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En digital version av årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida. En tryckt version kan beställas via 
www.divisonbyzero.se där även övriga dokument i anslutning till emissionen finns tillgängliga

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR ORDFÖRANDE

ANDERS FRISK
 Telefon 08-12 44 88 55  

anders.frisk@divisionbyzero.se

PETER NILSSON
Telefon 0701-607 000

peter.nilsson@divisionbyzero.se

KONTAKTPERSONER

VID FRÅGOR KRING ADMINISTRATIONEN AV EMISSIONEN

FINANSIELL RÅDGIVARE

ANSVARSFÖRSÄKRAN

FINANSIELL RÅDGIVARE

AKTIEINVEST FK AB 
TELEFON 08-506 517 95

113 89 STOCKHOLM
WWW.AKTIEINVEST.SE

ALTERNATIVA AKTIEMARNADEN I SVERIGE AB (PUBL)
TELEFON 08-673 17 90

GREVGATAN 39, 114 53 STOCKHOLM
WWW.ALTERNATIVA.SE

Detta Memorandum är upprättat av styrelsen i Division By 
Zero AB med anledning av föreliggande nyemission. Härmed 
försäkras att styrelsen i Division By Zero vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 

memorandumet, såvitt styrelsen vet, överenskommer med de 
faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd.

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB har biträtt bolaget i 
upprättandet av detta Memorandum. Då samtliga uppgifter i 
Memorandumet härrör från bolaget friskriver sig Alternativa 
aktiemarknaden från allt ansvar i förhållande till aktieägare i           

bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser 
till följd av beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i 
detta Memorandum.
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Årsredovisningen för Division By Zero AB för 2012 är en del av detta memorandum.
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
3Erbjudandet i sammandrag

Teckning och betalning 

Anmälan om teckning av aktier sker under teckningsperioden. Anmälan att teckna aktier görs på anmälningssedel som 
kan beställas från Aktieinvest via telefon eller e-post eller laddas ned från www.aktieinvest.se eller www.divisionbyzero.se. 
Vid tilldelning skall betalning ske kontant enligt anvisningar på avräkningsnota.

Nyemission (utan företrädesrätt) 18 kr/aktie
Aktie Division By Zero AB, B 
ISIN SE0005504917
Antal nyemitterade aktier 600 000 B-aktier
Emissionsbelopp 10 800 000 kronor
Minsta teckningspost 500 aktier
Teckningstid nyemission 11 november – 2 december
Betalning 9 december
Värdering före emissionen 15 206 580 kronor

Investeraravdraget

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Riksdagen har beslutat om att ett investeraravdrag skall gälla från och med 1 december 2013. Det är Alternativa 
aktiemarknadens bedömning att Division By Zero uppfyller investeraravdragets krav. Det är däremot upp till varje 
enskild investerare att se till att det stämmer samt att investeraravdraget är möjligt att utnyttja i detta fall, se t ex. 
www.skatteverket.se.
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114 53 Stockholm
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www.alternativa.se

Emissionsinstitut
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Effekten av jDome® BikeAround™ hos användaren är;
 förhöjd social kontakt mellan användarna 
 ökad motion för balans- och rörelseträning och  
 minskad benskörhet
 aktiv navigering och koordination
 bildminnesträning, med hjälp av bild  
 sekvenser från personligt valda miljöer via   
 Google Street View.
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Om Divison By Zero
Division By Zero AB grundades 2008 för att utveckla 
och kommersialisera den svenska uppfinningen jDome®. 
Målbilden var en omslutande bildskärm för dataspel 
och 3D-simulering, där användaren upplever att hon 
aktivt styr händelserna inne i bilden istället för att 
vara en bakåtlutad betraktare. Under de tre första åren 
testades affären inom spel- och försvarsindutrin, med 
stort kundintresse men låg omsättning p.g.a. av långa 
inköpsprocesser. Innovationen jDome® är utvecklad av 
systemvetaren John Nilsson och patenterad av Division 
By Zero AB. 

Under 2011-2012 omstrukturerades verksamheten i 
Division By Zero emot hälsosektorn. Bolaget erbjuder 
idag rehabiliteringslösningen jDome® BikeAround™, 
vilken är utvecklad i ett samarbetsprojekt för att ta fram 
ett rehabiliteringsverktyg för demensvården. Gruppen 
som står bakom projektet är medicinteknisk och 
vårdinriktad personal, samt med Hälsoteknikcentrum 
i Halland och Techna Science vid Professionshøjskolen 
Metropol i Köpenhamn. Konceptet utvecklades som ett 
resultat från de workshops som gruppen med forskare 
genomförde. Ett trettiotal olika produktionslösningar 
utvärderades innan man fastnade för att använda 
jDome®.

Styrelse och ledning
Divison By Zero har lyckats attrahera en erfaren styrelse 
och ledning. 

Peter Nilsson, ordförande, är en erfaren privatinvesterare 
med tidigare framgångsrika investeringar. Peter är 
civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm 
och blev auktoriserad revisor på Bohlins (numera 
KPMG). Peters kompetens är särskilt inom finansiering, 
företagsbyggande, juridik och ekonomisk analys.

Monica Hedberg, ledamot, är entreprenör och leg. 
sjuksköterska som har arbetat 20 år inom offentlig 
hälso- och sjukvård. och även under 10 år drivit ett 
eget vårdbolag. Detta har bidragit till en omfattande 
kunskap om behov och önskemål från hälso- och 
sjukvårdssidan liksom kunskap om de lagar och 
bestämmelser vilka tillämpas inom branschen. Monica 
har med framgång även startat, utvecklat och sålt två 
egna bolag.

Magnus Edner, ledamot, MD, PhD, FESC, Karolinska 
Institutet. Läkarutbildning (MD) Karolinska Institutet i 
Stockholm, 1975-1981, Disputation (PhD) 1991. Idag 
är Magnus verksam som forskare på avdelningen för 
medicin, divisionen för hjärtforskning vid Karolinska 
Universitetssjukhuset. Han är också sakkunnig inom 
rehabiliteringsvård för strokepatienter.

Klaus Gottwald, ledamot, är systemvetare och ekonom 
från Stockholms Universitet och har haft ledande 
befattningar som IT-chef inom Esselte koncernen, 
Philips i Sverige och som VD för företag inom IT- 
sektorn.  Klaus har gedigen erfarenhet av att etablera 
nya företag samt leda och utveckla företag i stark och 
snabb tillväxt.

Anders Frisk, VD och säljansvarig sedan februari 
2013. Anders är civilekonom från Handelshögskolan 
i Stockholm, 1979. Executive Management Program 
(Egmont/ INSEAD), 1992-93. Anders har med 
framgång drivit affärsområden och projekt inom 
försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och 
företagsetableringar.

John Nilsson, grundare, är systemutvecklare (15+ 
år) och hans yrkeserfarenhet är som teknisk konsult 
på företag som Siemens-Elema, Nordea, Eniro och 
Ericsson.

Marknad 
Antalet demenssjuka i Sverige uppgår till ca 
180 000 personer och drygt en halv miljon svenskar är 
anhöriga till någon demenssjuk. Antalet personer som 
är drabbade av demens i Europa beräknas till drygt 7 
miljoner. Var tolfte person över 65 år och var fjärde över 
85 år får någon form av demens. Denna grupp växer 
i takt med den allt mer ökande medellivslängden. År 
2030 beräknas de som drabbats av demens vara dubbelt 
så många som idag.
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Behovet av hjälpmedel som både aktiverar individen och 
om möjligt kan bidra till att bromsa sjukdomen är stort. 
Det finns i Sverige ca 2 200 vårdinrättningar (ca 5 000 i 
Norden), varav drygt hälften har behandlingsavdelningar 
för demens. Uppskattningsvis är det i snitt ett 50-tal 
boende per vårdhem som lider av någon form av demens. 
(Källa: Socialstyrelsen)

Kostnaderna för vård och omsorg av demenssjuka är 
betydande, speciellt för kommunerna. De anhörigas 
vårdinsatser representerar också ett stort samhällsvärde 
både i mänskliga och ekonomiska termer. Ett förbättrat 
stöd till de demenssjuka och deras anhöriga är därför 
av stor vikt för en god demensvård. Vid Socialstyrelsen 
pågår ett arbete med syfte att utarbeta nationella riktlinjer 
för demensvård, där ett ”upplevelserum” framöver 
förhoppningsvis kan vara lika självklart som ett tränings- 
och aktivitetsrum. Det som driver samtliga marknader 
är behovet av att kunna ge äldre personer möjlighet 
att bo kvar längre i sina ordinarie bostäder. Med andra 
ord att erbjuda de äldreboende god och rationell 
omsorg i hemmet och därmed skapa förutsättningar för 
individanpassat boende och kostnadsbesparingar. Japan 
är förmodligen med sin grupp av snabbast växande grupp 
av åldringar och allt mer kapitalstark medelklass, en 
viktig framtidsmarknad för produktportföljen jDome®

Distribution och försäljning
Hösten 2013 har det startats ett verifieringsprojekt för 
att kliniskt pröva och föra i bevis vilka positiva effekter 
användandet av jDome® BikeAround™ medför. Resultatet 
skall dokumenteras och publiceras i vetenskapliga 
tidskrifter.

Företaget har idag tagit det första steget ut på marknaden 
och etablerat ett 10-tal strategiska kundreferenser över 
hela Sverige, med Vardaga (tidigare Carema) som största 
kund. Bolaget planerar i dagsläget för kundinstallationer 
på dagcenter inom den öppna rehabiliteringsvården 
för både demens- och strokevård i bl.a. Stockholm, 
Göteborg, Västerås, Östersund och Halmstad. Division 
By Zero kommer att bearbeta såväl kommunala 
vårdenheter, privata vårdhem och öppna aktivitetscentra. 
Divison By Zero har hösten 2013 upparbetat kontakter 
med flera olika distributionspartners i Norden. 

Framtidsutsikter
Efter utgången av 2013 bedöms Division By Zero ha 
sålt totalt 25 produktlösningar till ett värde av 1 miljon 
kronor. Därtill har bolaget erhållit ett utvecklingsbidrag 
från Hälsans Nya Verktyg på 300 000 kronor. Beräknad 
förlust för 2013 uppgår till ca 0,5 miljoner kronor. För 
2014 med kapitalstillskottet från emissionen räknar 
Division By Zero att omsätta 7,6 miljoner kronor. 
Omsättningsökningen kommer att uppnås genom att 
bolaget, med hjälp av kapitaltillskottet från emissionen, 
kraftigt kan utöka direktförsäljningen med egen säljkår 
gentemot potentiella vårdnadshavare i Sverige, startar 
upp tredjepartsförsäljning i Norden, samt utökar 
partnerförsäljningen till Holland, UK, Japan och USA. 
Under 2014 kommer även såväl bolagets affärsmodell 
som betalningslösning att förändras vilket kommer att 
generera intäkter från funktionshyra, supportavtal och 
värdeökande tilläggsprodukter. Genom att använda 
den tekniska jDome®-plattformen som bas kan nya 
applikationer anpassas och fungera i samma enkla 
och naturliga användargränssnitt. Detta öppnar i 
förlängningen upp möjlighet för att licensiera ut jDome®-
plattformen parallellt med den egna försäljningen. De 
inledande diskussioner med en norsk systemintegratör 
är ett exempel på denna utveckling av jDome®-affären. 
En utvidgad internationell marknadsplats med start 
under 2014 samt nya användningsområden talar för att 
omsättningsökningen för jDome®-portföljen kommer att 
öka markant.

Med ovanstående affärsutveckling förväntas en rejäl 
omsättningsökning till 2015. Bolaget skall då ha ett 
fungerande återförsäljarnätverk i drift i Norden och 
Holland samt referenskunder i ett par av de övriga 
utvalda länderna med distribution med hjälp av 
distributörer och licensförsäljning via systemintegratörer. 
Under första halvåret 2016 planeras introduktion av en 
jDome®lösning för habilitering och rehabilitering på 
privatmarknaden. Produktportföljen kommer då även 
ha utvecklats med kompletterande produktlösningar 
avseende individuell träning för personer med 
funktionshinder.
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Risker

Framtida kapitalbehov och finansieringsförmåga
Bolaget har historiskt redovisat förluster och det är 
inte säkert att bolaget de närmaste åren kommer att 
uppnå ett positivt resultat. Bolaget kan i framtiden 
således komma att behöva anskaffa ytterligare kapital. 
Det kan inte garanteras att anskaffning av externt 
kapital kan ske när behovet uppstår och till villkor 
som är godtagbara för bolaget och dess aktieägare. Om 
bolaget upptar finansiering genom att emittera nya 
aktier eller andra aktierelaterade instrument kan detta 
komma att medföra  utspädningseffekter för bolagets 
befintliga aktieägare. Om bolaget upptar nya lån kan 
dessa innefatta begränsande villkor, exempelvis i form 
av soliditetskrav, vilket skulle kunna inverka negativt på 
bolagets flexibilitet avseende användningen av kapital i 
verksamheten. 

Organisationen
Division By Zero har en relativt liten organisation 
vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare. 
Verksamhetens framtida utveckling beror i stor 
utsträckning på företagsledningens och andra 
nyckelpersoners kunskap, erfarenheter och engagemang. 
Division By Zero skulle kunna påverkas negativt om 
någon eller flera medarbetare lämnar sin anställning. 
Det är inte heller säkert att Division By Zero i 
framtiden kan rekrytera ny kvalificerad personal i den 
utsträckning och takt som Bolaget önskar.

Avtal om distribution och försäljning
Division By Zeros affärsmodell bygger dels på 
distribution och försäljning av Bolagets produkter via 
externa partners, med vilka samarbetsavtal har ingåtts 
eller förväntas kunna ingås. Det finns alltid en risk att 
dessa bolag inte uppnår förväntade försäljningsmål 
för Bolagets produkter, vilket medför lägre intäkter än 
prognostiserat för Bolaget.

Marknadsacceptans
Det finns för närvarande ingen produkt på marknaden 
som liknar Division By Zeros. Därför kan det,trots att 
regulatoriska erkännande erhållits, inte garanteras att 
produkten erhåller marknadsacceptans bland t ex läkare 
eller branschorganisationer. 

Avgörande faktorer för acceptans är bland annat bevis 
på effekt för patienten, kostnadseffektivitet samt 
Division By Zeros samarbetspartners försäljnings- och 
marknadsföringsstrategier.

Aktiens kursutveckling
Aktieägande är per definition ett risktagande. Det finns 
inga garantier för en positiv utveckling av aktiekursen. 
Eftersom en aktieinvestering kan sjunka i värde är det 
inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka 
satsat kapital eller något kapital alls. Priset på aktien 
påverkas av direkta faktorer som bolagets resultat och 
finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens 
förväntningar om framtida vinster, utbud och 
efterfrågan på aktierna, men även av omvärldsfaktorer. 
Investeringar i bolaget bör därför föregås av en 
noggrann analys av bolaget, dess konkurrenter och 
omvärld samt generell information om branschen 
bolaget är verksam i.

Likviditet i aktien
Bolagets B-aktie planeras att under 2014 anslutas till 
Alternativa aktiemarknaden. Handel sker regelbundet 
men ej dagligen. På Alternativa handlas de listade 
bolagen en vecka i månaden till ett pris som fastställs i 
en auktion där köparnas och säljarnas bud vägs ihop till 
en fastställd kurs. På så sätt samlas likviditeten till ett 
tillfälle per månad. Det kan däremot inte garanteras att 
likviditeten i aktien är eller kommer vara tillräcklig. Om 
likviditeten ej är tillräcklig kan det medföra svårigheter 
för aktieägare att förändra sitt innehav.

Framtida utdelningar
Bolaget har tidigare ej lämnat utdelning till bolagets 
aktieägare. Tidpunkten för, och storleken på, eventuell 
framtida utdelning föreslås av bolagets styrelse. 
Styrelsen kommer härvid att väga in ett flertal faktorer 
såsom verksamhetens utveckling, resultat, kassaflöden, 
finansiell ställning och expansionsplaner. Det finns 
risker som kan komma att påverka bolagets verksamhet 
negativt och det finns inga garantier för att bolaget 
kommer att prestera resultat som möjliggör framtida 
utdelningar till sina aktieägare.
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Nedan redogörs för några av de riskfaktorer som bedöms kunna ha påverkan på bolagets framtidsutsikter. Riskerna är 
ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som bolaget ej känner till 
eller som för närvarande inte bedöms vara väsentliga, kan komma att utvecklas till faktorer som påverkar bolaget. Utöver 
information som framkommer i Memorandumet bör därför varje investerare göra sin egen bedömning av varje riskfaktor 
och dess betydelse för bolagets framtida utveckling samt en allmän omvärldsbedömning.
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BAKGRUND OCH MOTIVBakgrund och motiv

Division By Zeros affärsidé är att utveckla och sälja rörelsestimulerande verktyg för en aktiv äldreomsorg som stimulerar 
till minnesträning samt erbjuda bland annat strokepatienter en ändamålsenlig rehabilitering.  Dessutom skall bolaget 
marknadsföra habiliterings- och rehabiliteringslösningar för träning och uppföljning i hemmet. Verktygen bygger på 
bolagets egenutvecklade halvsfäriska projektionsskärm som kombineras med innehållsprogram och rörelsestyrning till en  
upplevd bildbaserad träningslösning.

Befintliga aktieägare och till en mindre del lån har finansierat utvecklingen av den första produkten jDome® 
BikeAround™ från 2011 till testinstallationer och försäljning under 2013. Totalt har bolaget tillförts 9 miljoner 
kronor sedan bolagets start hösten 2008. Fler aktiveringsverktyg utvecklas nu tillsammans med Hälsans Nya Verktyg i 
Östergötland.

Behovet av nya verktyg i vården är stor. Många länder har en kraftigt åldrande befolkning varav många drabbas av bl.a. 
demens och stroke och därför behöver aktivering och träning. Likaså har samhället kommit till insikt att ändamålsenlig 
habilitering och rehabilitering av funktionsnedsatta individer väsentligen ökar möjligheterna till en chans att återgå till 
ett aktivt och i många fall fortsatt produktivt liv. Utöver den institutionella vården är marknaden för vård och träning i 
hemmet starkt växande. 

Att behovet är stort för innovationer inom vården har visats sig genom det påtagligt stora intresse som produkten 
jDome® BikeAround™ har mötts av i Sverige och även redan internationellt. Division By Zeros jDome® BikeAround™ är 
utsedd som en av Sveriges främsta innovationer av Svenska Institutet och deltar på deras världsturné, Innovate Sweden. 
De testinstallationer som sålts till kommunala och privata vårdhem har mottagits väl och uppskattats av personal, 
patienter och anhöriga.

Det är styrelsens bedömning att bolagets finansiering behöver säkras för att tillvarata dessa affärsmöjligheter i Sverige, 
Norden och internationellt.  En ägarspridning ger möjlighet till att utveckla organisationen och förse bolaget med 
rörelsekapital.

Vid full anslutning till Erbjudandet kommer bolaget tillföras 10,8 miljoner kronor före sedvanliga emissionskostnader. 
Fyra miljoner används för lageruppbyggnad för leveransberedskap och ökat rörelsekapitalbehov, tre miljoner för 
utbyggnad av en försäljnings- och serviceorganisation samt marknadsaktiviteter. En miljon kommer att behöva användas 
till fördjupade medicinska tester för produktverifiering. Kvar finns en kassareserv på 1 miljon kronor. 

Det är styrelsens uppfattning att denna finansiering är tillräcklig för att nå bolagets uppsatta mål med en 
marknadsintroduktion avseende jDome® produktportfölj och med en försäljningsvolym som ger en god lönsamhet inom 
18 månader.

Stockholm, november 2013

Styrelsen 
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VD HAR ORDET
9VD har ordet

Med stor glädje vill jag bjuda in dig som aktieägare i Division 
By Zero AB. Vi har stora förväntningar på att föra ut vår 
produktportfölj jDome® för habilitering och rehabilitering 
på världsmarknaden. Vi vill på detta sätt erbjuda marknaden 
hjälpmedel för personer som drabbats av bl.a. demens, stroke 
och nedsatt kognitiv förmåga .

Fram till idag har det på marknaden inte funnits något 
fungerande verktyg som både bromsar denna typ av sjukdom 
och dess negativa verkningar och samtidigt förhöjer motivation 
och livsglädje hos de som drabbats av problemen.

Med introduktionen av jDome® BikeAround™ på både äldreomsorgshem, öppna rehabiliteringscenter och i hemmiljö 
kan nu användarna få möjlighet att med stöd av Google Street View skenbart cykla runt i minnesvärda områden och 
på så sätt både bromsa försämringen av minnesfunktionerna och samtidigt öka känslan av välbehag. Cykelturen i den 
omslutande projiceringsduken resulterar i att ett par viktiga faktorer uppnås, vilka aktivt bidrar till en ökad produktion 
av dopamin och därmed vitalisering av minnescellerna. De viktiga faktorer som kombineras i detta rehabverktyg är aktiv 
rörelse, navigering, bilduppfattning och social samverkan, vilka i vetenskapliga tester har visat sig bidra till den positiva 
effekten.

Med tanke på den snabbt växande målgruppen av åldrande personer i hela världen och att allt färre vårdpersoner 
kommer att finnas tillgängliga att vårda den växande skaran av behövande har jDome® BikeAround™ och dess uppföljare 
jDome® WalkAround givna platser i rehabiliteringsvärlden. Följden är att både vårdpersonal, anhöriga och samhället i 
stort kräver effektiva hjälpmedel för att förbättra och höja kvaliteten på vården samt att säkerställa en ökad livskvalitet 
hos individen.

Tendensen på marknaden är likvärdig på många håll i världen. Länder som Japan, Holland, UK och USA fokuserar 
kraftigt på att förbättra vården inom äldreomsorgen och att skapa nya effektiva verktyg som rationaliserar och förbättrar 
omsorgen. Division By Zero har redan idag ett antal förfrågningar från Japan och länder i Europa och vi planerar att 
inom något år ha etablerat en fungerande och lönsam verksamhet i utvalda länder. Vår produkt jDome® BikeAround™ är 
fullt skalbar och kan enkelt användas på den internationella marknaden. Inom två års perspektiv förväntar vi oss att den 
snabbt ökande omsättningen i allt högre grad kommer att genereras utanför Sveriges gränser.

Som stöd har jDome® BikeAround™ ett mycket högt uppskattningsvärde och stort intresse från media. Produktlösningen 
har exponerats på bästa sändningstid i bl.a. SVT, Kinesisk och Japansk TV. Lösningen har också ställts ut på Svenska 
Institutets världsutställning som en av Sveriges främsta innovationer. Nu senast i Tokyo under oktober 2013.

För att klara av vår utmaning att möta upp emot marknadens efterfrågan måste bolaget nu satsa offensivt på att rekrytera 
nya säljresurser, teknisk supportpersonal och fortsätta med applikationsförbättringar. Dessutom skall vi fullfölja vår 
partnerstrategi för att bygga upp ett verkningsfullt återförsäljarnät på utvalda internationella marknadsplatser. Bolaget tar 
nu även ett väsentlig steg för att fullt ut lägga över produktionen på en kontrakterad partner i Asien. På så sätt reducerar 
vi produktionskostnaden och förbättra täckningsmarginalerna med drygt 50 %. 

VD, Anders Frisk
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jDome® BikeAround™ är en världsinnovation som kommer att skapa en avsevärd omsättningsökning i Division By 
Zero. Vi ser fram emot att även kunna presentera fler spännande lösningar i vår produktportfölj, med till exempel en 
mer kompakt systemlösning direkt till användare i hemmiljö och jDome® WalkAround för upplevelser och träning i en 
världsunik standardiserad portal till virtuella världar för habilitering och rehabilitering. De potentiella kundgrupper som 
börjar drabbas av neuroligska sjukdomar är sannolikt extra motiverade av att köpa produktlösningar som effektivt och 
förebyggande stöder deras rehabilitering. För detta marknadssegment bedömer vi att försäljningen baseras på stor volym 
till ett lägre pris, alternativt i en form av hyresleasing.

Vårt framåtriktade arbete inom virtual reality kommer att bidra till att vi kan rekrytera den absolut främsta kompetensen 
både ifråga om applikationsutvecklare och säljpersonal. Vi skall bygga ett jDome®-team i världsklass, som tillsammans 
med andra framstående specialistorganisationer kommer att skapa morgondagens IT-baserade hjälpmedel.

Med tillskottet på kapital skall vi nu se till så att vår affärsplanering går från bra kundreferenser till en starkt utvecklad 
kundsida, med ett bra fungerande säljnätverk och supportresurs på utvalda marknadsplatser i världen. Detta skall byggas 
upp på 3-5 års sikt.

Vi har idag en stark och långsiktig ägarkonstellation. Styrelsen har en bred kunskap och ett bra nätverk inom hälsoteknik 
och finansiering. Med denna trygga bas skall bolaget matchas fram till att prestera och leverera i linje med högt ställda 
målsättningar.

Med dessa framtidsutsikter som en klar målbild bjuds du in att teckna aktier i Division By Zero AB. Som aktieägare 
kommer du att få följa Division By Zero på vår fortsatta framgångsrika expansion ut i världen. Du kommer också att få 
vara med och förverkliga en metod att rehabilitera de drabbade och att berika dessa personer med ett värdigt och mer 
innehållsrikt liv.

Vi önskar att detta erbjudande kommer att göra din investering i bolaget värdefull, både för dig som investerare och för 
de som får möjlighet att använda jDome®-lösningar.

Vår förhoppning är att detta emissionsmemorandum ger dig den information du behöver för att fatta ditt beslut att 
teckna dig för aktier i nyemissionen. Vill du ha svar på frågor och funderingar så står vi givetvis till hands. Du finner vår 
kontaktinformation i detta memorandum.

Stockholm, i november 2013

Anders Frisk
VD, Division By Zero AB (publ)

VD har ordet
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Erbjudandet i korthet
Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp om totalt 
10 800 000 kronor vilket motsvarar högst 600 000 
B-aktier till den fastställda emissionskursen om 
18 kronor per B-aktie. 

Aktie
Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller Division 
By Zero AB (publ), B-aktie, ISIN SE0005504917. 
Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är 
denominerade i svenska kronor. 

Företrädesrätt till teckning
Aktieägare i Division By Zero AB (publ) äger ej 
företrädesrätt att teckna nya B-aktier.

Emissionskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 18 kronor per 
aktie. Courtage utgår ej. Emissionskursen har fastställts 
av styrelsen. Minsta teckningspost är 500 aktier.

Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och 
med den 11 november - 2 december 2013. Styrelsen 
förbehåller sig rätten att, under alla omständigheter, fatta 
beslut om att förlänga tiden för teckning och betalning. 

Teckning av aktier
Anmälan om teckning skall göras på anmälningssedel, 
”Anmälningssedel för förvärv av B-aktier i Division 
By Zero AB (publ).” och skickas till Aktieinvest 
på den förtryckta adressen på anmälningssedeln. 
Anmälningssedel finns att ladda ner från Aktieinvest FK 
AB:s hemsida, www.aktieinvest.se, bolagets hemsida, 
www.divisionbyzero.se. Ofullständigt eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan åtgärd. 
Endast en (1)anmälningssedel per tecknare kommer att 
beaktas. I det fall fler anmälningssedlar insändes kommer 
enbart den sist erhållna att beaktas. Vid de fall depå är 
kopplad till kapitalförsäkring eller investeringssparkonto 
vänligen kontakta din förvaltare för teckning av aktier. 
Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning
Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva att 
Division By Zero AB (publ) får en bred ägarbas. 
Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis komma att 
ske genom slumpmässigt urval. Bolaget har fastställt en 
indikativ lägsta nivå för enskild tilldelning på 500 aktier. 
Vid överteckning beslutar styrelsen i  Division By Zero 
AB (publ) om tilldelning av aktier vilket innebär att 
tilldelning kan komma att ske med färre antal aktier än 
anmälan avser eller helt utebli.

Besked om tilldelning 
Som bekräftelse på tilldelning av aktier utsänds ett besked 
i form av avräkningsnota om tilldelning, vilket beräknas 
ske 4 december 2013, enligt vilken det framgår hur 
många aktier som tecknaren tilldelats.

Tilldelade aktier som tecknats skall betalas  enligt 
instruktion på avräkningsnotan om tilldelning tre 
bankdagar efter utställande av avräkningsnota. Inget 
meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. 
Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till 
annan. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer 
att återbetalas. Ränta utgår ej på emissionslikvid som 
återbetalas eller på eventuellt överskjutande belopp. 

Handel i aktien
Aktien planeras att tas upp till handel på Alternativa 
aktiemarknaden. Handel sker inte dagligen utan en gång 
i månaden på fastställda handelstillfällen. Läs mer om 
handeln på www.alternativa.se eller kontakta Alternativa 
aktiemarknaden på telefon 08 - 673 17 90.

Leverans av aktier
När emissionen är registrerad hos Bolagsverket bokas 
aktierna ut på angivet VP-konto/depå. Registrering hos 
Bolagsverket beräknas ske i mitten av januari 2014. 

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna medför rätt till 
vinstutdelning från och med avstämningsdagen för 
den utdelning som beslutats närmast efter emissionens 
registrering. Utbetalning av utdelning ombesörjs av 
Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i 
enlighet med respektive förvaltares rutiner. 

Offentliggörande
Resultatet av nyemissionen kommer att offentliggöras på 
bolagets hemsida.

Frågor
Frågor avseende nyemissionen besvaras av Division By 
Zero på telefon 08 -12 44 88 55 eller Alternativa 
aktiemarknaden på telefon 08 – 673 17 90.

ANMÄLNINGSSEDEL SKICKAS TILL:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 Stockholm
Tel: 08 - 5065 1795
Fax: 08 - 5065 1701 
emittentservice@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
11Villkor och Anvisningar
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Effekten av jDome® BikeAround™ hos användaren är;
 förhöjd social kontakt mellan användarna 
 ökad motion för balans- och rörelseträning och  
 minskad benskörhet
 aktiv navigering och koordination
 bildminnesträning, med hjälp av bild  
 sekvenser från personligt valda miljöer via   
 Google Street View.

VERKSAMHET
13Verksamhet

Bakgrund
Division By Zero AB grundades 2008 för att utveckla 
och kommersialisera den svenska uppfinningen jDome®. 
Målbilden var omslutande bildskärm för dataspel och 
3D-simulering. Under de tre första åren testades affären 
inom spel- och försvarsindutrin, med stort kundintresse 
men låg omsättning pga av långa inköpsprocesser och 
hård konkurrens. Innovationen jDome® är utvecklad av 
systemvetaren John Nilsson och patenterad av Division 
By Zero AB. 

Ny verksamhetsinriktning
Under 2011-2012 omstrukturerades verksamheten i 
Division By Zero emot hälsosektorn. Bolaget erbjuder 
idag rehabiliteringslösningen jDome® BikeAround™, 
vilken är utvecklad i ett samarbetsprojekt tillsammans 
med medicinteknisk och vårdinriktad personal 
på omsorgshem för personer med demens samt 
med Hälsoteknikcentrum Halland, vid Halmstad 
Högskola och Techna Science vid Professionshøjskolen 
Metropol i Köpenhamn. Konceptet utvecklades 
som ett resultatet från de workshops som gruppen 
med forskare genomförde för att skapa ett effektivt 
rehabiliteringsverktyg för demensvården.

Kombinationen av dessa faktorer skapar en god 
förutsättning för att minnesprocessen i hjärnan 
stimuleras och volymminskningen av hjärnans 
minnescentra bromsas upp. Med en ökad produktion 
av signalsubstansen Dopamin kan på detta sätt 
hjärnans minnesceller vitaliseras och nybildas. Detta 
har verifierats genom omfattande forskning både i 
laboratorium och kliniska undersökningar. 

Marknadsstyrd utveckling
Trenden för rehabilitering och hjälpmedel går emot 
att lösningarna blir allt mer bildåtergivande av 
rörelsemönster, effektmätande, självdiagnosticerande, 
kommunicerande mellan användare och terapeut, samt 
lätthanterliga för placering i hemmiljöer.

jDome®-lösningen vidareutvecklas nu i ett 
samarbetsprojekt med Hälsans Nya Verktyg i Linköping 
för att ta fram produktkonceptet jDome® WalkAround. 
Detta är ett nytt användningsområde avsett för 
rehabilitering för en bredare målgrupp. I denna 
rehabiliteringslösning kan användaren t.ex. få utföra 
virtuella guidade turer i arkitektritade 3D-modeller, 
rundvandring på museer och utställningar samt 
turistbesök i främmande städer. Systemet är även 
tänkt att vara sensorbaserat för att kunna mäta olika 
indikatorer hos användaren, så som rörelsemönster, 
frekvens, intensitet, trötthet och effektutveckling över 
mätperioden. Med en utveckling emot att allt fler 
individer rehabiliteras i hemmet ökar kraven på denna 

Konstaterat samband mellan övningar för 
kognitiv- och orienteringsträning med ökad 
dopaminproduktion och därmed bromsande 
effekt på demens. (Ref. MBBS, Professor, 
Joe Verghese at Albert Einstein Colage of 
Medicine)
Nya vetenskapliga studier visar på att 
en kombination av fysisk aktivitet och 
navigering med träningsprogram, typ jDome® 
BikeAround™, effektivt bromsar utvecklingen 
av demens och hjärnans volymminskning (Ref. 
Professor Lars Nygren, Neurovetenskap Umeå 
Universitet).
Kvalitativa tester avseende vilka indikatorer hos 
användaren som påverkas i positiv riktning med 
jDome® BikeAround™ har genomförts på tre 
olika vårdhem under våren 2013. Resultatet har 
dokumenterats i två olika rapporter. Slutsatsen 
är att minnesfunktionen förbättras, aktivitets- 
och vakenhetsnivån ökas, motivationen 
förstärks och personerna känner en förhöjd 
livsglädje.
Hösten 2013 startas ett verifieringsprojekt 
upp för att kliniskt pröva och föra i bevis 
vilka positiva effekter användandet av jDome® 
BikeAround™ medför. Resultatet skall 
dokumenteras och publiceras i vetenskapliga 
tidskrifter.

Ett antal genomförda studier har visat att ett 
fysiskt aktivitetsprogram är gynnsamt för vård 
av bl.a. dementsjuka personer, både när det 
gäller att bromsa en försämring av kognitiva 
funktioner, att vitalisera nyproduktion av 
hjärnceller och att förbättra rörelseapparatens 
effektivitet. (Ref. rapport technique: 
2010/03/C.ALB m.fl.)
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typ av kompakta lösningar där terapeuten kan följa och 
matcha användaren i rehabiliteringsprogrammet på 
distans.

För att utveckla den tekniska plattformen att bli både 
enklare och mer funktionell genomför bolaget nu 
samarbetsprojekt med stora internationella aktörer 
som Intels hälsoteknikprogram och Google. Nya 
förfrågningar har uppkommit om samarbetsprojekt vid 
världsutställningen Innovative Sweden i Tokyo, oktober 
2013, från bl.a. Sony, IBM och NEC.

Immateriella rättigheter och patent
Företaget har tre patent. Ett avser en anordning för 
bildprojektion och två avser projektionsukens 
ihopfällningsmekannism. jDome® är ett registrerat 
varumärke i EU (alla 27 länderna), Kina, Japan, Norge, 
Korea, Ryssland, Schweiz och USA. BikeAround™ är 
endast ett nationellt varumärke än så länge.

Vision
jDome® skall bli ett ledande spjutspetsföretag av 
immersiva lösningar inom rehabiliteringsvård, för 
rörelseträning via totalupplevelser av bildsekvenser. 
jDome® skall vara det givna alternativet och 
marknadsledande för alla som vill ta ett steg in i bilden 
och uppleva den som verklig, för att på så sätt skapa 
förhöjd motivation och träningsglädje.

Affärsidé
Företaget skall förse rehabiliteringsmarknaden 
inom vård och omsorgs med effektiva verktyg och 
systemlösningar. Rehabiliteringslösningen ska 
möjliggöra effektiv aktivering, rörelseträning och 
kognitiv minnesstimulans, via rörelsestyrda virtuella 
bildlösningssystem. Lösningarna skall vara skalbara för 
en global lansering på världsmarknaden och rikta sig 
till såväl privat som institutionell marknad. I framtiden 
ligger också att ta fram och sälja nya produkter inom det 
neurologiska rehabiliteringsområdet, ett affärsområde 
som är kraftigt eftersatt.

Affärsmål 
Kort sikt (12 månader)
BikeAround™ system skall marknadsföras och säljas 
i egen regi till äldrevårdssektorn i Sverige, i en volym 
av drygt 30 stycken under kommande 12 månader. 
Samtidigt pågår arbete för att etablera samarbete med 
återförsäljare och distributörer i Norge, Holland och 
UK. Affärsdiskussionen med två norska återförsäljare 
beräknas kunna resultera i ett samarbetsavtal det 
närmsta kvartalet.

Medellång sikt (24-36 månader)
Bolaget skall marknadsföra sig emot hela Nordiska 
marknaden för äldreomsorg. Dessutom skall 
bolaget även sälja till marknaden för rehabilitering 
av andra neurologiska handikapp. Prognosticerad 
omsättningsökning  för denna utökning av 
marknadsplats bedöms till ett par hundra procent.

Affärsstrategi
jDome® som produkt är generell i sin grundversion för 
samtliga marknadssegment, men kan paketeras med 
olika tillbehör och applikationer för önskad tillämpning. 
Affärsmodellen utgörs av en kombination av valfria 
moduler som kan köpas eller hyras in som garanterad 
funktion. Intäkterna genereras därför både som 
engångskaraktär och som långsiktiga, repetitiva, 
hyresavgifter. I Sverige sker marknadsföring, försäljning 
och service i egen regi och internationellt via 
distributörer och återförsäljare. Fr o m år 2016 beräknas 
den internationella distributionen att generera ca 60 % 
av bolagets omsättning. 

Kund- och försäljningsstrategi 
Företaget har idag tagit det första steget och etablerat 
ett 10-tal strategiska kundreferenser över hela 
Sverige, med Vardaga (tidigare Carema) som den 
största kund. Vi för nu även affärsdiskussioner om 
kundinstallationer på dagcenter inom den öppna 
rehabiliteringsvården för både demens- och strokevård 
i bl.a. Stockholm, Göteborg, Västerås, Östersund och 
Halmstad. Division By Zero kommer att bearbeta såväl 
kommunala vårdenheter, privata vårdhem och öppna 
aktivitetscentra. 

Konkurrenssituation
Det finns idag inga direkta konkurrerande 
rehablösningar på marknaden, som erbjuder samma 
effekt och kombinerade träningsmetodik. Andra 
aktivitetslösningar marknadsförs för demenssjuka 
personer där man framförallt fokuserat på social kontakt 
och koordinering (fånga rörliga föremål via datorspel). 
Lösningar för exponering av bildsekvenser baseras idag 
på platta displayer och s.k. virtual reality glasögon (e.g. 
Oculus Rift). De platta skärmarna resulterar i en passiv 
åskådarroll i jämförelse med jDome® där användaren 
omsluts av bildupplevelsen och känner sig mer delaktig. 
Produktlösningar för 3D-glasögon är fortfarande 
under utveckling och kan idag medföra en känsla av 
instängdhet och yrsel.
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2008 hösten John Nilsson startar Division By Zero för att utveckla en  halvsfärisk 
projektionsskärm för användare av dataspel 

2009 våren Division By Zero ansluts till inkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC). 
John utvecklar sitt koncept med såddfinansiering via UIC.

2010 Färdig nollserie. Affärsplan utarbetas tillsammans med UIC med inriktning 
militär simulering som första prioritet.

2011 våren Erfaren säljare anställs. Internationella återförsäljare och partners besöks. 
Omfattande mässdeltagande.

Produkten möter intresse men ingen försäljning till militärsektorn. Ströorder 
från museum och arkitekter

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH), vid Halmstad högskola börjar utveckla 
konceptet BikeAround™ inom äldreomsorg på idéer från danska forskare.

2011      

2012

hösten

våren 

Svenska Institutet lanserar sin världsturne med 25 svenska innovationer. 
Division By Zero har sedan dess följt med på 10 turnéer som Svenska 
Institutet arrangerat.  
Militärspåret läggs ned. Säljaren slutar.  HCH  testar konceptet BikeAround™ i 
äldrevård som väcker stor uppmärksamhet.

2012 hösten HCH tar fram prototyp. Mediciniska tester påbörjas i liten skala. Nollserie 
tillverkas. Division By Zero får samtliga rättigheter till kommersialisering av 
jDome® BikeAround™.

2013 våren Försäljning till fem vårdhem inklusive provbeställning från Carema (numera 
Vardaga).

Anders Frisk engageras som säljande VD. 

Samarbete inleds med Hälsans Nya Verktyg i Linköping.

2013 sommaren Ställer ut i  Almedalsveckan. Stor uppmärksamhet från besökare och media.

2013 hösten Fler beställningar från Vardaga och andra äldreboendehem. 

Bolaget ställer ut på AAL Forum  i Norrköping. AAL Forum är den årliga 
mötesplatsen för det europeiska samarbetsprogrammet the Ambient Assisted 
Living.

Internationell uppmärksamhet i samband med Svenska Institutets resor till 
Kina och Japan

Ett medicinskt råd rekryteras

2013 november Kompetent styrelse rekryteras. Långsiktig finansiering för kommersialisering 
säkras genom spridningsemission

Rekrytering av ytterligare två medarbetare påbörjas

Historik i sammandrag



DIVISION BY ZERO AB - MEMORANDUM

Marknaden för produkter och tjänster inom 
hälso- och sjukvård är stor och växer fort. Enbart 
den globala marknaden för medicinteknik omsatte 
enligt branschorganisationen Swedish Medtech 220 
miljarder euro 2007. Världens åldrande befolkning, 
ökning av livsstilssjukdomar, produktutveckling och 
ökande välstånd i utvecklingsländer förväntas göra att 
marknaden fortsätter att växa fort. Svensk kompetens 
och erfarenhet på vård och rehabiliteringsområdet kan 
utnyttjas som en affärsmöjlighet för svenska företag som 
vill etablera sig på utländska marknader. (SymbioCare 
Health by Sweden/SWECARE 2012)

I detta perspektiv kan Division By Zero med sina 
produkter jDome® BikeAround™ och jDome® 
WalkAround utgöra ett värdefullt tillskott och adressera 
ett stort internationellt behov av en effektiv tränings och 
rehabiliteringslösning för stora grupper som drabbats av 
neurologisk sjukdom eller skada.

Antalet demenssjuka i Sverige uppgår till ca 180 
000 personer och drygt en halv miljon svenskar är 
anhöriga till någon demenssjuk. Antalet personer som 
är drabbade av demens i Europa beräknas till drygt 7 
miljoner. Var tolfte person över 65 år och var fjärde över 
85 år drabbas av någon form av demens. Denna grupp 
växer i takt med den allt mer ökande medellivslängden. 
År 2030 beräknas de som drabbats av demens vara 
dubbelt så många som idag.

Behovet av hjälpmedel som både aktiverar patienten 
och om möjligt kan bidra till att bromsa sjukdomen 
är stort. Det finns i Sverige ca 2 200 vårdinrättningar 
(ca 5 000 i Norden), varav drygt hälften har 
behandlingsavdelningar för demens. Uppskattningsvis 
är det i snitt ett 50-tal boende per vårdhem som lider av 
någon form av demens. (Källa: Socialstyrelsen)

Kostnaderna för vård och omsorg av demenssjuka är 
betydande, speciellt för kommunerna. De anhörigas 
vårdinsatser representerar också ett stort samhällsvärde 
både i mänskliga och ekonomiska termer. Ett förbättrat 
stöd till de demenssjuka och deras anhöriga är därför av 
stor vikt för en god demensvård. Samhällets kostnader 
i Sverige för personer med demenssjukdom beräknas 
uppgå till drygt 50 miljarder kronor, varav ca 75 % 
kan hänföras till direkt vårdrelaterade kostnaderna. 
Årskostnaden per demenssjuk person beräknas till 
355 700 kronor. Jämförelsevis kan nämnas att endast 
25 % av denna kostnad gäller för en icke demenssjuk 

person på äldreboende. Ekonomiska incitament att 
bromsa effekterna av demens är sannolikt därför av stor 
betydelse.  

Vid Socialstyrelsen pågår ett arbete med syfte att 
utarbeta nationella riktlinjer för demensvård, där ett 
”upplevelserum” i morgon förhoppningsvis kan vara lika 
självklart som ett tränings- och aktivitetsrum.

Marknaden för hjälpmedel för demenssjuka växer 
och under de närmaste 30-40 åren kommer både fler 
boenden och produkter att behövas för att kunna 
hantera vården av den kommande och ständigt växande 
äldre generationen. Dessa kommer inte bara att ha 
behov av nya hjälpmedel, rehabiliteringsverktyg och 
omsorg, utan också nya aktiviteter och upplevelser.

Världsmarknad
Problemen med otillräcklig och eftersatt demensvård är 
internationella. I takt med de ökande äldregrupperna 
i många länder växer också kraven på utökad 
demensvård. Omvårdnad, dagliga aktiviteter och 
anhörigstöd är bara några av de behov som måste fyllas. 
EU:s ministerråd har uppmanat medlemsstaterna 
att utveckla nationella strategier och åtgärdspaket 
mot Alzheimers sjukdom. Sverige ligger sedan länge 
väl framme inom rehabiliteringsområdet och har 
stora möjligheter att öka sin export av hjälpmedel, 
tjänster, utbildningar och konceptlösningar på hela 
världsmarknaden. 

Det som driver samtliga marknader är behovet av att 
kunna ge äldre personer möjlighet att bo kvar längre 
i sina ordinarie bostäder, alternativt att erbjuda de 
äldreboende god och rationell omsorg i hemmet och 
därmed spara kostnader. Japan är förmodligen med 
sin grupp av snabbast växande åldringar och allt mer 
kapitalstark medelklass, en viktig framtidsmarknad för 
produktportföljen jDome®. USA blir en potentiellt 
viktig marknad med stor grupp äldre och kapitalstarka 
individer. Amerikanarnas bristande kosthållning leder 
också till ökad risk för demens.
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Världsmarknaden för neurologisk habilitering och 
rehabilitering
Årligen är det ca femton miljoner människor världen 
över som lider av cerebral stroke och ännu fler av 
traumatiska hjärnskador och andra neurologiska skador. 
Det pågår ständigt efterforskning efter nya terapier 
och tekniska rehabiliteringslösningar för att kunna 
aktivera och förbättra funktionsförmågan hos den 
utsatta individen. Kostnaderna för rehabilitering av 
neurologiska skador och sjukdomar på världsmarknaden 
är svindlande hög och överstiger 400 miljarder dollar. 
Stroke, hjärnskador och andra neurologiska sjukdomar 
är kostsamma sjukdomar från både ett mänskligt-, 
familjärt- och samhällsperspektiv. Värdet på den globala 
marknaden för fungerande hjälpmedel uppskattas till 
10 % av de totala kostnaderna, d.v.s. 40 miljarder 
dollar.

MARKNAD
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Emissionsbemyndigande
Extra bolagsstämma den 23 oktober 2013 beslutade om bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på sammanlagt högst 800 000 aktier av serie B. 
Bemyndigandet gäller intill nästkommande årsstämma.

Stämman beslutade dessutom om bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid 
ett eller flera tillfällen, besluta om till extern finansiär riktad nyemission, om sammanlagt högst 150 000 aktier av serie 
A. Bemyndigandet gäller intill nästkommande årsstämma. I den riktade emissionen utnyttjades en del när 80 500 aktier 
tecknades, motvarande 584 500 kronor, vilka skall vara inbetalade senast den 20 november 2013.

Aktiekapitalet har sedan bolaget bildades 2008 förändrats enligt nedan. 
Aktiens kvotvärde har sedan starten varit 1 kr. 

18
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Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 844 810 kronor. Totala antalet utestående aktier uppgår till 844 810, envar med ett 
kvotvärde på 1 krona. Fördelat på 809 810 A-aktier med en (1) röst per aktie och 35 000 B-aktier med en tiondels (1/10) 
röst per aktie. Vid fullteckning i förestående nyemission kommer totala antalet aktier uppgå till högst 1 444 810 aktier. 
Enligt ny bolagsordning fastställd på extra bolagsstämma den 23 oktober 2013 skall aktiekapitalet uppgå till lägst 
500 000 kr och högst 2 000 000 kr. Antalet aktier skall vara lägst 500 000 aktier och högst 2 000 000 aktier. Vid en 
eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av eventuellt överskott i förhållande till det antal aktier 
som aktieägaren innehar. Aktierna i Divison By Zero är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, 
inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande 
eller föregående räkenskapsår. Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerad i svenska 
kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktiekapitalets 
utveckling sedan 2009 inklusive hur förestående nyemission påverkar kapitalet framgår nedan.

1. Kompensationsaktier enligt  avtal till de som deltog i emissionen i april 2011  i och med att påföljande emission 
tecknades till 40,00 kr
2. Företrädesemission för att uppnå ett aktiekapital om minst 500 000 kronor för att bli ett publikt  bolag
3.  Riktad nyemission till nyckelpersoner

ÅR Transaktion Förändring 
A-aktier

Förändring 
B-aktier

Teckningskurs Inbetalt 
(kr)

Förändring 
av 

aktiekapital

Totalt 
aktiekapital 

(kr)

Antal 
A-aktier

Antal 
B-aktier

2008 Bildande 100 000 - 1,00 100 000 100 000 100 000 100 000 0

2010 Nyemission 40 000 - 50,00 2 000 000 40 000 140 000 140 000 0

2011 Nyemission 31 375 - 50,00 1 568 750 31 375 171 375 171 375 0

2012 Nyemission 36 500 - 40,00 1 460 000 36 500 207 875 207 875 0

2012 Nyemission 7 845 - 1,00 7 845 7 845 215 720 215 720 0

2012 Omstämpling A-aktier -35 000 35,000 - - - 215 720 180 720 35 000

2013 Kvittningsemission 60 000 - 20,00 1 200 000 60 000 275 720 240 720 35 000

2013 Företrädesemission 488 590 - 2,00 977 180 488 590 764 310 729 310 35 000

2013 Riktad nyemission 80 500 - 7,00 563 500 80 500 844 810 809 810 35 000

Totalt 7 877 275 844 810 809 810 35 000

1

2

3
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Eventuell utdelning
Rätt till utdelning tillfaller den som vid av 
bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i 
den av Euroclear förda aktieboken. Eventuell utdelning 
ombesörjes av Euroclear, eller, för förvaltarregistrerade 
aktier enligt förvaltarens rutiner.

Handel i Bolagets B-aktie
Handel i Bolagets B-aktie planeras att påbörjas på 
Alternativa aktiemarknaden under 2014. Handel sker 
regelbundet men ej dagligen. På Alternativa handlas 
de listade bolagen en vecka i månaden till en fastställd 
kurs. På så sätt samlas likviditeten till ett tillfälle per 
månad. 

Central värdepappersförvaring
Bolaget och dess aktier är anslutna till det elektroniska 
värdepapperssystemet, VP-systemet, med Euroclear 
Sweden AB som central värdepappersförvaltare.

Per 31 oktober 2013 hade Division By Zero 22 aktieägare. Nedan finns en förteckning över Bolagets fem 
största aktieägare.

AKTIEKAPITAL & ÄGARFÖRHÅLLANDE
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Ägare Totalt antal aktier A-aktier B-aktier Ägarandel Röstvärde

Reddere Invest AB (Peter Nilsson) 277 950 277 950 0 32,90% 34,18%

John Nilsson 209 900 174 900 35 000 24,85% 21,94%

Innovationsbron AB 177 000 177 000 0 20,95% 21,76%

Monica Hedberg Invest AB 71 500 71 500 0 8,46% 8,79%

Baltic Rock AB ( Anders Frisk) 32 850 32 850 0 3,89% 4,04%

Övriga 75 610 75 610 0 8,95% 9,29%  

Totalt 844 810 809 810 35 000 100% 100%
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Styrelse 

Peter Nilsson, ordförande, 58 år, 277 950 A-aktier via 
bolag

Peter är civilekonom från Handelshögskolan i 
Stockholm och blev auktoriserad revisor på Bohlins 
(numera KPMG). Därefter jobbade han med tidiga 
venture investeringar för att sedan i 13 år arbeta 
för EF gruppen i ledande befattningar i Boston, 
Stockholm och Shanghai. Sedan 1999 har Peter 
varit privatinvesterare i nystartade företag, med ett 
antal framgångsrika placeringar. Portföljen består 
idag av tre aktiva engagemang förutom Division By 
Zero och medgrundare av Stockholms Affärsänglar 
AB. Peter kompetens är särskilt inom finansiering, 
företagsbyggande, juridik och ekonomisk analys.

Monica Hedberg, ledamot, 54 år, 71 500 A-aktier via 
bolag samt option på 36 750 A-aktier enligt avtal med 
Almi. 

Monica har 30 års erfarenhet av att arbeta 
inom privat och offentlig hälso- och sjukvård. 
Som tidigare styrelseledamot i Vårdföretagarna, 
branschorganisationen för privata vårdgivare, har hon 
ett stort kontaktnät på ledningsnivå hos såväl små 
som de största sjukvårdsaktörerna i Sverige. Monica 
har en lång erfarenhet av att driva och arbeta i bolag i 
omställningssituationer, både när det gäller uppstarts-, 
tillväxt- och bolag som behöver omprioritera sitt 
uppdrag. 

Monica har drivit ett eget vårdbolag under 10 år 
vilket bidragit till en omfattande kunskap om behov 
och önskemål från hälso- och sjukvårdssidan liksom 
kunskap om de lagar och bestämmelser vilka tillämpas 
för branschen. Hon har i drygt 10 år även drivit eget 
fastighetsbolag, med inriktning vård/specialfastigheter.  

Monica bidrar även med kunskap om arbetet i politiskt 
styrda organisationer då hon har förtroendeuppdrag 
som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige i Uppsala, 
tidigare varit ordförande i kommunens logistikorgan 
Teknik och service med en omsättning på 1,2 miljarder 
och numera är ordförande i Uppsala kommuns 
skolfastigheter AB som äger, förvaltar och utvecklar 
skolfastigheter till ett värde av 4 miljarder kronor. Hon 
är dessutom VD i eget investmentbolag med start-up 
bolag som affärsinriktning.

Magnus Edner, ledamot, 57 år, inga aktier.

MD, PhD, FESC, Karolinska Institutet. 
Läkarutbildning (MD) Karolinska Institutet i 
Stockholm, 1975-1981, Disputation (PhD) 1991. 
Docent (associate professor) i Kardiologi vid Karolinska 
Institutet 2005. Magnus Edner utnämndes till 
medlem i europeiska kardiologföreningen (FESC) 
2006. Han är även medgrundare av RiksSvikt, ett 
nationellt kvalitetsregister. Magnus har skrivit mer än 
100 vetenskapliga artiklar samt är författare till två 
publicerade böcker.

Hans specialistkompetens är inom klinisk fysiologi, 
internmedicin och kardiologi. Idag är Magnus verksam 
som forskare på KI, avdelningen för medicin, divisionen 
för hjärtforskning vid Karolinska Universitetssjukhuset. 
Magnus är även en aktiv föreläsare och författare.

Magnus Edner har egen erfarenhet av rehabilitering 
efter en postoperativ stroke 2006 vilket resulterat i en 
bok samt flertalet föreläsningar. Magnus har aktivt 
bidragit till en fortsatt utveckling av den specialitet 
och kompetenseuppbyggnad som gäller för tidig 
rehabilitering, vid komplicerade funktionshinder efter 
förvärvade hjärnskador hos vuxna.

Klaus Gottwald, ledamot, 62 år, 2 000 A-aktier.

Representant för Stockholms Affärsänglar med 
18 000 aktier. Klaus är systemvetare och ekonom 
från Stockholms Universitet och har haft ledande 
befattningar som IT-chef inom Esselte koncernen, 
Philips i Sverige och som VD för företag inom IT- 
sektorn. Klaus har gedigen erfarenhet av att etablera nya 
företag samt leda och utveckla företag i stark och snabb 
tillväxt.
Han har sedan 1995 som entreprenör, VD och delägare 
startat och utvecklat flera IT- och konsultföretag 
till en betydande årlig omsättning. Vid sidan 
om sitt engagemang i Stockholms Affärsänglar 
är Klaus aktiv i flera entreprenörsdrivna företag 
som styrelseledamot eller i operativa befattningar. 
Klaus har på det sättet skaffat sig branschkunskap 
med avseende på reimbursment, distribution och 
försäljning av medicintekniska hjälpmedel. Klaus 
generella specialistkompetens finns inom ledarskap, 
ekonomistyrning och kontroll samt företags och 
affärsutveckling i både teori och praktik

John Nilsson, suppleant, se nästa sida.
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Ledande befattningshavare

John Nilsson,  43 år, 174 900 A-aktier samt 35 000 
B-aktier. 

Grundare av bolaget. Utvecklingschef sedan 2012 och 
styrelseledamot sedan 2008.

John har genomgått en 3-årig systemvetenskaplig linje 
vid Umeå Universitet 1990, med påbyggnadsår för 
magisterexamen vid Uppsala universitet.

John är systemutvecklare (15+ år) och hans 
yrkeserfarenhet är som teknisk konsult på företag 
som Siemens-Elema, Nordea, Eniro och Ericsson. 
John gjorde sina första datorprogram redan vid 12 års 
ålder, på de första versionerna av hemdatorer. Hans 
specialarbete i gymnasiet handlade om 3D-projektion 
(matrisberäkningar) och C-uppsatsen handlade om 
Virtuellt Samarbete i Datorgenererade Miljöer (1994, 
Umeå Universitet). År 1995 tilldelades han pris för 
“Sveriges mest kreativa hemsida”, med hela 300 000 
besökare.

Anders Frisk, 59 år, 32 850 A-aktier och option på 
70 000 A-aktier år 2016 enligt avtal med Almi, Reddere 
Invest och John Nilsson.

VD och säljansvarig sedan februari 2013. Anders är 
civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, 
1979. Executive Management Program (Egmont/ 
INSEAD), 1992-93. Utbildad akutsjukvårdare. Anders 
har med framgång drivit affärsområden och projekt 
inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och 
företagsetableringar. Han har unik specialistkompetens 
från affärsområdet TIME industry (telekom, internet, 
mobil, media och streaming media).

Anders var tidigare ägare och VD i Bwell AB, 
2009 – 2012. Import och försäljning av utrustning 
för rehabilitering och träning till såväl kliniker, 
företag och privatmarknaden. Försäljningsansvarig 
och affärsutveckling i Globalmouth AB/mobil 
distributionsplattform för försäljning och 
marknadsföring, 2008-2009. Mellan åren 2003 – 2008 
var Anders Sales Director på Qbrick i Norden. Qbrick 
är marknadsledande inom Streaming Media/web-TV 
och mobil TV (on demand och live). Omsättningen 
växte från 10 mkr till 70 mkr och Qbrick etablerade 
nya säljenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Oslo. Tidigare uppdrag som styrelseordförande i 
Navigare Yachting AB, 2002-2012 (Nordens största 
charterverksamhet/segling) samt Qbrick AB, 2003-2008 
(Europas största streaming media bolag).

STYRELSE OCH LEDNING
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Räkenskapsåret 2012
Under inledningen av året avbryts Bolagets satsning 
på att knyta ett antal internationella distributörer och 
samarbetspartners inom området för militär träning och 
simulering efter att man inte uppnått önskat resultat. 
Bolagets säljare avslutade sin anställning under första 
halvåret 2012.

Utvecklingsarbetet har istället under året 
intensifierats med Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) 
som tillsammans med Bolaget utvecklat ett koncept 
döpt till jDome® BikeAround™ ® som i testprojekt 
används i vård och träning av äldre och demenssjuka 
personer. Bolaget förvärvar enligt avtal men utan 
kostnad samtliga kommersiella rättigheter till konceptet 
jDome® BikeAround™ från Högskolan i Halmstad.

Ett pilotprojekt inleds med Vardaga (f.d. Carema)  i 
Stockholm. 

De två huvudfinansiärerna Almi/Innovationsbron AB 
och Peter Nilsson via bolag tillskjuter lån på 350 000 
kronor vardera under hösten 2012. Detta görs i syfte 
att finansiera den fortsatta utvecklingen av konceptet 
BikeAround™ till färdig nollserie. 

Bolagets egna kapital var inte återställt per den 31 
december 2012 eftersom förskotten från huvudägarna 
då ännu inte var bokförda som eget kapital.

Omsättning 2012 uppgår till 358 Tkr (751). 
Anledningen till den minskade omsättning är 
att Bolaget prioriterat utvecklingsarbetet med 
jDome® BikeAround™ samt övriga produkter inom 
rehabilitering. Resultatet uppgår till -1,7 Mkr (-2,4).  

Innevarande räkenskapsår  
Styrelsen utser i februari 2013 Anders Frisk till VD. 
Han har omfattande sälj- och marknadserfarenhet 
och kommer närmast från att ha varit ägare och VD 
i Bwell med verksamhet inom import och försäljning 
av utrustning för rehabilitering och träning till såväl 
kliniker, företag och privatmarknaden. Bolagets 
huvudägare ställer ut optioner för att VD skall 
erhålla partnerstatus jämte grundaren. Pilotprojektet 
med Vardaga (f.d Carema) fortsätter att utvecklas 
positivt och övergår till en satsning på att installera 
jDome® BikeAround™ i samtliga 6 regioner i Sverige. 
Installationer under hösten 2013 genomförs i 
äldreboenden i Tumba, Lund, Göteborg och Östersund. 

På samtliga platser får personalen en grundlig 
utbildning och vägledning om hur bästa resultat uppnås 
med jDome® BikeAround™.

Almi/Innovationsbron AB och Peter Nilsson via bolag 
tillskjuter tillsammans under våren 2013 500 000 
kronor till bolaget.  De sammanlagda kapitaltillskotten 
från 2012 och 2013 på 1 200 000 kronor kvittas 
mot 60 000 nya preferensaktier (nu A-aktier) i en 
emission beslutad av styrelsen den 31 maj 2013 enligt 
bemyndigande från bolagsstämman. 

Bolaget har under året sålt ett tiotal jDome® system. 
För att effektivt nå ut till kund har bolaget deltagit i ett 
antal mässaktiviteter, så som AAL Forum i Norrköping, 
Seniordagen i Västerås och Stora Demensdagen 
i Stockholm. jDome® BikeAround™ har fått stor 
uppmärksamhet i media, där bl a SVT Rapport på 
Alzeimerdagen den 21 september, på bästa sändningstid, 
visade ett reportage från jDome® BikeAround™ 
användning på Vardagas (f.d. Carema) äldreboende i 
Högdalen. Googles styrelseordförande Eric Schmidt 
talade på Zeitgeist i London våren 2013 om nyttan och 
värdet av att cykla runt med jDome® BikeAround™ för 
såväl demenspatienter som deras anhöriga. En intervju 
med VD Anders Frisk publicerades i bloggen Bort med 
skammen (en blogg om demenssjukdomar och om att 
vara anhörig), TV reportage har även sänts i Japansk 
TV, som ett resultat av bolagets deltagande under 
Innovative Sweden i Tokyo i september. I samband med 
denna världsomspännande utställning i regi av Svenska 
Institutet har Sveriges utvalda spjutspetsföretag visats 
upp bl.a. i USA, Canada, Brasilien, Kina, Tyskland och 
Japan. Nästa stopp är planerat till Seoul i Korea.

Under första halvåret 2013 inleds ett samarbete med 
Hälsans Nya Verktyg i Linköping om utveckling av fler 
produkter inom hälsosektorn. Samarbetet omfattar även 
finansiering av arbetet med att ta fram nya 
habiliterings- och rehabilieringsprodukter. Bolagets 
verksamhet flyttar till representativa lokaler i centrala 
Stockholm den 1 juli 2013.

På styrelsemöte den 19 september konstateras att det 
föreligger ett stort intresse för produkten i Sverige och 
internationellt så att förutsättningar finns för att 
ändamålsenligt finansiera bolaget för en 
kommersialisering av BikeAround™ och andra 
konceptuella prototyper till vårdverktyg som finns i 
bolagets varumärkesportfölj. 
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Styrelsen bedömer att 10 miljoner skall vara tillräckligt 
för en välorganiserad och verkningsfull marknadsentré. 
Bolaget väljer en publik emission för att få extra 
uppmärksamhet runt sina innovativa produkter för vård 
av äldre, demenssjuka samt stroke- och 
afasidrabbade personer. Styrelsen och ägarkretsen utökas 
med kompetens inom vårdsektorn. Monica Hedberg 
blir ny styrelseledamot med 30 års erfarenhet av att 
arbeta med privat och offentlig hälso- och sjukvård samt 
ett stort kontaktnät på ledningsnivå hos såväl små som 
de största sjukvårdsaktörerna i Sverige. Dessutom har 
Klaus Gottwald rekryterats till styrelsen. Klaus har 
gedigen efarenhet från IT-verksamhet, 
företagsutveckling och venture capital.

Utöver dessa personer har MD Magnus Edner valts in i 
styrelsen. Magnus är kardiolog vid Karolinska Institutet 
och rehabiliteringssakkunnig inom strokevården.

Monica Hedberg och Klaus Gottwald erbjuds delta 
i en riktad emission på ca 0,5 Mkr i oktober. Via en 
företrädesemission samt den riktade emissionen har 
totalt drygt 1,5 Mkr tillskjutits under oktober månad 
2013. Det egna kapitalet uppgår per 2013-10-31 till 
0.5 Mkr. Likviden från den riktade emissionen är då ej 
medräknat.  

En principöverenskommelse har träffats med 
Plotagon AB om att Division By Zero får 
förvärva en licensrättighet att utveckla ett 
kommunikationshjälpmedel för afasidrabbade, baserat 
på Plotagons nyligen lanserade filmverktyg för skapande 
av verklighetstrogna filmer i 3D. En person som har 
afasi kan med hjälp av detta animeringsverktyg skriva ett 
kort manus och automatiskt få en talande filmsekvens 
producerad i syfte att lättare kunna kommunicera med 
sin omgivning.  
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JDome® styr mot framtiden

TKR 30/09/2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 355 358 752 256

Rörelseresultat (EBITDA) -748 -1682 -2378 -895

Resultat efter skatt -997 -1768 -2426 -960

Balansomslutning 2736 3154 3321 1566

Eget kapital 159 -529 1232 264

Räntebärande skulder 500 943 466 0

Soliditet (%) 6 -18 37 17

Kassalikviditet (%) 172 134 322 20

Antal anställda 2 1 2 1



DIVISION BY ZERO AB - MEMORANDUM

De flesta av oss vill kunna njuta av livet. Detta gäller i 
högsta grad även den allt mer växande gruppen av äldre 
i samhället. Vi önskar att vi kan röra oss i frihet, oavsett 
om vi lever på ett äldreboende eller i vår hemmiljö.
De flesta av oss har fortfarande samma behov av att 
röra oss, uppleva och kommunicera, men kommer att 
behöva hjälp med att övervinna hindren för att kunna 
fortsätta att leva fria och oberoende liv. Detta är en 
global trend, men som drivs av ett antal mer utvecklade 
länder inom äldreomsorg som t.ex. Japan, Holland, 
USA och våra nordiska länder. I detta perspektiv är 
rehabiliteringslösningen jDome® BikeAround™ och 
projekterade uppföljare av största intresse för att hjälpa 
personer med att motverka sina funktionshinder. 
Detta bör ske på individens egna villkor, när den 
drabbades dagliga liv påverkas av fysiska eller mentala 
förändringar. Marknaden för jDome® mångdubblas 
därför som en direkt konsekvens av att bolaget 
framöver utökar kundkategorin från institutionella 
vårdnadshavare till öppna dagcentra och privatkunder. 
Beaktar vi denna stora affärsmöjlighet, att kunna 
utnyttja systemlösningen som en rehabiliteringslösning 
där användaren kan träna upp sina färdigheter 
i hemmet, är utsikterna goda för att uppnå en 
betydande  marknadsandel. I detta perspektiv kan 
jDome® erbjuda användaren att få expertrådgivning 
om såväl rörelsemönster och förbättringsgrad via 
inbyggda registratorer som kommunicerar med läkare 
och sjukgymnaster. Detta behovsscenario kommer att 
bli verklighet med den snabbt växande gruppen av 
äldre och bristen på vårdenheter för rehabilitering och 
terapeutisk sjukgymnastik.

Med målsättningen att utvidga verksamheten för 
att möta upp emot den ökade efterfrågan i vården 
vidareutvecklas jDome®-lösningen tillsammans med 
bl.a. Hälsans Nya Verktyg och Intels hälsoprogram. 
Avsikten är att få fram systemlösningar som är 
enklare att använda, har integrerade funktioner för 
bildåtergivning, internetuppkoppling och rehabilitering 
i hemmet med terapeutiskt distansstöd. Dessutom skall 
lösningarna vara kompakta och anpassade för såväl 
installation i institutioner som i hemmiljö.

Utsikter 2014-2016
Efter utgången av 2013 har Division By Zero sålt totalt 
25 produktlösningar till ett värde av 1 Mkr. Därtill 
har bolaget erhållit ett utvecklingsbidrag från Hälsans 
Nya Verktyg på 300 Tkr. Beräknad förlust för 2013 
uppgår till ca 0,5 Mkr. För 2014 med kapitalstillskottet 

från emissionen räknar Division By Zero att omsätta 
7,6 Mkr. Omsättningsökningen kommer nås 
genom att bolaget med egen säljkår kraftigt utökar 
direktbearbetningen av potentiella vårdnadshavare i 
Sverige, startar upp tredjepartsförsäljning i Norden, 
samt utökar partnerförsäljningen till Holland, UK, 
Japan och USA. Under 2014 kommer även såväl 
affärsmodell som betalningslösning att förändras vilket 
kommer att generera intäkter från funktionshyra, 
supportavtal och värdeökande tilläggsprodukter. 
Genom att använda den tekniska jDome®-plattformen 
som bas kan nya applikationer anpassas och fungera i 
samma enkla och naturliga användargränssnitt. Detta 
öppnar i förlängningen upp möjlighet för att licensiera 
ut jDome® plattformen parallellt med den egna 
försäljningen. Inledande diskussioner med en norsk 
systemintegratör är ett exempel på denna utveckling av 
jDome®-affären.

En utvidgad internationell marknadsplats med start 
under 2014 samt nya användningsområden talar för att 
omsättningsökningen för jDome®-portföljen kommer 
att öka markant.

Med ovanstående affärsutveckling förväntas en rejäl 
omsättningsökning till 2015. Bolaget skall då ha ett 
fungerande återförsäljarnätverk i drift i Norden och 
Holland samt referenskunder i ett par av de övriga 
utvalda länderna där Division By Zero har distribution 
med hjälp av distributörer och licensförsäljning via 
systemintegratörer. Under första halvåret 2016 planeras 
introduktion av en jDome®-lösning för habilitering och 
rehabilitering på privatmarknaden. Produktportföljen 
kommer då även ha utvecklats med kompletterande 
produktlösningar avseende individuell träning för 
personer med funktionshinder.

24
FRAMTIDSUTSIKTER

BILD

Framtidsutsikter

35

30

25

20

15

10

5

0

-5
2013 2014 2015 2016

RÖRELSERESULTAT 
F. AVSKRIVNINGAR

NETTOOMSÄTTNING

MKR

KOSTNADER

BEDÖMD UTVECKLING 2013-2016



FRAMTIDSUTSIKTER 25

Bolaget
Division by Zero AB (publ)
08-12 44 88
Grev Turegatan 9
114 46 Stockholm

Emissionsinstitut 
Aktieinvest FK AB 
08-506 517 95
113 89 Stockholm

Revisor
Parameter Revision AB
Aukt. rev. Marie Nordlander 
Sankt Eriksgatan 63
112 34 Stockholm 

Finansiell rådgivare
Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)
08-673 17 90
Grevgatan 39
114 53 Stockholm

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 7822
103 97 Stockholm 

Grafik
Bonsib Urban Design, Stockholm
073- 58 44 981


