter.
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Materiella anläggningstillgångar
De materiella anläggningstillgångarna har alltid varit en
väldigt liten del av verksamheten, och uppgick den 30
juni 2013 till 0.

Eget kapital

Investeringar
Finansiella

En investering gjordes i intressebolaget iRWN sp. z o.o.
år 2010. Bokfört värde är 1 336 KSEK, och ägarandel är
27 % (se även not 10 i ÅR 2012 för mer info).

År 2010 var det egna kapitalet 3 345 KSEK och år 2011
4 812 KSEK. Detta innebär en ökning på 44 %. År 2012
sjönk det egna kapitalet med 13 % till 4 174 KSEK, och
därefter har det även sjunkt med 62 % till 1 591 KSEK
den 31 juni 2013.

Pågående investeringar

Skulder

Förvärv

Summan skulder ökade år 2012 från 1 260 KSEK till 10
612 KSEK. Detta berodde på det konvertibla lånet som
emitterades. Detta konvertibla lån uppgick den 31 december 2012 till 92 % av de långfristiga skulderna.
Skulder till kreditinstitut består av 760 KSEK till Västra
göralandsregionen och 35 KSEK till ALMI Företagspartner.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under
åren 2010 till 2012 negativt. År 2011 och 2012 var kassaflödet från den löpande verksamheten -1 363 KSEK
respektive -2 646 KSEK, vilket betyder en minskning på
94 % i kassaflöde.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten var starkt
positivt från år 2010 till 2012. De två första åren kom
detta positiva kassaflöde från nyemission, medan det
år 2012 kom 9 120 KSEK från konvertibla lån och 2 324
KSEK eget kapital.
Kassaflödet från investeringsverksamheten var starkt
negativ år 2010 (-2 120 KSEK), vilket berodde på en
investering i iRWN i Polen. Åren 2011 och 2012 var
kassaflödet från investeringsverksamheten -267 KSEK
respektive -390 KSEK.
I och med dessa var årets kassaflöde neutralt år 2010,
1 993 KSEK år 2011 och 8 370 KSEK år 2012.

Inga.

Planerade investeringar
Inga beslutade.

Under de tre senaste verksamhetsåren har REHACT inte
genomfört något förvärv.

Tendenser
I takt med att världens ekonomi återhämtar sig från de
kriser som har briserat under åren 2008–2012 börjar
fastighetsmarknaden att åter investera i nya byggnade
Vi ser tendenser till att diskussioner kring projekt som
tills vidare pausats, nu återupptas.

Finansiella resurser och rörelsekapital
REHACTs likvida medel per den 30 augusti 2013 uppgick
till 3 547 KSEK och kortfristiga fordringar till 4 334 KSEK.
Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är
tillräckligt för de aktuella behoven för den kommande
tolvmånadersperioden.
I och med att Bolaget är i en expansionsfas söks kapital för tilläggsinvesteringar, i form av referensinstallationer och förstärkning av den operativa organisationen.
Emissionen av aktier kommer att vid full teckning tillföra
Bolaget ca 40 000 KSEK före avdrag för emissionskostnader.

Ställda säkerheter
Inga.
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Aktien och ägarförhållanden
Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i REHACT uppgår före Erbjudandet till
634 658,40 SEK, fördelat på 3 173 292 aktier, envar med
ett kvotvärde om 0,20 SEK. Aktierna har emitterats
enligt svensk lagstiftning och är denominerade i svenska
kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och
kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97
Stockholm. Varje aktie av serie A medför tio (10) röster
och varje aktie av serie B medför en (1) röst. Varje aktie
äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet
av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan
begränsning i rösträtten. Samtliga aktier ger lika företrädesrätt att teckna aktier vid emission av nya aktier i
Bolaget om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom
ett bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det föreligger
inga begränsningar i överlåtbarheten av REHACTs aktier
av serie B. Enligt Bolagets registrerade bolagsordning
skall aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2

000 000 SEK och antalet aktier vara lägst 2 500 000 och
högst 10 000 000. Aktier får ges ut i två aktieslag, serie A
och serie B. Aktier av serie A får utges till ett antal av 750
000 och aktier av serie B till ett antal av 10 000 000.
Aktierna i REHACT är denominerade i svenska kronor
och har emitterats i enlighet med svensk rätt och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast
ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Ägarförhållanden
REHACT hade per 30 september 2013 totalt ca 1050
aktieägare. Bolagets tre största ägare är Jerzy Hawranek
med 29,59 procent av kapital och 33,50 procent av
röster, Svante Bengtsson, privat och via företag, med
27,30 procent av kapital och 31,58 procent av röster
samt Innovationsbron AB med 9,78 procent av kapital
och 11,26 procent av röster. Tabellen nedan visar de tio
största ägarnas andelar samt de övriga ägarnas sammanlagda andel:

Aktiekapitalets utveckling

Typ av förändring
Bolagets bildande
Split 10:1
Nyemission
Split 500:1
Konvertering
Nyemission
Nyemission
Fondemission 5:1
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Konvertering
Utjämningsemission
Sammanläggning 1:20

År
2005
2006
2006
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013

Antal
nya aktier
1 000
9 000
3 500
6 736 500
565 250
80 000
1 052 632
42 239 410
3 410 000
2 323 125
2 804 000
3 000 000
800 000
361 407
20 000
60 000
16

Totalt antal
aktier
1 000
10 000
13 500
6 750 000
7 315 250
7 395 250
8 447 882
50 687 292
54 097 292
56 420 417
59 224 417
62 224 417
63 024 417
63 385 824
63 405 824
63 465 824
63 465 840
3 173 292

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Ökning
Totalt
av aktie- aktiekapital,
kapital, SEK
SEK
100 000,00
100 000,00
35 000,00
135 000,00
135 000,00
11 305,00
146 305,00
1 600,00
147 905,00
21 052,64
168 957,64
337 915,28
506 872,92
34 100,00
540 972,92
23 231,25
564 204,17
28 040,00
592 244,17
30 000,00
622 244,17
8 000,00
630 244,17
3 614,07
633 858,24
200,00
634 058,24
600,00
634 658,24
0,16
634 658,40
634 658,40

Kvotvärde
100
10
10
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,20
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Största ägarna i aktieboken (från Euroclear) – per 2013-06-28
Aktieägare
(inklusive bolag)
Jerzy Hawranek, CTO
Svante Bengtsson, VD
Innovationsbron AB
Staffan Mastling
Jonas Pettersson
Berit Mastling
Johan Valter
Stockholm Innovation and Growth
Alexanteri Pennonen
Försäkringsbolaget Avanza Pension
Övriga

A-aktier
3 115 000
2 979 250
1 052 632
839 250
99 750
38 000
0
60 235
0
0
294 000
8 478 117

Kursutveckling
Diagrammet nedan visar kursutvecklingen för REHACT
aktie sedan noteringen på AktieTorget den 23 april 2012.
Diagrammet är korrigerat till priser efter sammanläggningen. Sista betalkurs den 25 oktober 2013 var korrigerat till efter sammanläggningen 36 SEK vilket gav ett
totalt börsvärde för REHACT om ca 114,2 MSEK. Under
perioden från och med den 23 april 2012 till den 25
oktober 2013 omsattes totalt ca 395 158 REHACT-aktier
till ett värde av ca 8,0 MSEK på AktieTorget.
Omsättning per
dag i tusental

Rehact AB (kr)
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mar

jun
2013

sep

0

Kapital
29,36%
27,37%
9,78%
6,47%
0,94%
0,72%
0,66%
0,57%
0,54%
0,52%
23,07%
100,00%

Röstvärde
33,39%
31,61%
11,22%
8,34%
1,07%
0,57%
0,30%
0,65%
0,24%
0,24%
12,36%
100,00%

aktier till NASDAQ OMX First North.
NASDAQ OMX First North är en alternativ marknadsplats
som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Den har inte
samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag
på NASDAQ OMX First North regleras av NASDAQ OMX
First Norths regler och inte av de juridiska krav som
ställs för handel på en reglerad marknad. En placering
i ett bolag som handlas på NASDAQ OMX First North
är mer riskfylld än en placering i ett bolag noterat på
en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier handlas på
NASDAQ OMX First North har en Certified Adviser som
övervakar att bolaget lever upp till NASDAQ OMX First
Norths regelverk för informationsgivning till marknaden
och investerare. Certified Adviser för REHACT är Mangold Fondkommission som är medlem vid och har avtal
med NASDAQ OMX Stockholm AB. Certified Adviser
granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på
NASDAQ OMX First North. NASDAQ OMX Stockholm AB
godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.
Det är NASDAQ OMX Nordics övervakningsfunktion
(Surveillance) som ansvarar för att kontrollera att både
bolag och Certified Advisers lever upp till regelverket på
NASDAQ OMX First North. Surveillance övervakar även
handeln på NASDAQ OMX First North.

Handelsplats och listbyte
REHACT introducerades på AktieTorget den 23 april
2012. Bolagets aktier är noterade i svenska kronor och
handlas under kortnamnet REHA B. En handelspost
uppgår till 1 aktie av serie B. REHACT kommer i samband
med Erbjudandet att genomföra ett listbyte av Bolagets
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B-aktier
15 500 000
14 373 495
5 146 000
3 263 000
498 750
421 000
420 000
301 172
342 000
329 010
14 333 280
54 927 707
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Handel på NASDAQ OMX First North
Första dag för handel på NASDAQ OMX First North beräknas till den 11 november 2013.
Handeln på First North sker i NASDAQ OMX Nordics
handelssystem INET. Handeln sker elektroniskt och
bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volym och
orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler
som informationen för börsnoterade företag offentliggörs. NASDAQ OMX First North har ett All-Share-index
i svenska kronor. Vidare delas företagen in enligt den
internationella branschklassificeringen ICB (Industry
Classification Benchmark). Branschklassificeringen underlättar internationella jämförelser av företagen genom
att tillhandahålla tydligt definierade och större jämförelsegrupper. REHACTs aktie handlas idag under kortnamnet REHA B och kommer efter listbytet att handlas med
oförändrad ISIN-kod (SE0005498557) och kortnamn.

Likviditetsgaranti
REHACT har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för Bolagets aktie på NASDAQ OMX First
North. Syftet är att främja en god likviditet i aktien
samt minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i den
löpande handeln. Enligt avtalet skall Mangold Fondkommission säkerställa en spread mellan köp- och säljkurs
om maximalt fyra procent. På köp- och säljsidan skall
Mangold Fondkommission säkerställa en volym motsvarande 15 000 SEK. Åtagandet påbörjas i samband med
första handelsdag vilket beräknas bli den 11 november.
För ändamålet har Mangold Fondkommission erhållit ett
aktielån om 12 500 aktier av serie B.

Utdelningspolicy
Styrelsen för REHACT har inte för avsikt att föreslå att
utdelning lämnas inom de närmaste åren. Eventuella vinster avses återinvesteras i verksamheten och användas
för fortsatt expansion inom befintliga såväl som på nya
geografiska marknader. Avsikten är att styrelsen årligen
skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn.
I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets
verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning,
aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga
faktorer. Det finns inte några garantier för att det för
ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon
utdelning överhuvudtaget.

Aktiebaserade incitamentsprogram
Det finns för närvarande inga aktiebaserade incitamentsprogram i REHACT.

Konvertibla lån
Konvertibellån 2012/16 kan konverteras till motsvarande
9 120 000 aktier av serie B. Lånet löper med en ränta om
9,75% och utbetalning av ränta sker halvårsvis i maj och
november. Lånet kan konverteras till aktier under fyra
tillfällen fram till 2016. För fullständiga villkor hänvisas
till konvertibelvillkoren som finns publicerade på bolagets hemsida.

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

43

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

REHACT styrelse består av 5 personer, inklusive ordföranden, och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs
årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De styrelseledamöter som valdes av årsstämman i
Bolaget den 29 maj 2013 och extra bolagsstämma den 21 oktober 2013 redovisas nedan.

Styrelse

Nicole Norrestad (född 1974)
Styrelseordförande sedan 2013
Nicole Norrestad, jur.kand., är Senior Manager vid konsultbolaget Financial Compliance Group AB
där hon arbetar med rådgivning inom regelefterlevnad, riskhantering och juridik mot finansiella
företag. Nicole Norrestad har en bred och omfattande affärsjuridisk erfarenhet och har arbetat
som bolagsjurist för ett flertal företag, såväl nationella som internationella, däribland Collector,
Relacom och Tele2. Nicole Norrestad äger 200 000 aktier i REHACT, varav samtliga är aktier av serie
B, per den 1 oktober 2013. Bolagsstämman har den 21 oktober 2013 beslutat om en sammanläggning av aktier så att 20 gamla aktier blivit 1 ny aktie av samma serie. Utöver sitt uppdrag i REHACT
har Nicole Norrestad även följande uppdrag:
Uppdrag
Dawg Invest AB
Meek Holding AB

Befattning
Styrelseledamot/Ordförande
Styrelseledamot/Ordförande

Sedan den 1 oktober 2008 har Nicole Norrestad inte avslutat några uppdrag.

Erik Branting (född 1961)
Styrelseledamot sedan 2013
Erik Branting, fil.kand. vid Stockholms universitet med inriktning på företagsekonomi, är sedan
många år bosatt och verksam i Polen där han äger och driver konsultföretaget EBRA Ltd i Warszawa
med inriktning på affärsrådgivning, försäljning (Business to Business), tillverknings- och utvecklingsprojekt samt marknadsföring. Han var tidigare VD i Ojega Polska Ltd, som säljer inredning
till kontor och lager och som ingår i den svenska koncernen AJ Produkter AB. Parallellt var han
styrelsemedlem i produktionsbolaget AJ Furniture Factory och aktivt involverad i nybyggnation och
maskininvesteringar. Erik Branting har också varit vice verkställande direktör och styrelsemedlem i
New Europe Business Services S.A. i Polen. I sitt tidigare arbete på Grant Thornton i Stockholm var
han revisor med ansvar för revision av företag inom bland annat byggsektorn. Erik Branting äger
per den 1 oktober 2013 inga aktier i REHACT. Utöver sitt uppdrag i REHACT har Erik Branting även
följande uppdrag:
Uppdrag
EBRA sp. z o.o.

Befattning
Innehavare, ägare

Sedan den 1 oktober 2008 har Erik Branting avslutat följande uppdrag:
Uppdrag
AJ Furniture Factory sp. z o.o.
AJ Produkty sp. z o.o.
Brainy Krakow sp. z o.o.
Ojega Polska sp. z o.o.
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Befattning
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot/VD
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Johan Gorecki (född 1974)
Styrelseledamot sedan 2013
Johan Gorecki, utbildad i ekonomi vid Hull University, arbetar som Business Area Manager på Bonnier Publishing AB. Han grundade år 2003 Globe Forum, en vionär marknadsplats inom innovation och hållbar utveckling för innovatörer, entreprenörer och investerare med verksamhet i flera
europeiska länder, och var VD för företaget fram till konkursen 2012. Globe Forum lever vidare, nu
som en del i Bonnierkoncernen.
Johan Gorecki är också medförfattare till boken ”Sustainagility – How Smart Innovation and Agile
companies Will Help Protect Our Future”. Boken beskriver de enorma förändringar och affärstillfällen som uppstår i samband med att omställningen till ett mer hållbart samhälle genomdrivs steg för
steg. Johan Gorecki äger per den 1 oktober 2013 inga aktier i REHACT.Utöver sitt uppdrag i REHACT
har Johan Gorecki även följande uppdrag:
Uppdrag
Globevalue Sverige AB
Springfellow AB

Befattning
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Sedan den 1 oktober 2008 har Johan Gorecki avslutat följande uppdrag:
Uppdrag
Bostadsrättsföreningen Linden nr 10
Developers Club Stockholm AB
Energipartner Service i Bromma AB
Globe Forum Sverige AB
Solarus Sunpower Sweden AB
SpeedLedger Aktiebolag

Befattning
Revisor
Styrelsesuppleant
Styrelseledamot/Ordförande
Styrelseledamot/VD
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Ola Alterå (född 1965)
Styrelseledamot sedan 21 oktober 2013
Ola Alterå är civilingenjör i teknisk fysik. Han har omfattande erfarenheter av internationella
energifrågor och strategisk bolagsstyrning som statssekreterare hos förra näringsminister Maud
Olofsson 2006-2010. Han har varit landschef för United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) i Kenya och VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Under åren 1998-2001
var han partisekreterare i Centerpartiet. Ola Alterå bedriver i dag konsultverksamhet i miljörelaterade hållbarhetsfrågor och är senior adviser i tankesmedjan Global Utmaning. Han äger per den
1 oktober 2013 inga aktier i REHACT. Utöver sitt uppdrag i REHACT har Ola Alterå inte några andra
uppdrag, och har inte heller sedan den 1 oktober 2008 avslutat några uppdrag.

Svante Bengtsson (född 1971)
Styrelseledamot sedan 2010
Se VD nedan.
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Ledande befattningshavare
Nedan redovisas de ledande befattningshavarna i REHACT, deras bakgrund, befattning och anställningsår.

Svante Bengtsson (född 1971)
Verkställande direktör sedan 2008
Svante Bengtsson är fil.kand. och har studerat IT och juridik vid Stockholms universitet, management vid Handelshögskolan i Stockholm och Global Entrepreneurial Leadership vid Stanford center
for Professional Development. Han är medgrundare av REHACT och har varit VD sedan 2008. Dessförinnan var han medarbetare och delägare i en av Europas största patentbyråer, AWAPATENT AB.
Svante Bengtsson driver egna företag sedan 1996. Svante Bengtsson äger privat och genom bolag
17 352 745 aktier i REHACT, varav 2 979 250 är aktier av serie A och 14 373 495 aktier av serie B, per
den 1 oktober 2013. Bolagsstämman har den 21 oktober 2013 beslutat om en sammanläggning av
aktier så att 20 gamla aktier blivit 1 ny aktie av samma serie.
Utöver sitt uppdrag i REHACT har Svante Bengtsson även följande uppdrag:
Uppdrag
Dawg Invest AB
iRWN sp. z o.o.
Meek Holding AB
PuL-Pedagogen Sverige AB

Befattning
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Sedan den 1 oktober 2008 har Svante Bengtsson avslutat följande uppdrag:
Uppdrag
Hornsgatan 103, Ekonomisk förening
Tallnet Ekonomisk förening

Befattning
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Jerzy Hawranek (född 1951)
CTO sedan 2008
Jerzy Hawranek är utbildad inom mekanisk konstruktion och termodynamik vid Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm samt Gliwice Tekniska Högskola i Polen. Jerzy Hawranek föddes i Polen
men flyttade efter sina studier till Sverige och är i dag svensk medborgare. Han är medgrundare av
REHACT och för närvarande åter verksam i Polen. Jerzy Hawranek har tidigare skapat stora värden
i en av världens ledande tillverkare av produkter för bilsäkerhet, Autoliv AB, genom två patent som
resulterade i produkter som sålts i uppskattningsvis mer än 100 miljoner exemplar. Han har under
många år arbetat med export av svensk teknik till Polen och har mycket goda kontakter inom byggsektorn. Under 1990-talet var han en av pionjärerna som byggde upp marknaden för golvvärme
och värmepumpar i Polen. Han har även varit inbjuden att föreläsa om bland annat REHACTs teknik
vid AGH University of Science and Technology, Tekniska högskolan i Krakow. Jerzy Hawranekäger
privat och genom bolag 18 615 000 aktier i REHACT, varav 2 979 250 är aktier av serie A och 14 373
495 aktier av serie B, per den 1 oktober 2013. Bolagsstämman har den 21 oktober 2013 beslutat
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om en sammanläggning av aktier så att 20 gamla aktier blivit 1 ny aktie av samma serie. Utöver sitt
uppdrag i REHACT har Jerzy Hawranek även följande uppdrag:
Uppdrag
iNergy sp. z o.o.
WEN sp. z o.o.
ISG sp. z o.o.
iRWN sp z o.o.

Befattning
Styrelseordförande
delägare
tf. VD
tf. VD

Sedan den 1 oktober 2008 har Jerzy Hawranek avslutat följande uppdrag:
Uppdrag
ISGW sp. z o.o.

Befattning
Styrelseordförande

Revisor
Vid årsstämman den 29 maj 2013 utsågs BDO Mälardalen
AB till Bolagets revisor med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor (född 1957) intill tiden för nästa årsstämma.
Jörgen är auktoriserad revisor och medlem i yrkessammanslutningen FAR SRS.
Bolagets tidigare revisor var revisionsbolaget Grant
Thornton med Peter Ek som huvudansvarig revisor. Peter
är auktoriserad revisor och medlem i yrkessammanslutningen FAR SRS. Peter Ek avgick på egen begäran på grund
av ändrade arbetsuppgifter.
Adressen till revisorerna återfinns i slutet av Prospektet.

Övrig information om styrelsemedlemmar
och ledande befattningshavare sedan den
1 oktober 2008
Svante Bengtsson, VD och styrelseledamot i REHACT har
ett gemensamt barn med Nicole Norrestad, styrelseordförande. Ingen annan styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor har några familjerelationer till någon
annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
Det förekommer inte några andra intressekonflikter mellan, å ena sidan, ovanstående styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget
och, å andra sidan, deras privata intressen och/eller andra
förpliktelser.
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har dömts i något bedrägerirelaterat mål
sedan den 1 oktober 2008. Johan Gorecki var VD och

styrelseledamot för Globe Forum Sverige AB, som gjorde
konkurs 13 september 2011. Ingen annan av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har varit
inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning eller
likvidation i egenskap av styrelseledamot eller ledande
befattningshavare sedan den 1 oktober 2008.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare
har varit utsatt för officiella anklagelser eller sanktioner av
övervakande eller lagstiftande myndigheter och ingen av
dessa har av domstol förbjudits att agera som ledamot i
styrelse eller ledande befattningshavare eller att på annat
sätt idka näringsverksamhet sedan den 1 oktober 2008.
Idag sker försäljning via det polska bolaget iNergy sp. z
o.o. (iNergy). Jerzy Hawranek har fått förtroende att agera
som tillförordnad VD för iNergy. REHACT har tillsammans
med iNergy 2010 grundat det polska bolaget iRWN sp. z
o.o. (iRWN) där REHACT äger 27% och iNergy idag äger
resterande 73%. Svante Bengtsson är styrelseledamot
i intressebolaget iRWN. Det förekommer inga andra
särskilda överenskommelser med större aktieägare,
kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon
styrelseledamot eller ledande befattningshavare valts in
i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller tillsatts i
annan ledande befattning.
Samtliga i styrelsen och ledningen nås genom Bolagets
adress som återfinns i slutet av Prospektet.
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Ägar- och bolagsstyrning
Lagstiftning och bolagsordning

Styrelsens arbete

REHACT tillämpar i första hand aktiebolagslagen
(2005:551) samt de regler och rekommendationer som
följer av Bolagets nuvarande listning på AktieTorget och
som kommer att följa av den kommande listningen på
NASDAQ OMX First North.

Styrelsen i REHACT ska bestå av minst 3 och högst 7
ledamöter med högst 7 suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman intill nästkommande årsstämma.
Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Bolaget har att iaktta aktiebolagens bestämmelser om
bolagsstyrning. Styrelsens styrs av en årligen fastställd
arbetsordning som reglerar den inbördes arbetsfördelningen, beslutsordningen inom Bolaget, firmateckning,
styrelsens mötesordning samt ordförandens och VD:s
arbetsuppgifter.
Styrelsen övervakar VD:s arbete, ansvarar för utveckling och uppföljning av Bolagets strategier, förvärv
och avyttringar av verksamheter, större investeringar,
tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande
uppföljning av verksamheten under året. En särskild VDinstruktion ger instruktioner för Bolagets VD. Det totala
arvodet för styrelsens ledamöter valda av bolagsstämma
beslutas också av bolagsstämma.
Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning och Bolagets storlek
i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda kommittéer avseende revisions- och ersättningsfrågor utan
dessa frågor behandlas inom styrelsen. Bolagets revisor
rapporterar löpande till VD, och deltar vid minst ett
styrelsemöte per år.
Under 2012 har styrelsen genomfört sju protokollförda
möten. Vid varje styrelsemöte ger VD en redogörelse för
händelser av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet. Vid mötena behandlas de ekonomiska rapporterna
samt övriga relevanta frågor. Efter årsstämman konstituerar sig styrelsen och behandlar styrelsens arbetsordning, rapportinstruktion samt VD-instruktion.
Information om den nuvarande styrelsens medlemmar
återfinns under avsnitt ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Svensk kod för bolagsstyrning
REHACT är ett svenskt aktiebolag, vars aktier för närvarande är listade på AktieTorget. REHACT planerar i
samband med Erbjudandet att genomföra ett listbyte av
Bolagets aktier till NASDAQ OMX First North. Då REHACT
inte är noterat på en reglerad marknad är Bolaget inte
skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning och
avser inte heller att så göra.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i REHACT och fattar de övergripande besluten om Bolagets
verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordningen samt utseende av styrelse och revisorer.

Årsstämma den 29 maj 2013
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att
besluta om emission av både aktier och konvertibler
inom ramen för bolagsordningens gränser.

Extra bolagsstämma den 21 oktober 2013
Vid den extra bolagsstämman den 21 oktober 2013 fattades följande beslut.
I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal
aktier beslutade stämman att genomföra en sammanläggning av aktier (1:20), varvid 20 befintliga aktier av
serie A läggs samman till en (1) ny aktie av serie A och
20 befintliga aktier av serie B läggs samman till en (1) ny
aktier av serie B. För att möjliggöra sammanläggningen
beslutades att ändra bolagsordningens gränser för det
totala antalet aktier. Den 4 oktober beslutade styrelsen
att göra en utjämningsemission av högst 16 aktier, varav
tre (3) aktier av serie A och tretton (13) aktier av serie B,
detta för att Bolagets samtliga utestående aktier skall bli
jämnt delbara med 20. Sammanläggningen registrerades
hos Bolagsverket den 23 oktober 2013.
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Ersättning

Avgångsvederlag

Styrelse

Vid extra bolagstämma 21 oktober 2013 beslutade stämman att ersättning till styrelsen skulle utgå med fyra
prisbasbelopp till ordföranden och två prisbasbelopp till
övriga styrelseledamöter för kommande mandatperiodve. Före denna bolagsstämma erhöll styrelseordförande
två prisbasbelopp medan övriga ledamöter erhöll ett
prisbasbelopp och suppleant erhöll ett halvt prisbasbelopp.

Verkställande direktören
Under 2012 erhöll VD 510 509 kronor i lön. Under 2011
respektive 2010 erhöll VD 364 800 kronor respektive
162 000 kronor i lön.

Av VD anställningsavtal framgår att parterna har sex
månaders ömsesidig uppsägningstid. För det fallet att
Bolaget är den uppsägande parten har VD rätt till ytterligare sex månadslöner i 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.

Revisor
Ersättning till revisorerna utgår enligt löpande godkänd
räkning. Den totala ersättningen till revisorer för verksamhetsåret 2012 uppgick till 101 000 kronor.

Övriga ledande befattningshavare
Under 2012 erhöll CTO Jerzy Hawranek 342 000 kronor
i lön.
Utöver VD har CTO Bolaget inga ytterligare personer i
ledande befattning.

Pensioner
VD erhöll under 2012, 2011 och 2010, 112 500 kronor, 70
993 kronor respektive 0 kronor i pension. Utöver VD har
ingen ledande befattningshavare eller styrelseledamot
erhållit pensionsersättning sen 2010.
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Legala frågor och kompletterande information
Allmänt

REHACT AB (publ), org nr 556678-6645, registrerades vid
Bolagsverket den 30 mars 2005. Bolagets associationsform är publikt aktiebolag och dess verksamhet regleras
av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte
i Stockholms kommun, Stockholms län. Adressen till
Bolagets huvudkontor är Norrtullsgatan 6, 6 tr, 113 29
Stockholm. Telefonnummer till Bolaget är 08-518 399 90.

Bolagets intresseandelar i andra bolag per
den 20 augusti 2013
Bolaget äger 27 procent av aktierna i det polska bolaget
iRWN sp. z o. o. och har en option att förvärva 100 procent av bolaget iNergy sp. z o. o.

REHACT AB
Option att förvärva 100%

byggande av bostäder. Avtalet är villkorat av att Haninge
kommunfullmäktige godkänner affären genom beslut
som vinner laga kraft. Per dagen för detta Prospekt är
avtalet godkänt av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt avtalet skall även Bolaget söka bygglov
för sina tänkta byggprojekt.

Order avseende tillverkning av RVU-enheter
Bolaget har lagt en förhandsbeställning på RVU enheter
ifrån det polska intressebolaget iRWN. Totalt kan ordern
omfatta 2 400 000 PLN. Ett förskott på 1 500 000 PLN
har betalats ut per 8 maj 2013.

Samarbetsavtal
Den 22 augusti 2013 ingick Bolaget och Ross Arkitektur
& Design AB ett avtal om att samarbeta i samband med
att nya projekt utvärderas i syfte att försöka gynna varandras varumärken på marknaden.

Avtal och transaktioner med närstående
27%

iNergy sp.zo.o
73%

iRWN sp.zo.o

När bolagen iNergy och iRWN bildades i december 2010
skedde detta genom att en tillverknings- och försäljningslicens överfördes från REHACT till iNergy. Licensen
gäller till 2030. iNergy använde sedan tillverkningslicensen som apportegendom för att få ägande i iRWN.
REHACT satsade kontanta medel i iRWN, ca 1 800 000
kronor för 27 procent av bolaget och en tredje part
satsade 1 600 000 kronor för 26 procent av bolaget. Den
tredje part som fanns med i bilden 2010 köptes ut under
2012. REHACT har en option att köpa ut ägarna i iNergy
om Bolaget så önskar. Jerzy Hawranek har fått förtroendet att vara tillförordnad VD för iNergy.

Väsentliga avtal

Förvärvsavtal avseende fastigheterna Dalarö
4:81 - 4:86 samt samfälligheterna Dalarö S:18
- S:19
Den 14 juni 2013 ingick REHACT ett avtal om köp av sex
stycken fastigheter och två samfälligheter. Av avtalet
framgår att Bolaget avser exploatera marken genom
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Sedan 2010 har Bolaget ingått följande avtal med personer som är närstående.
• Den 3 april 2010 ingick Bolaget ett överlåtelseavtal med Jerzy Hawranek varvid patentet för ”Axiell
rörvärmeväxlare” med patent nr 531315 i Sverige och
7,438,122 i USA överläts till Bolaget.
• Svante Bengtsson lånade i maj 2010 räntefritt ut 75
000 kronor till Bolaget. Lånet återbetalades den 23
juni 2010.
• Svante Bengtsson lånade i juni 2011 ut 300 000 kronor
till 10 procents årsränta till Bolaget. Lånet återbetalades den 8 december 2011.
• Svante Bengtsson lånade i början av november 2012
ut 300 000 kronor till 10 procents årsränta till Bolaget.
Lånet återbetalades i slutet av november 2012.
• Styrelsen godkände den 20 augusti 2013 ett konsultavtal med Ebra sp. z o. o. där Erik Branting, styrelseledamot i Bolaget, företräder uppdragstagaren. Uppdraget
avser operativa insatser i Polen och att upprätta en
affärsplan för intressebolaget iRWN samt att delta i
investerarmöten. Uppdraget görs i en omfattning motsvarande 60 procent av en heltidstjänst. Ersättningen
är 15 000 PLN per månad mot faktura.
• Styrelsen godkände den 20 augusti 2013 ett konsultavtal med Springfellow AB där Johan Gorecki, styrelseledamot i Bolaget, företräder uppdragstagaren.
Uppdraget avser att aktivt förmedla och bearbeta in-
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vesterarkontakter eller kunder till iRWN eller REHACT
AB under tiden mellan sommaren 2013 och senast
fram till och med 31 december 2013. Uppdraget är
provisionsbaserat och kan sägas upp med 30 dagars
varsel. Ersättningen är en provision om 3 procent på
investerat belopp som förmedlats av Springfellow AB.
• Under 2012 har bolaget köpt tjänster och varor av det
polska bolaget iNergy sp. z o. o till ett sammanlagt
värde av 772 944 SEK. Kostnaderna avser byggtjänster
för ett projekt i Holland och utlägg i samband med
förprojekteringen av Natura Center. iNergy är licenstagare till REHACTs teknik och majoritetsägare i intressebolaget iRWN sp. z o. o.
• Bolaget har under 2012 köpt tjänster direkt av det
polska intressebolaget iRWN sp. z o. o. motsvarande
totalt 41 878 SEK.
• Bolaget har under 2011 sålt tjänster till det polska
intressebolaget iRWN sp. z o. o. motsvarande totalt
451 000 SEK.
• Bolaget har lagt en förhandsbeställning på RVU enheter ifrån det polska intressebolaget iRWN. Totalt kan
ordern omfatta 2 400 000 PLN. Ett förskott på 1 500
000 PLN har betalats ut per 8 maj 2013.

Aktieägaravtal
Såvitt Bolagets styrelse känner till så finns inga aktieägaravtal ingångna mellan några av Bolagets aktieägare.

Aktieinnehav samt Lock-up
Per dagen för detta Prospekt är aktieinnehavet hos bolagets fyra största aktieägare fördelat enligt följande:

Namn
Jerzy Hawranek1
Svante Bengtsson2
Innovationsbron AB
Staffan Mastling3
1

2

3

Kapital (%)
29,59
27,30
9,78
6,47

Röster (%)
33,50
31,58
11,22
8,34

Jerzy Hawraneks aktier av serie B omfattas under perioden 18 april 2012 till
30 juni 2014 av ett så kallat ”lock-up” avtal som utan AktieTorgets medgivande begränsar hans rätt att avyttra sina aktier av serie B till högst 25 000
Baktier av serie B per kvartal. Om Bolagets aktie upphör att handlas på AktieTorget så upphör avtalet att gälla.
Svantes Bengtssons (privat och bolag) aktier av serie B omfattas under perioden 18 april 2012 till 30 juni 2014 av ett så kallat ”lock-up” avtal som utan
AktieTorgets medgivande begränsar hans rätt att avyttra sina aktier av serie
B till högst 55 000 aktier av serie B per kvartal. Om Bolagets aktie upphör att
handlas på AktieTorget så upphör avtalet att gälla.
Staffan Mastlings aktier av serie B omfattas under perioden 18 mars 2012 till
30 juni 2014 av ett så kallat ”lock-up” avtal som utan AktieTorgets medgivande begränsar hans rätt att avyttra sina aktier av serie B till högst 65 000 aktier
av serie B per kvartal. Om Bolagets aktie upphör att handlas på AktieTorget så
upphör avtalet att gälla.

Försäkringar
Bolagens försäkringar omfattar lämpliga försäkringsområden. Samtliga försäkringar löper minst fram till den 31
januari 2014.

Tvister och rättsliga processer
Bolaget har under de senaste 12 månaderna inte haft
någon tvist och Bolaget ser inte heller att det föreligger
någon risk för potentiella tvister i närtid som kan komma
att ha en väsentlig inverkan på Bolagets verksamhet eller
finansiella ställning.

Väsentliga lån och ansvarsförbindelser
Den 19 mars 2008 fattade Västra Götalandsregionen
ett beslut om att bevilja Bolaget så kallad såddfinansiering uppgående till 785 000 kronor. Amortering sker
genom att bolaget betalar motsvarande fem procent av
de intäkter exklusive mervärdesskatt som Bolaget kan
komma att uppbära genom sin axiella rörvärmeväxlare.
Per den 27 september 2013 uppgick det utestående
beloppet till ca 760 000 kronor.

Immateriella rättigheter
Bolaget äger sedan april 2010 de fullständiga patenträttigheterna till rörvärmeväxlaren RVU då rättigheterna till
patentet förvärvades ifrån uppfinnaren Jerzy Hawranek.
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Enligt överlåtelseavtalet är Jerzy berättigad till royalties
som en del av ersättningen för överlåtelsen.
Totalt äger Bolaget 9 beviljade patent. Grant fee för
patent i Kanada betalas av ombudet den 16 oktober
2013. Patent utfärdas 2-4 veckor efter det. Alla patent
gäller fram till åtminstone 2025-04-15, så länge som årliga avgifter betalas. Det ryska patentet har en livslängd
fram till 2026-04-11.
Bolaget äger därutöver rättigheterna till varumärket
REHACT inom EU och äger därtill rättigheterna till domännamnen www.rehact.com och www.rehact.se.

Patenter ägda av REHACT AB, RVU Teknologi
Land
Australien
Kina
Israel
Japan
Nya Zeeland
Ryssland
Sydafrika
Sverige
USA

Officiell titel
AXIAL HEAT EXCHANGER
AXIAL HEAT EXCHANGER
AXIAL HEAT EXCHANGER
AXIAL HEAT EXCHANGER
AXIAL HEAT EXCHANGER
AXIAL HEAT EXCHANGER
AXIAL HEAT EXCHANGER
AXIAL HEAT EXCHANGER
AXIAL HEAT EXCHANGER

Ansökningsnummer
2006234792
200680012097.1 (PCT/SE2006/000431)
186561 / PCT/SE2006/000431
2008-506407

2007/8724
0500864-4

Patentnummer
2006234792
ZL 200680012097.1
186551
5155150
561975
2393403
2007/8724
531315
7,438,122

Beviljad
2013-10-16
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Tillstånds- och miljöfrågor
Bolaget har inga och behöver inga särskilda tillstånd eller
licenser för sin verksamhet.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Kopior av följande dokument kan under hela Prospektets
giltighetstid granskas på Bolagets huvudkontor,
Norrtullsgatan 6, 6tr, 113 29 Stockholm, under ordinarie
kontorstid:
• REHACTs bolagsordning
• reviderad årsredovisning 2012 samt
• detta Prospekt

Information från tredje man
REHACT har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller
annan information som lämnats av tredje part, varför
styrelsen för REHACT inte påtar sig något ansvar för
fullständigheten eller riktigheten för sådan information
som presenteras i Prospektet.

Reviderad årsredovisning finns även att tillgå på
REHACTs hemsida; www.rehact.se.
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Skattekonsekvenser i Sverige
Sammanfattningen av vissa svenska skatterättsliga regler
nedan grundar sig på nu gällande lagstiftning och är
endast avsedd som generell information till aktieägare
i REHACT som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om
inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att
uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i samband med Erbjudandet, utan avser endast
att ge allmän information. Den skattemässiga bedömningen av varje enskild aktieägare beror bl.a. på respektive aktieägares specifika situation. Sammanfattningen
behandlar exempelvis inte de speciella regler som gäller
för s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag eller delägarrätter som ägs av handelsbolag eller kommanditbolag
eller sådana juridiska personer vars innehav av delägarrätter räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Inte heller behandlas kapitalvinstbeskattningen och
utdelningsbeskattningen på onoterade aktier som är
kvalificerade. Särskilda skattekonsekvenser som inte är
beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier av
aktieägare eller innehavare, såsom exempelvis investmentföretag, investeringsfonder och personer som inte
är obegränsat skattskyldiga i Sverige. REHACT har endast
en legal skyldighet att innehålla preliminärskatt såvitt
gäller utdelning till fysiska personer som är obegränsat
skattskyldiga i Sverige. Varje aktieägare bör inhämta råd
från skatteexpertis om de skattekonsekvenser som kan
vara tillämpliga i det enskilda fallet.

Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer

Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer
och dödsbon för hela den uppkomna kapitalvinsten i
inkomstslaget kapital. Skatt tas ut med 30 procent av
kapitalvinsten. Förmånsbeskattning för anställda, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kan uppkomma vid
tilldelning av aktier i nyemissionen under vissa förutsättningar. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas
som skillnaden mellan försäljningsersättningen (efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter) och de avyttrade
aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift).
Eventuellt uppskovsbelopp på de sålda aktierna från
tidigare andelsbyten skall normalt återföras till beskattning vid en avyttring.
Vid vinstberäkningen används genomsnittsmetoden.
Enligt denna metod skall omkostnadsbeloppet för en

aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet
för aktier av samma slag och sort. Interimsaktier, BTA,
anses inte vara av samma slag och sort som de befintliga
aktierna förrän beslutet om nyemission registrerats.
Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan i fråga
om marknadsnoterade aktier den s.k. schablonregeln
användas. En aktie anses marknadsnoterad om den är
upptagen till handel på en reglerad marknad inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet eller en motsvarande marknad utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet eller, utan att vara upptagen till handel på
en sådan marknad, är föremål för kontinuerlig allmänt
tillgänglig notering på grundval av marknadsmässig
omsättning. Schablonregeln innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Avdrag för
kapitalförlust medges med 70 procent av förlusten mot
kapitalinkomster. Kapitalförlust vid försäljning av marknadsnoterade aktier kan dock kvittas i sin helhet mot
kapitalvinster på aktier under samma år. Sådan kvittning
kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på andra delägarrätter än aktier med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion. Skattereduktion skall räknas av
mot kommunal och statlig inkomstskatt och mot statlig
fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift.
Sådan skattereduktion medges med 30 procent för
underskott som uppgår till högst SEK 100 000 och med
21 procent för underskott därutöver. Underskott kan
inte sparas till ett senare beskattningsår. För aktieinnehavare i REHACT som utnyttjar erhållna teckningsrätter för förvärv av nya aktier utlöses ingen beskattning.
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt
att delta i Erbjudandet kan avyttra sina teckningsrätter.
Skattepliktig kapitalvinst skall då beräknas. För teckningsrätter som grundas på innehav av aktier i REHACT
är anskaffningsutgiften noll kronor. Schablonregeln får
inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet i
detta fall. Hela försäljningsintäkten minskad med utgifter
för avyttring skall tas upp till beskattning. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna påverkas inte. Vid
köp av teckningsrätter i REHACT som sedan utnyttjas för
köp av aktier i REHACT läggs anskaffningsutgifterna för
teckningsrätterna till aktiernas omkostnadsbelopp.
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Juridiska personer
Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, beskattas i normala fall för alla inkomster inklusive
kapitalinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet.
Skattesatsen är 22 procent. Beräkning av kapitalvinst
respektive kapitalförlust följer samma regler som för
fysiska personer, se ovan. Eventuellt uppskovsbelopp på
de sålda aktierna från tidigare andelsbyten skall normalt återföras till beskattning vid en avyttring. Avdrag
för kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter
medges bara mot kapitalvinster på delägarrätter. Sådana
kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda,
kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter som uppkommit i bolag inom samma koncern,
under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger
och att bolagen vid samma års taxering begär att avdrag
skall medges mot den andra juridiska personens kapitalvinster. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår får sparas och dras av mot
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.
För aktiebolag, ekonomiska föreningar samt handelsbolag/kommanditbolag (fr.o.m. 1 januari 2010) är dock
kapitalvinster på s.k. näringsbetingade andelar skattefria och kapitalförluster på sådana andelar ej avdragsgilla. Noterade andelar anses näringsbetingade under
förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst 10
procent av rösterna under minst ett år eller innehavet
betingas av rörelsen. Kapitalförluster på noterade näringsbetingade andelar som innehafts kortare tid än ett
år är avdragsgilla. Sådana förluster är dock föremål för
de avdragsbegränsningar som beskrivits ovan. Särskilda
regler gäller för andelar av samma slag och sort som har
anskaffats vid olika tidpunkter. Om innehavet omfattar
såväl andelar som inte uppfyller kravet på innehavstid
som andelar som uppfyller detta krav anses andelarna
inte vara av samma slag och sort vid beräkning enligt
genomsnittsmetoden.

Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30
procent på mottagen utdelning. Avdraget för källskatt
verkställs av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För juridiska personer,
utom dödsbon, är skattesatsen 22 procent. För vissa juridiska personer, t.ex. ideella föreningar, gäller särskilda
regler. För aktiebolag och ekonomiska föreningar är ut-
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delning på näringsbetingat innehav skattefri. Skattefrihet
för utdelning på noterade andelar förutsätter dessutom
att andelarna innehafts under en sammanhängande tid
om minst ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren. Kravet på innehavstid måste
inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. Om andelarna
avyttras innan kravet på innehavstid är uppfyllt kan lämnad utdelning komma att tas upp till beskattning.

Beskattning av teckningsoptioner
Teckningsoptioner, dvs. optioner som ges ut av ett
aktiebolag och som innebär rätt att delta i en nyemission av aktier i det utgivande bolaget, beskattas också
enligt aktievinstreglerna i tillämpliga delar. Förlust på en
onoterad option är dock bara avdragsgill till 70 procent
mot andra inkomster i inkomstslaget kapital. Anskaffningsutgiften för en aktie som förvärvas genom att en
teckningsoption utnyttjas anses anskaffad för lösenpriset
ökat med anskaffningsutgiften för teckningsoptionen.
Enligt Skatteverkets praxis skall den samlade anskaffningsutgiften för nytecknade aktier och optionsrätter till
nyteckning av aktier anskaffade i form av units fördelas
mellan aktier och optionsrätterna på så sätt att fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdet för
aktierna och teckningsoptionerna.

Utländska aktieägare
Fysiska personer som inte är bosatta, inte stadigvarande
vistas i Sverige samt som inte tidigare varit bosatta här
och inte har s.k. väsentlig anknytning hit, beskattas normalt inte i Sverige vid försäljning av svenska aktier eller
teckningsrätter. Enligt en särskild regel kan emellertid
en fysisk person som är bosatt utanför Sverige ändå bli
beskattad i Sverige vid försäljning av svenska aktier, om
personen under det kalenderår då försäljningen sker
eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående
kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande
vistats här. Denna regels tillämplighet är i många fall
begränsad genom skatteavtal som Sverige har ingått
med andra stater för undvikande av dubbelbeskattning.
Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst på svenska aktier, eller teckningsrätter
annat än om vinsten är hänförlig till ett s.k. fast driftställe i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt
hemmahörande i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning från svenska aktiebolag med 30
procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad
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genom skatteavtal med andra stater för undvikande av
dubbelbeskattning. Avdraget för kupongskatt verkställs
normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.
För aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom EU utgår normalt inte svensk kupongskatt om
aktieägaren innehar 10 procent eller mer av kapitalet i
det utdelande bolaget. Om innehavet är mindre än 10
procent kan utdelningen vara skattefri om nedanstående
förutsättningar är uppfyllda. Utdelning på näringsbetingade andelar beskattas normalt inte med svensk kupongskatt hos aktieägare som är utländska juridiska personer
som beskattas i sin hemviststat och dess beskattning
är likartad med den som gäller för svenska aktiebolag.
Dock gäller att innehavstiden av andelarna skall ha varat
minst ett år vid utdelningstillfället. Detta gäller oavsett
om mottagaren av utdelningen har sin hemvist inom eller utom EU. Detsamma gäller om den utländska aktieägaren omfattas av ett skatteavtal som Sverige ingått med
staten i fråga och bolaget har hemvist där enligt avtalet.
Som näringsbetingade andelar anses i detta avseende
onoterade andelar samt noterade andelar om innehavet
motsvarar minst 10 procent av rösterna i bolaget. För
noterade andelar gäller att de måste ha innehafts under
en sammanhängande tid om minst ett år vid utdelningstillfället.
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Halvårsrapport
Halvårsrapport januari-juni 2013

Halvårsrapport REHACT AB januari – juni 2013
Perioden i sammandrag




Rörelsens intäkter uppgick till 172 465 (322 599) SEK
Rörelseresultat -2 598 291 (-1 291 062) SEK
Resultat per aktie vid full konvertering -0,02 (-0,01) SEK

VDs kommentar till perioden

Med hjälp av de 12 mkr som investerades i bolaget i slutet av 2012 har vi nu kunnat engagera oss i
ytterligare fler projekt. I det korta perspektivet har detta inneburit ökade utgifter men i
förlängningen är det nödvändigt för att kunna nå våra högt ställda ambitioner. Tillräcklig likviditet är
också en förutsättning för att kunna ta sig an större projekt. Under perioden har ordinarie årsstämma
hållits och då valdes tre nya ledamöter till styrelsen. Vi har idag ledamöter med bättre möjlighet att
arbeta operativt för bolaget, både i Sverige och i Polen, något som är mycket värdefullt för vår
pågående expansion. Det är också glädjande att vi fått inleda de första samarbetena i Sverige och vi
räknar med att detta snart kommer att ge resultat i form av projekt i Sverige. Intresset från utlandet
är fortsatt starkt och i takt med att bolaget växer kommer vi ha klart bättre möjlighet att utnyttja
detta intresse.

Händelser under andra kvartalet
Årsstämma och ny styrelse
Under andra kvartalet har mycket tid ägnats åt att undersöka möjligheterna att på bästa sätt nyttja
EU-bidraget på 7,2 Mkr som REHACTs intressebolag i Polen blivit beviljat. REHACT har därmed gått in
i en aktivare fas och vilket ställer ändrade krav på ledning och styrelse. På årsstämman den 29 maj
valdes därför tre nya ledamöter in med fokus på att kunna stödja bolagets verksamhet i Polen, öka
den legala kompetensen samt bidra till ökad försäljning. Till styrelseordförande valdes Nicole
Norrestad, jurist verksam på Financial Compliance Group. Till ny ledamot valdes Erik Branting som i
många år varit verksam och ansvarat för den polska delen i Ojegakoncernen. Ny ledamot är också
Johan Gorecki som är verksam inom Bonnier affärspress och har tidigare drivit miljöteknikplatformen
Globe Forum.

Markanvisningstävling Dalarö
I april deltog REHACT tillsammans med arkitektkontoret Detail Group i en markanvisningstävling i
Haninge kommun. Tävlingen har skapat ett bredare intresse för REHACTs teknik och vi ser nu fram
emot ökade möjligheter att etablera vår teknik i Sverige.

Fortsatt hög aktivitet i Polen
Hösten 2012 ansökte REHACTs intressebolag i Polen, iRWN sp.z o.o., om EU-bidrag för att underlätta
och påskynda marknadsintroduktionen av Rehact Energy System på den expansiva polska
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marknaden. EU beslutade i januari att godkänna ett bidrag om drygt 3,6 miljoner zloty, motsvarande
drygt 7,2 miljoner SEK.
REHACT har under perioden bistått intressebolaget iRWN med rådgivning angående olika
finansieringsalternativ. REHACT har även lagt en förhandsorder på tillverkning av RVU, motsvarande
drygt 3,5 miljoner kronor. Dessa enheter är avsedda för det kommande projektet Natura Center i
Polen och är planerade att vara klara för levereras under 2014.

Stort intresse för REHACT bland investerare i USA
Som enda nordiska entreprenör deltog REHACT AB vid årets fullbokade konferens för amerikanska
investerare i New York, NIBA New York Conference 2013, arrangerad av National Investment Banking
Association. Presentationen av REHACTs klimatsystem, Rehact Energy System, möttes av ett mycket
positivt intresse.
REHACTs VD intervjuades även av Aktiespararnas Wall Street-korrespondent, Bengt Göransson, strax
efter sin uppmärksammade presentation:
http://www.aktiespararna.se/artiklar/Webb-TV/Wall-Street/Rehact-har-produkter-som-passar-bra-iUSA/
– Det var stimulerande att möta investerare i USA, där många ser miljöteknik som "the next big
thing" och där det gäller att vara med på tåget så tidigt som möjligt, säger Svante Bengtsson som
tillsammans med REHACTs nya styrelseordförande, Nicole Norrestad, fick svara på många frågor från
ett intresserat och kunnigt auditorium.
– Det finns ett växande, allt större intresse för energieffektivisering i USA, konstaterar Nicole
Norrestad, och det är värdeskapande om vi kan öppna upp för amerikanska intressenter som ser nya
möjligheter för vårt företag.

Händelser efter periodens utgång
Samarbete med Ross Arkitektur och design
REHACT AB har tecknat ett samarbetsavtal med Ross Arkitektur & Design AB, en av Sveriges mest
uppmärksammade och prisbelönta arkitektfirmor. Avsikten är att tillsammans stärka varandras unika
varumärken och positioner på marknaden för klimatsmart och innovativt byggande.
REHACTs nya samarbetspartner, Ross Arkitektur & design, har i mer än femton år arbetat med
avancerad arkitektur och framtidens byggteknik. Ett arbete som realiserats i mer än 200 färdiga
projekt och resulterat i en rad uppmärksammade utmärkelser, till exempel Sveriges Vackraste Villa,
Byggnadsvårdspris för bästa nybyggnad och, nu senast, en finalplats i prestigefyllda International
Property Awards.

Allmänt om verksamheten

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer det prisbelönta klimatsystemet Rehact Energy System, som
sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent.
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REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i
Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest
lovande miljöteknikföretag. REHACT finns också med på USA:s ambassadör Woods lista över svenska
miljöteknikbolag med utvecklingspotential. År 2011 utsågs REHACT till vinnare av Niklas Zennströms
Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Antal utstående aktier
Vid periodens utgång fanns totalt 63 405 824 st utstående aktier. Av dessa är 8 478 117 st av serie A
med röstvärde 10 och 54 927 707 st av serie B med röstvärde ett. Efter andra kvartalets utgång har
konvertering skett av skuldebrev och 60 000 aktier av serie B har tillkommit.

Resultat per aktie
Periodens resultat per aktie: -0,02 kr/aktie (räknat på antalet aktier vid fullt utnyttjande av
konvertibler och optioner).

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader
Inga extraordinara intäkter eller kostnader fanns under perioden.

Rapporttillfällen under 2013
28 november 2013:

Kvartalsrapport tre

Övrigt
Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Stockholm den 29 augusti 2013.
Styrelsen REHACT AB (publ)
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Räkenskaper i sammandrag
Resultaträkning i sammandrag (kr)
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat från finansiella poster
Periodens resultat

Not

Balansräkning i sammandrag (kr)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Not

Januari - juni 2013
172 465
-2 306 520
-2 134 055
-464 236
-2 598 291

Januari - juni 2012
322 599
-1 566 927
-1 244 327
-46 735
-1 291 062

Helår 2012
1 053 525
-3 910 508
-2 856 983
-105 136
-2 962 119

30 juni 2013

31 december 2012

2 273 868
0
1 336 270
3 610 138
0
4 347 605
4 079 952
8 427 557
12 037 695

2 128 977
4 635
1 336 270
3 469 882
0
249 099
11 066 381
11 315 480
14 785 362

634 058
957 402
1 591 460
9 997 824
448 411
10 446 235
12 037 695

642 170
3 531 581
4 173 751
9 949 824
661 787
10 611 611
14 785 362

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

Noter:

1) Avser innehavet i intressebolaget iRWN sp. z o.o. i Polen.
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Handlingar införlivade genom hänvisning
De delar i nedan angivna dokument som införlivas i
Prospektet genom hänvisning är delar av detta Prospekt.
Nedan angiven information som del av följande dokument skall anses införlivade i Prospektet genom hänvisning:
- REHACTs årsredovisning för räkenskapsåren 2010,
2011, 2012
- Bolagsordningen

Informationen, till vilken hänvisning sker, skall läsas som
en del av detta Prospekt. Informationen finns tillgänglig
på REHACTs hemsida, www.rehact.se eller kan erhållas
av Bolaget i pappersformat under Prospektets giltighetstid vid Bolagets huvudkontor. Adressen till Bolagets
huvudkontor återfinns i slutet av Prospektet.

Information

Källa

Reviderade resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser,
noter och information om redovisningsprinciper för
räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012

Årsredovisning 2012, sid 2 - 16
Årsredovisning 2011, sid 2 - 14
Årsredovisning 2010, sid 4 - 13

Revisionsberättelser för räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012

Årsredovisning 2012, sid 17 - 18
Årsredovisning 2011, sid 15 - 16
Årsredovisning 2010, sid 14

Bolagsordning REHACT AB (publ)

Bolagsordning
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Villkor för teckningsoptioner av serie 2013

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ)
1

Definitioner

I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
“Aktiebolagslagen”

avser aktiebolagslagen (2005:551), i vid var tid gällande
lydelse;

“Bankdag”

avser dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag och
på vilken svenska banker är öppna för allmänheten;

“Bolaget”

avser REHACT AB (publ), org. nr. 556678-6645;

“Beräkninsansvarig”

avser den bank eller kontoförande institut som Bolaget
använder för åtgärder relaterade till Teckningsoptionerna;

“Optionshavare”

avser den som är innehavare av Teckningsoption;

“Teckning”

avser teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av
Teckningsoption enligt 14 kap aktiebolagslagen;

“Teckningskurs”

avser den kurs till vilken Teckning av nya aktier med
utnyttjande av Teckningsoption kan ske;

“Teckningsoption”

avser rätt att teckna en aktie i bolaget mot betalning i pengar
enligt dessa villkor;

“Euroclear”

avser Euroclear Sweden AB eller annan central
värdepappersförvaltare enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.

2

Teckningsoptioner och registrering

2.1

Antalet Teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 1 159 989.

2.2

Teckningsoptionerna skall vara registrerade av Euroclear i ett avstämningsregister enligt
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, till följd varav inga fysiska
optionsbevis kommer att utges.

2.3

Teckningsoptionerna registreras för Optionshavarens räkning på konto i Bolagets
avstämningsregister. Registreringar avseende Teckningsoptionerna skall ombesörjas av
Beräkningsansvarig.

3

Rätt att teckna nya aktier

3.1

Optionshavarna skall äga rätt att under perioden 12 maj 2014 till och med den 30 maj 2014,
eller den tidigare dag som följer av punkt 8 nedan, för varje Teckningsoption teckna en ny
aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen per aktie skall motsvara 85 procent av den
genomsnittliga volymvägda kursen i bolaget, mätt under den period på 20 handelsdagar som
slutar fem bankdagar innan teckningsperioden för Teckningsoptionerna startar.
Teckningskursen skall dock inte understiga 15 kronor eller överstiga 20 kronor..
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3.2

Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna, kan bli
föremål för justering i de fall som anges i punkt 8 nedan. Teckningskursen får dock aldrig
understiga aktiens kvotvärde.

3.3

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier till vilka de Teckningsoptioner som
Optionshavaren önskar utnyttja berättigar. Vid Teckning skall bortses från eventuell
överskjutande del av Teckningsoption, som inte kan utnyttjas.

4

Anmälan om Teckning

4.1

Anmälan om Teckning sker genom att Optionshavare enligt fastställt formulär skriftligen till
Beräkningsansvarig anmäler sitt intresse att teckna, varvid skall anges det antal aktier som
önskas tecknas. Anmälan om Teckning är bindande och kan inte återkallas.

4.2

Inges inte anmälan om Teckning inom i punkt 3.1 angiven tid, upphör all rätt enligt
Teckningsoptionerna att gälla.

5

Betalning för ny aktie
Vid anmälan om Teckning skall betalning erläggas på en gång för det antal aktier som
anmälan om Teckning avser. Betalning skall ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

6

Införing i aktieboken
Efter tilldelning verkställs Teckning genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok
såsom interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket och Euroclear ägt rum blir
registreringen på avstämningskonto slutgiltig. Som framgår av punkterna 7 och 8 nedan
senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutlig registrering.

7

Utdelning på ny aktie, m.m.
Anmälan om Teckning som görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde
kalenderdagen före avstämningsdag för utdelning som beslutats av eller föreslagits bolagets
bolagsstämma samma år, verkställs först efter avstämningsdagen för utdelning. Aktier, som
tillkommit på grund av teckning som verkställs efter avstämningsdagen för utdelning, upptas
interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att erhålla utdelning.

8

Omräkning av Teckningskursen m.m.
Beträffande den rätt som skall tillkomma Optionshavare i de situationer som anges nedan
skall följande gälla:

A.

Genomför Bolaget en fondemission skall Teckning – där anmälan om Teckning
görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före
bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om
denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet,
registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i
emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för
emissionen.
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad
Teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar
till Teckning av. Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:
Omräknad
Teckningskurs
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=

Föregående Teckningskurs x antalet aktier före
fondemissionen
Antalet aktier efter fondemissionen
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Omräknat antal aktier
som varje Teckningsoption
berättigar till
Teckning av

Föregående antal aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x antalet aktier efter
fondemissionen
Antalet aktier före fondemissionen

=

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs snarast möjligt efter
bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter
avstämningsdagen för emissionen.
B.

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktier skall moment A ovan äga
motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag skall anses den
dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

C.

Genomför Bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier
mot kontant betalning eller kvittning – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i
emissionen för aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av
Teckningsoption:
(i) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande
eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet anges den senaste dag
då Teckning skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom Teckning, skall
medföra rätt att deltaga i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde
kalenderdagen efter emissionsbeslutet.
(ii) Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall Teckning – där anmälan om Teckning görs
på sådan tid att Teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den
bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt
omräkning enligt detta moment C, näst sista stycket. Aktie, som tillkommit på grund av
sådan Teckning, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte
har rätt att deltaga i emissionen.
Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte
uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier
som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utföres av Bolaget
enligt följande formler:

Omräknad
Teckningskurs

Omräknat antal aktier
som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av

=

Föregående Teckningskurs x aktiens
genomsnittliga börskurs under den i
emissionsbeslutet fastställda teckningstiden
(Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval
därav framräknade teoretiska värdet på
teckningsrätten

=

Föregående antal aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x (aktiens
genomsnittskurs ökad med det på grundval därav
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)
Aktiens genomsnittskurs
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Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen enligt Nasdaq OMX First Norths officiella kurslista eller annan aktuell
marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs
skall inte ingå i beräkningen.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

Teckningsrättens värde

=

Det antal nya aktier som högst kan komma att
utges enligt emissionsbeslutet x (aktiens
genomsnittskurs minus Teckningskursen
för den nya aktien)
Antalet aktier före emissionsbeslutet

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget.
Uppstår ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två
Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid Teckning, som verkställs
därefter.
Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt,
varvid det antal aktier, som varje Teckningsoption före omräkning berättigar till Teckning av,
upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje
Teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare. Slutlig registrering på
avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.
D.

Genomför Bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen – med företrädesrätt
för aktieägarna – skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit
på grund av Teckning med utnyttjande av Teckningsoption bestämmelserna i moment C,
första stycket 1 och 2 ovan äga motsvarande tillämpning.
Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer
tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av.
Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:
Omräknad
Teckningskurs

=

Omräknat antal aktier
som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av

=

Föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens
värde
Föregående antal aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x (aktiens genomsnittskurs
ökad med teckningsrättens värde)
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.
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Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen för teckningsrätten enligt Nasdaq OMX First Norths officiella kurslista eller
annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller
köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två
Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid Teckning, som verkställs
därefter.
Vid anmälan om Teckning som sker under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och
omräknat antal Aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, skall
bestämmelserna i moment C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
E.

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i momenten A-D ovan rikta erbjudande till
aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget
förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda
principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag
(erbjudandet), skall, där anmälan om Teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen
aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad Teckningskurs
liksom en omräkning av det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning
av. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formler:
Omräknad
Teckningskurs

=

Omräknat antal aktier
som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av

=

Föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under den i erbjudandet fastställda
anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten
till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)
Föregående antal aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x (aktiens genomsnittskurs
ökad med inköpsrättens värde)
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.
För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av
rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde
skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt
Nasdaq OMX First Norths officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I
avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i
beräkningen.
För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som
avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av Teckningskursen och det antal aktier
som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av
de principer som anges ovan i detta moment E, varvid följande skall gälla. Om notering sker
av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25
börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen
noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter på
Nasdaq OMX First Norths kurslista eller annan aktuell marknadsnotering, i förekommande
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fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad
av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, skall vid
beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i
erbjudandet fastställda anmälningstiden skall vid omräkning av Teckningskurs och antal
aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25
börsdagar. Om notering ej äger rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så
långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets
aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas snarast
möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid Teckning, som verkställs efter
ett sådant fastställande har skett.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat
antal aktier varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, skall bestämmelserna
i moment C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
F.

Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen med
företrädesrätt för aktieägarna, äger Bolaget besluta att ge samtliga Optionshavare av
Teckningsoptioner samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid
skall varje Optionshavare, oaktat sålunda att Teckning ej verkställts, anses vara ägare till det
antal aktier som Optionshavaren skulle ha erhållit, om Teckning på grund av Teckningsoption
verkställts av det antal aktier, som varje Teckningsoption berättigade till Teckning av vid
tidpunkten för beslutet om emission.
Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment E
ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal
aktier som Optionshavaren anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter den
Teckningskurs, som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.
Om Bolaget skulle besluta att ge Optionshavarna företrädesrätt i enlighet med
bestämmelserna i detta moment F, skall någon omräkning enligt momenten C, D eller E ovan
inte äga rum.

G.

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som,
tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider 15
procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då
styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan
utdelning, skall, där anmälan om Teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie
inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och
ett omräknat antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningen
skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av
aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna
utföres av Bolaget enligt följande formler:

Omräknad
Teckningskurs

=

Omräknat antal aktier
som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av
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=

Föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under en period om 25 börsdagar räknat
fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till
extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)
Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära
utdelning som utbetalas per aktie
Föregående antal aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x (aktiens genomsnittskurs
ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas
per aktie)
Aktiens genomsnittskurs
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Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade
högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq OMX First Norths officiella kurslista eller annan
aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs
skall inte ingå i beräkningen.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två
Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och skall tillämpas vid
Teckning som verkställs därefter.
Har anmälan om Teckning ägt rum men, p.g.a. bestämmelserna i punkt 7 ovan, slutlig
registrering på avstämningskonto ej skett, skall särskilt noteras att varje Teckningsoption efter
omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering på avstämningskonto sker
sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i punkt 7 ovan.
H.

Om Bolagets aktiekapital eller reservfond skulle minskas med återbetalning till aktieägarna,
vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning
av det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna
utföres av Bolaget enligt följande formler:

Omräknad
Teckningskurs

=

Omräknat antal aktier som
varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av

=

Föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittliga
börskurs under en period om 25 börsdagar räknat
fr o m den dag då aktien noteras utan rätt till
återbetalning (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som
återbetalas per Aktie
Föregående antal aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x (aktiens genomsnittskurs
ökad med det belopp som återbetalas per aktie)
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C ovan.
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, skall istället
för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas
enligt följande:

Beräknat återbetalningsbelopp
per aktie
=

Det faktiska belopp som återbetalas på inlöst aktie
minskat med aktiens genomsnittliga börskurs under en
period om 25 börsdagar närmast före den dag då
aktien
noteras utan rätt till deltagande minskningen
(aktiens genomsnittskurs)
Det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för
inlösen av en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C (i) ovan.
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Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två
Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och skall tillämpas vid
Teckning, som verkställs därefter.
Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet t.o.m. den dag då den omräknade
Teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts enligt vad ovan sagts.
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till
aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget – utan att fråga är om
minskning av aktiekapital – skulle genomföra återköp av egna aktier men där, enligt Bolagets
bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är
att jämställa med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av Teckningskursen och
antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning av så
långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment H.
I.

Genomför Bolaget åtgärd som avses i momenten A-H ovan eller annan liknande åtgärd med
liknande effekt och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd
omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej
kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Optionshavarna erhåller i
förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall Bolaget genomföra omräkningarna av
Teckningskursen och av antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av i
syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.

J.

Vid omräkning enligt ovan skall Teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre
skall avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.

K.

Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett
likvidationsgrunden, anmälan om Teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om
Teckning upphör i och med bolagsstämmans likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta ej
må ha vunnit laga kraft.
Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i
frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, skall Optionshavarna genom
meddelande enligt punkt 11 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet
skall intagas en erinran om att anmälan om Teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat
beslut om likvidation.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall Optionshavare –
oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning – äga rätt
att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning
kan verkställas vid sådan tid att aktien kan företrädas vid den bolagsstämma vid vilken frågan
om Bolagets likvidation skall behandlas.

L.

Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, godkänna fusionsplan varigenom
Bolaget skall uppgå i annat bolag, eller om bolagsstämman, enligt 24 kap 17 §
aktiebolagslagen, skulle godkänna delningsplan varigenom Bolaget skall upplösas utan
likvidation, får anmälan om Teckning därefter ej ske.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till frågan om fusion eller delning enligt
ovan, skall Optionshavarna genom meddelande enligt punkt 11 nedan underrättas om fusionseller delningsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga
innehållet i den avsedda fusionsplanen eller delningsplanen samt skall Optionshavarna erinras
om att anmälan om Teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning.
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Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion eller delning enligt ovan, skall
Optionshavare – oavsett vad som i punkt 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om
Teckning – äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats om
fusions- eller delningsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen varigenom Bolaget skall
uppgå i annat bolag eller delningsplanen varigenom Bolaget skall upplösas utan likvidation
skall godkännas.
M.

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen varigenom
Bolaget skall uppgå i ett annat bolag eller blir Bolagets aktier föremål för
tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag skall följande gälla.
Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin
avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för
det fall att sista dag för anmälan om Teckning enligt punkt 4 ovan infaller efter sådant
offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen). Slutdagen
skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment M, skall –
oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning –
Optionshavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget skall senast tre
veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkt 11 nedan erinra Optionshavarna om
denna rätt samt att anmälan om Teckning ej får ske efter slutdagen.

N.

Oavsett vad under momenten K, L och M ovan sagts om att anmälan om Teckning ej får ske
efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan /delningsplan eller efter utgången av
ny slutdag vid fusion skall rätten att göra anmälan om Teckning åter inträda för det fall att
likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs.

O.

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om Teckning ej därefter ske.
Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt får anmälan om Teckning återigen ske.

P.

Vad som ovan angivits rörande notering på Nasdaq OMX First North skall gälla även för det
fall Bolagets aktier är föremål för offentlig och organiserad handel på reglerad marknad eller
annan organiserad marknadsplats. Hänvisning till Nasdaq OMX First North skall då avse
sådan reglerad marknad eller annan marknadsplats.

9

Särskilda åtaganden av Bolaget
Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i punkt 8 ovan angiven åtgärd som skulle medföra
en omräkning av Teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

10

Förvaltare
För Teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lag on kontoföring av finansiella
instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Optionshavare.

11

Meddelanden
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna skall tillställas varje registrerad Optionshavare
och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.
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12

Ändring av villkoren för Teckningsoptionerna
Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning,
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är
ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionshavarnas rättigheter inte i något avseende
försämras.

13

Sekretess
Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna ut uppgift
om innehavare. Bolaget äger rätt att få ut följande uppgifter från Euroclear om
Optionshavares konto i Bolagets avstämningsregister: (i) Optionshavares namn,
personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress, och (ii) antal
Teckningsoptioner.

14

Begränsning av Bolagets, Beräkningsansvarigs och Euroclears ansvar
I fråga om de på Bolaget, Beräkningsansvarig och Euroclear ankommande åtgärderna gäller –
beträffande Euroclear med betraktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av
finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror på svenskt
eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk,
blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear själv
vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada
som uppkommer om Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear varit normalt aktsam.
Bolaget, Beräkningsansvarig och Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Härvid
uppmärksammas Optionshavare på att denne ansvarar för att handlingar som Bolaget tillställts
är riktiga och behörigen undertecknade samt att Bolaget underrättas om ändringar som sker
beträffande lämnade uppgifter.
Föreligger hinder för Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear att verkställa betalning eller
vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden
uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Bolaget till följd av en sådan omständighet är
förhindrat att verkställa eller ta emot betalning skall Bolaget respektive Optionshavaren inte
vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.
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15

Tillämplig lag och forum

15.1

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till Teckningsoptionerna skall avgöras
och tolkas enligt svensk rätt.

15.2

Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerad vid
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”).

15.3

Skiljeförfarandet skall hållas i Stockholm. Det engelska språket skall användas i förfarandet.

15.4

Parterna till förfarandet åtar sig att iaktta sekretess beträffande förfarandet samt den
information som utväxlas mellan parterna, skiljenämnden och Institutet, samt varje beslut
eller dom från skiljenämnden eller Institutet. Om Teckningsoptioner överlåts till en tredje
person skall sådan tredje person automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul.
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Adresser
REHACT

REHACT AB (publ)
Norrtullsgatan 6, 6tr
SE-113 29 Stockholm
Telefon: 08-518 399 90

Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-503 015 50

Juridisk rådgivare

Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Vasagatan 7
101 23 Stockholm
Telefon: 08-5661 77 00

Revisor sedan 2013-05-29
BDO Mälardalen AB
Turebergs Allé 2
191 62 , Sollentuna
Telefon: 08-566 177 00

Revisor fram till 2013-05-29
Grant Thornton AB
Box 7623
103 94, Stockholm
Telefon: 08 563 070 98

Likviditetsgarant

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-503 015 50

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Telefon: 08-402 90 00
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