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Med ”KIAB” eller ”Bolaget” avses Kopparberg Invest AB (publ) med organisationsnummer 556625-
5153 och med säte i Ljusnarsbergs Kommun, Örebro län, Sverige. 

KIAB har under de senaste åren profi lerat sig som ett investmentbolag och har idag innehav i ett 
antal intressanta företag. Under 2013 har KIAB haft en mycket gynnsam utveckling. Bolaget har 
fått ett antal propåer om samarbeten och möjlighet att investera i fl era spännande företag. Investe-
ringar har under året gjorts i bl.a. Sensavis Holding AB.

För att underlätta framtida kapitalanskaffning inför nya investeringar, men också för att ge KIABs 
befi ntliga aktieägare en exitmöjlighet, beslutade styrelsen för KIAB vid sitt senaste sammanträde 
om en listning av Bolaget. Processen för listning kommer att påbörjas i början av 2014.

Styrelsen beslutade vidare vid sitt senaste sammanträde om en kapitalanskaffning för att i närtid 
säkerställa fortsatt expansion av KIAB och erbjuder därför befi ntliga ägare och allmänheten att via 
en nyemission teckna aktier och/eller ett konvertibelt förlagslån till förmånliga villkor. 

Likviden från den beslutade emissionen skall primärt användas för att ha beredskap för nya investe-
ringar samt för att stärka ägandet i Sensavis Holding AB. 

KIAB får kontinuerligt propåer om och utvärderar ständigt nya objekt och har som ambition att 
årligen investera i ett till två nya företag.

BAKGRUND OCH MOTIV 
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Under året som gått har utvecklingen inom 
Kopparberg Invest varit mycket positiv.

Kopparberg Invest fortsätter att få intressan-
ta investeringsförslag. Under året har vi gjort 
ett antal lyckade kortfristiga placeringar vilka 
sammantaget bidrar till ett positivt fi nansnetto 
om cirka 1,1 Mkr. Ett bra exempel på en lyck-
ad kortfristig placering är KIABs deltagande i 
Medic Pens riktade emission till en utvald krets 
investerare. KIAB deltog med en mindre summa 
och avyttrade sitt innehav med en vinst översti-
gande 200 procent.

En investering jag vill lyfta fram är Sensavis 
Holding AB (Sensavis), världsledande inom 
interaktiv 3D-utbildning. Sensavis har utvecklat 
en mjukvaruplattform för tredi-
mensionella, interaktiva, visua-
liseringar. Utifrån plattformen 
skapar Sensavis produkter 
som ”The 3D Classroom” och 
”The 3D Healthline”. Det är 
världsunika produkter som 
tillåter läraren/utbildaren att 
i tre dimensioner styra fritt i 
människokroppen, runt jorden 
eller i matematikens värld för 
att beskriva komplexa ämnen 
på ett lättförståeligt sätt!

Möjligheterna med Sensavis 
unika programvara är i stort 
sett oändliga och bedömningen 
är att Sensavis har en betydande global poten-
tial. Sensavis ser skolor och institutioner inom 
hälsovård över hela världen som potentiella 
kunder. Bolagets produkter har redan fått stor 
internationell uppmärksamhet och företaget 
uppvaktas nu av ett antal aktörer från USA och 
Asien som söker samarbete och partnerskap. 
Sensavis bedömer att det redan under 2014 är 
realistiskt att få intäkter från dessa marknader.

Len Scrogan, Digital Learning Architect på 
University of Colorado, säger:
”Jag har sett allt som fi nns att se inom områ-
det utbildning och interaktiva visualiseringar. 
Sensavis är utan tvekan det bästa jag sett.”

Trots att ”The 3D Classroom” endast har funnits 
till försäljning sedan augusti/september 2013 
bedömer Sensavis att det är realistiskt att redan 
under 2013 uppnå en försäljning på 3-6 Mkr.

I början av 2014 kommer första utbildningspro-
dukten inom ”The 3D Healthline” att fi nnas till 
försäljning. I samarbete med medicinsk expertis 
verksam vid Karolinska har Sensavis utvecklat 
en utbildning i lungsjukdomen KOL. 

Fler patientutbildningar och utbildningar för 
studenter och specialister ligger i Sensavis 
utvecklingsplan. 

KIAB har under 2013 investerat cirka 5 Mkr 
i Sensavis och äger idag cirka 11 procent av 
bolaget. KIABs styrelse bedömer att såväl ”The 
3D Classroom” som ”The 3D Healthline” har en 
mycket intressant framtida potential. KIABs 
styrelse utesluter inte att Sensavis inom det 
närmaste året kan bli uppköpt eller listas. KIAB 

bedömer att aktieinnehavet 
innehåller ett betydande 
övervärde.

”Nya Maxpeak”
Under 2013 har Maxpeak, 
där KIAB är den största äga-
ren, omstrukturerats varvid 
den tidigare huvudverksam-
heten, signalmätare, har 
avyttrats.

Maxpeak utvecklar nu ett 
helt nytt fi nansiellt koncept 
som innebär att man bygger 
framtidens ”entreprenörs-
hus/fi nanshus” där mindre 

företag kan få hjälp med en rad fi nansiella och 
managementtjänster under ett och samma tak.

Som största ägare i Maxpeak är KIAB tongi-
vande i den utveckling som nu sker i ”Nya” 
Maxpeak. Styrelsen för KIAB bedömer att det 
fi nns betydande övervärden i investeringen i 
Maxpeak.

Sedan augusti är Capillum Holding AB (Capil-
lum) dotterbolag till Maxpeak. Capillum ger el-
ler förmedlar krediter och andra fi nansierings-
lösningar till mindre företag. Capillums senaste 
årsredovisning visar på en vinst om 4,7 Mkr 
samt en avkastning om 44,8 procent av eget 
kapital. KIAB har varit drivande i utvecklingen 
av Capillum det senaste året.

Maxpeak har även investerat i Wizzcom 3D Pro-
duction AB (Wizzcom) som har specialiserat sig 
på produktion av ”riktig” 3D-fi lm på marknaden 
för reklam och information på digitala skärmar 

VD HAR ORDET
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Möjligheterna med 
Sensavis unika 

programvara är i 
stort sett oändliga 
och bedömningen 
är att Sensavis har 
en betydande global 

potential. 
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i offentliga miljöer, till exempel tunnelbanesta-
tioner (digital signage). Wizzcom erbjuder en 
unik skärm som visar 3D utan att glasögon 
krävs. Externa bedömare anser att Wizzcom är 
det tekniskt ledande företaget inom 3D-digital 
signage. 

Den svenska digital signage-marknaden väntas 
omsätta cirka 1 miljard kronor i år och växer 
med 30 procent årligen. Förutsättningarna för 
en snabbt ökad värdetillväxt i Wizzcom är myck-
et goda. KIAB är som största ägare i Maxpeak 
tongivande i den utveckling som sker inom ”Nya 
Maxpeak” och bedömer att det fi nns betydande 
övervärden i innehavet Maxpeak.

Under hösten blev KIAB även delägare i by 
Crowd AB som har utvecklat och lanserat två 
affärsplattformar för webben: salesbycrowd.com 
och jobsbycrowd.com. 

Den som söker en kund, affärspartner eller 
investerare lägger upp en eller fl era annonser 
på salesbycrowd.com - helt riskfritt eftersom 
annonseringen är gratis! Det annonserande 

företaget betalar endast avgift till by Crowd 
vid avslutad affär. Salesbycrowd är den globala 
plattformen som hjälper småföretagare eller 
entreprenörer att få en naturlig affärskanal utan 
initiala kostnader. Plattformen jobsbycrowd.com 
fungerar på motsvarande sätt om ett företag är i 
behov att rekrytera personal. I by Crowds affär-
sidé är alla vinnare.
Med anledning av den positiva utveckling som 
pågår bedömer styrelsen i Kopparberg Invest att 
det fi nns goda förutsättningar för en lyckad list-
ning av Bolaget. Processen för listning kommer 
att starta i början av 2014.

Föreliggande emissionskapital skall primärt an-
vändas för att stärka Bolagets ägande i Sensavis 
men även att kunna ha beredskap för nya inves-
teringar, såväl av långsiktig som av kortfristig 
karaktär. KIAB utvärderar ständigt nya objekt 
och har som ambition att årligen investera i ett 
till två nya företag.

Anna-May Wester
VD

FORTS. VD HAR ORDET
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Villkor för aktieemissionen:
•  Kurs 5,00 kr/aktie serie B. Aktier kan tecknas 

i en eller flera poster om 2000 aktier serie B.

•  Courtage utgår ej.
 

Villkor för konvertibelemissionen:
•  Konvertibelt förlagslån med fast årsränta om 

9%, löptid t o m 2015-12-31.

•  Konverteringskurs om 9,00 kr/aktie serie B. 
Konvertibeln kan tecknas i en eller flera pos-
ter om 9 000 kr.

•  Courtage utgår ej.
 
Teckningstid
Teckning kan ske under perioden  
18 november – 3 december 2013. 

Anmälan
Anmälan skall ske på särskild anmälningssedel.
Ifylld anmälan kan postas, faxas eller mailas 
(inskannad) till:
•  Kopparberg Invest AB,  

Box 34,  
714 21 Kopparberg 

•  Fax: 0580-423 59 

•  E-post: info@kopparberginvest.se

Rätt till förlängning av erbjudandet
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga 
teckningstiden samt att fullfölja emissionen 
även om den inte tecknas fullt ut.

Tilldelning samt betalning
Tilldelning kommer att ske löpande i den 
ordning som anmälningssedlarna inkommer 
till Bolaget. Full betalning för tilldelade aktier 
respektive konvertibla skuldebrev skall erläggas 
kontant enligt anvisningar på utsänd avräk-
ningsnota.
 
Erhållandet av värdepapper
Sedan betalning har erlagts, och aktie- samt 
konvertibelemissionen registrerats hos Bolags-
verket, skickas en VP-avi som visar att aktierna 
respektive konvertiblerna finns tillgängliga på 
köparens VP-konto. Det beräknas ske under 
december 2013/januari 2014. Aktieägare vars 
innehav är förvaltarregistrerat aviseras enligt 
respektive förvaltares rutiner. Bolaget är an-
slutet till Euroclear Sweden ABs kontobaserade 
värdepapperssystem. Fullständiga konvertibel-
villkor finns att rekvirera hos Bolaget samt på 
Bolagets hemsida. 

Utdelningspolitik 
Utdelning kommer att ges när Bolagets kassa-
flöden och vinst från verksamheten medger en 
långsiktig finansiell uthållighet och flexibilitet. 
Bolaget avser att ha en generös utdelningspoli-
tik om övriga affärsmöjligheter så tillåter.

Styrelsen i Kopparberg Invest AB (publ) har beslutat att med stöd av bemyndigande från årsstämma 
den 28 juni 2013 genomföra emission om maximalt 7,5 Mkr. Emissionen riktar sig till såväl befint-
liga ägare som till allmänheten. Investeraren kan välja mellan olika investeringsalternativ eller en 
kombination av aktie – och konvertibelemission.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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Affärsidé
KIAB skall vara ett investmentbolag som för-
utom traditionella investeringar har en uttalad 
ambition att portföljen även skall innehålla 
bolag, så kallade konceptbolag, som kan förstär-
ka KIABs servicegrad gentemot de traditionella 
investeringsobjekten. 

Mål
KIABs mål är att:

• Vara ett traditionellt investmentbolag som 
investerar i tillväxtbolag i ett tidigt skede

• Årligen investera i ett till två nya företag

• En del av portföljen skall bestå av företag som 
i sin verksamhet skall kunna tillhandahålla 
kompetens och tjänster till övriga portföljbo-
lag

• Vid behov starta nya företag som adderar 
ytterligare kompetens till KIABs portföljbolag

• Kontinuerligt arbeta med kortfristiga place-
ringar för att ha positivt kassafl öde

Sensavis Holding AB, ”Sensavis”
Sensavis affärsidé är att tillhandahålla en 
världsledande mjukvara som tillåter läraren/
pedagogen att styra hur innehållet i budskapet 
presenteras tredimensionellt och därigenom 
ökar intresset och inlärningsförmågan hos 
eleven/patienten. Kunderna omfattar skolor och 
hälsovårdsinstitutioner över hela världen.

Via Sensavis första produkt ”The 3D Classroom” 
kan exempelvis biologiläraren visualisera hjär-
tat i 3D för högstadieelever. Läraren kan rotera 
hjärtat så att det ses från olika vinklar, demon-
strera ett uppsnittat hjärta och i realtid simulera 
hur hjärtat reagerar vid exempelvis olika blod-
tryck, olika klaffel, åderförkalkning mm. 
En kort video på KIABs hemsida, 
www.kopparberginvest.se visar systemets 
möjligheter – dock endast i två dimensioner.

”The 3D Classroom” lanserades under våren/
sommaren 2013 och försäljningen inleddes 
på allvar i augusti månad. Under september, 
oktober och november har försäljningen konti-
nuerligt ökat och Sensavis bedömer att företaget 
redan under 2013 kommer att ha intäkter på 3-6 

Mkr. Mottagandet på marknaden har varit och 
fortsätter att vara mycket positivt.
Marknaden för ”the 3D Classroom” är ytterst 
betydande. Enbart i Sverige fi nns ca 5.700 
skolor, i övriga Norden ytterligare 6.000, i UK 
34.000, i Tyskland 47.000 och i Frankrike cirka 
80.000 skolor. Potentialen är minst ett 3D paket 
per skola. Dessutom tillkommer kontinuerligt ny 
programvara såsom matematik-, fysik-, kemimo-
duler m.fl . vilka kommer att generera ytterligare 
intäkter.

VERKSAMHETEN

INNEHAV – TRADITIONELL FÖRVALTNING
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”The 3D Classroom” levereras komplett med 
stor 3D skärm och 3D glasögon (från LG), dator 
(från HP) och mjukvara från Sensavis. Distribu-
tionsavtal har knutits med Tech Data som är en 
av världens största distributörer av IT-produkter 
och programvaror. Företagen Atea och Caperio 
kommer att marknadsföra ”The 3D Classroom” 
i Norden.

”The 3D Classroom” kostar för närvarande cirka 
70.000 kr (kunden betalar 1.995:- per månad 
i 36 månader) varför det finns fog för att tala 
om en potentiell miljardmarknad för Sensavis. 
Enbart den svenska marknaden beräknas uppgå 
till betydande belopp, även om 
varje skola skulle köpa endast 
ett ”The 3D Classroom”. Poten-
tialen per skola uppgår till flera 
system.

Parallellt med försäljning på den 
svenska marknaden pågår även 
förberedelser med att starta för-
säljning i Finland, Danmark och 
Norge. Sensavis har även under 
hösten etablerat en försäljnings-
kanal mot UK-marknaden. Först 
ut som återförsäljare är XMA 
som har stort fokus på skola och utbildning och 
omsätter cirka 100 miljoner GBP per år.

Under hösten har Sensavis även uppvaktats av 
större aktörer från Asien och USA som söker 
samarbete och partnerskap. Sensavis bedömer 
att det redan under 2014 är realistiskt att få 
intäkter även från dessa marknader. 

KIAB har under året investerat cirka 5 Mkr i 
Sensavis och äger idag cirka 11% av företaget. 
KIAB har som ambition att inom kort öka sitt 
ägande i Sensavis till cirka 15%.

Styrelsen i KIAB bedömer att Sensavis har en 
mycket intressant framtida potential och att 
bolaget inom det närmaste året kan bli uppköpt 
eller listas. Sensavis utvecklas enligt plan och 
styrelsen i KIAB bedömer att dagens aktieinne-
hav innehåller ett betydande övervärde.

Sensavis lanserar nu även den första utbild-
ningsprodukten inom ”The 3D Healthline”. 
Såväl i Sverige som internationellt satsas stora 
resurser på att sätta patienten i fokus inom vår-
den. En av de viktigaste åtgärderna är att infor-

mera och utbilda patienten eftersom en kunnig 
och motiverad patient kan uträtta underverk 
med sin egen livskvalitet.

Sensavis interaktiva 3D visualisering av anato-
mi och fysiologi kan verkligen hjälpa till inom 
hälsovården. I samarbete med Karolinska har 
Sensavis som första applikation utvecklat en 
utbildning i lungsjukdomen KOL. Sjukdomen är 
ett eskalerande globalt problem där tobaksrök-
ning tros orsaka drygt 90% av fallen.
Utbildaren undervisar patienter i grupp som får 
ta del av en visuell och interaktiv resa genom 
friska och KOL-sjuka lungor på makro- och 

mikronivå via en stor 3D 
skärm. Rökningens effekter 
utgör en del av materialet 
liksom lungblåsor och gas-
utbyte. Andningsfrekvensen 
kan regleras upp och ned för 
att ge en uppfattning om hur 
muskulaturen engageras i 
olika grad o.s.v.

Syftet är att ge patienterna 
ett kraftfullt hjälpmedel för 
att förstå sitt sjukdomstill-
stånd och motiveras att vidta 

de åtgärder man vet leder till ökad livskvalitet. 
Detta ger uppenbart stora vinster för både pa-
tienter, anhöriga och vårdekonomin.

KIABs bedömning är att marknaden för ”The 
3D Healthline” kan bli lika stor som för ”The 
3D Classroom”. Ytterligare moduler till ”The 3D 
Healthline” är under utveckling. 

Professor Len Scrogan, Digital Learning Archi-
tect, University of Colorado-Denver, har forskat 
om effekterna av lärande med 3D hjälpmedel. 
Professor Scrogan säger: 
”I ett möte nyligen med Sensavis hade jag möj-
lighet att utforska deras produkter. Jag fann 
mig själv inget mindre än chockad. Jag har sett 
allt när det gäller 3D pedagogiska produkter 
på marknaden, och det här är det bästa jag har 
sett.” 

I en studie genomförd av professor Anne Bam-
ford från London med deltagande av 700 elever 
från skolor i Frankrike, Tyskland, Turkiet, Ita-
lien, UK, Holland och Sverige kunde det påvisas 
att genom att inleda lektionerna med ett visuellt 
3D-budskap ökar andelen uppmärksamma elev-

Under hösten har 
Sensavis även  

uppvaktats av större 
aktörer från Asien 
och USA som söker 

samarbete och  
partnerskap.

FORTS. INNEHAV – TRADITIONELL FÖRVALTNING
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er från 50% till 94%. När 3D-glasögonen togs av 
och lektionerna fortsatte steg siffran ytterligare 
till 96%. Antalet relevanta frågor från eleverna 
ökade dessutom dramatiskt. 

Vid ett möte mellan Sensavis och Prof. Bamford 
i juni 2013, togs ett beslut om en ny studie med 
start under hösten 2013. Den här gången kom-
mer man att enbart bygga studien på Sensavis 
”The 3D Classroom”.

Pedagoger och elever som redan använder ”The 
3D Classroom” i sin undervisning är mycket 
nöjda med detta, nedan ett axplock av kommen-
tarer:

”Jag lärde mig mer på en halvtimme framför The 
3D Classroom än under hela min utbildning” 
Margareta Dahlbom, Speciallärare, 
Solhemskolan i Spånga.

”Elevernas koncentration och intresse ökar. De 
får se hur det verkligen fungerar. Det som tidi-
gare var abstrakt blir nu enkelt att förstå.”
Anna-Lena Svensson, Lärare, 
Långsele skola

”När elever kommer fram och tackar för att vi 
infört ett nytt läromedel vet man att det är bra”
Tomas Jonasson, Lärare,
Kyrkbacksskolan i Kopparberg

FORTS. INNEHAV – TRADITIONELL FÖRVALTNING
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by Crowd AB, ”by Crowd”
En stor utmaning för många företag med 
tillväxtambitioner är att hitta nya kunder, rätt 
partners eller kanske rätt investerare. Även 
att hitta rätt medarbetare är ett stort och ofta 
kostsamt jobb. Detta i kombination med att 
man i många fall inte vill eller kan ta större 
investeringar inom företaget. Inte sällan har 
ett företag ett unikt eller väldigt intressant 
erbjudande, men saknar kanske rätt resurser, 
kunskaper eller kontakter för att ta företaget till 
nästa nivå.

by Crowd, där KIAB äger 10%, har utvecklat 
och lanserat två web baserade affärsplattformar: 
salesbycrowd.com och jobsbycrowd.com. Den 
som söker en kund, affärspartner eller investe-
rare lägger upp en eller flera annonser på www.
salesbycrowd.com. Helt riskfritt, eftersom med-
lemskap och annonsering är gratis. Annonsen 
delas av närstående och kolleger via by Crowds 
”Dela” funktion och kan därmed publiceras på 
LinkedIn, Facebook, Google+, Twitter etc. Detta 
kan i princip fortgå tills allas kontakter har 
delat informationen med alla sina kontakter och 
därmed kan man mycket snabbt nå en oerhörd 
mängd potentiella intressenter. 

Genom att göra detta så kan de närmaste kon-
takterna hjälpa den som har behov att finna en 
partner. by Crowd tillhandahåller en struktur 
och plattform för att det sökande företagets när-
mastes nätverk ska kunna supportera företagets 
tillväxt. 

Det annonserande företaget betalar en avgift 
till by Crowd endast vid avslutad affär varvid 
den som ”förmedlat” affären via sitt nätverk blir 
pengamässigt belönad.

www.salesbycrowd.com är den globala plattfor-
men som hjälper småföretagare eller entrepre-
nörer att få en naturlig affärskanal som inte 
innebär initiala kostnader. 

Plattformen www.jobsbycrowd.com fungerar på 
motsvarande sätt om ett företag är i behov att 
rekrytera personal. 

I by Crowds affärsidé är alla vinnare.

Biometron International AB, ”Biometron”
Biometrons vision är att skapa bästa skyddsven-
tilation för personal som arbetar med hälsovåd-
liga ämnen.

Biometrons lösningar kan användas i princip 
överallt där hälsovådliga ämnen hanteras och 
där personal därigenom kan vara utsatta för 
hälsorisker i sin arbetsmiljö. Företagets produk-
ter kan användas inom olika områden:

• Skydda personer mot hälsoskadliga ämnen 
vid hantering av farliga vätskor, gaser och 
partiklar.

• Skydda produkter/ämnen mot partiklar  
vid t.ex. montering av dammkänsliga 
komponenter.

• Skydda preparat, odlingar, forskningsobjekt 
eller liknande som ska hanteras i  
renluftsmiljö och skyddas från 
omgivande luft.

Biometrons produktidé är att skapa ett laminärt 
luftflöde som genereras ovanför arbetsytan och 
trycker hälsovådliga ämnen nedåt varvid dessa 
sugs bort genom den perforerade arbetsytan. 
Förorenad luft evakueras i central ventilation 
eller genom ett inbyggt filtersystem varvid den 
renade luften kan återföras till lokalen. 
Skyddsventilation i traditionella dragskåp inne-
bär att luften sugs uppåt och därmed riskerar 
att påverka operatören som normalt har ansik-
tet ovanför arbetsytan. Denna risk elimineras 
med Biometrons lösning som skyddar personal, 
eller produkter, från förorenad luft. Principen är 
enkel men mycket effektiv. Nu behöver inte per-
sonalen oroa sig för hälsovådliga ämnen vid sin 
arbetsplats. Lösningen är ”öppen” utan störande 
huvar eller sidopaneler och erbjuder därför bäs-
ta tänkbara ergonomi. Se http://www.biometron.
se/mini.aspx för illustration.

Bland Biometrons kunder finns patologer och 
andra sjukhusavdelningar, veterinärkliniker, 
pappersindustrin och bryggeriindustrin. 

KIAB äger Biometron till 97%.

FORTS. INNEHAV – TRADITIONELL FÖRVALTNING
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Maxpeak AB, ”Maxpeak”
KIAB är med sina 18,5% största aktieägare i 
Maxpeak. Under 2013 har Maxpeak omstruktu-
rerats varvid den tidigare huvudverksamheten, 
signalmätare, har avyttrats.

Maxpeak utvecklar nu ett helt nytt fi nansiellt 
koncept som innebär att man bygger framtidens 
”entreprenörshus/fi nanshus” där mindre företag 
kan få hjälp med en rad fi nansiella och manage-
menttjänster under ett och samma tak.

Som största ägare i Maxpeak är KIAB tongivan-
de i den utveckling som nu sker i ”Nya” Maxpe-
ak. Styrelsen för KIAB bedömer att det fi nns be-
tydande övervärden i investeringen i Maxpeak.

Capillum Holding AB ”Capillum”, vars verksam-
het är att bl.a. ge och förmedla krediter och an-
dra fi nansieringslösningar till mindre företag, 
är sedan i augusti ett dotterbolag till Maxpeak. 
KIAB har under senaste två åren varit drivande 
i utvecklingen av Capillum vilket under senaste 
verksamhetsåret redovisade en vinst på 4,7 Mkr 
och en avkastning på 44,8% av eget kapital. Se 
även www.capillum.se
 
Capillum ingår i affärsområde Maxpeak Finan-
cial Services som primärt omfattar att lämna 
bryggfi nansiering till bolag/kunder. Beloppet 
uppgår i respektive bolag till mellan 1-3 Mkr 
med minimum årligt avkastningskrav om 15%. 
Om Maxpeak bedömer att ett ägande i det aktu-
ella bolaget kan ge högre avkastning kan det bli 
aktuellt med att konvertera bryggfi nansiering 
till ägande.

Förutom att tillhandahålla bryggfi nansiering 
omfattar affärsområdet Financial Services via 
samarbetspartners även andra produkter som 
kan utnyttjas av framför allt mindre företag. 
Aktuella produkter är:
• Emissionshantering
• Aktiespridning
• Garantikonsortier 
• Factoring inklusive exportfactoring
• Inkasso i såväl Sverige som utomlands

En utveckling av produktsortiment i Maxpe-
ak Financial Services pågår och de typer av 
krediter som framledes är tänkta att beviljas 
innefattar:
• Rörelsekrediter. Löptid 1-3 år
• Förvärvskrediter Löptid högst 1 år
• Överbryggningskrediter. 

Löptid högst 3 månader

Inom affärsområdet Maxpeak Industry organi-
serar bolaget företag där Maxpeak är eller avser 
att bli majoritetsägare och/eller via styrelse-
representation/management direkt påverkar 
företagens operativa ledning. Den nu avyttrade 
signalmätarverksamheten ingick i Maxpeak 
Industry. 

I början av september 2013 investerade Maxpeak 
i företaget WizzCom 3D Production AB, ”Wizz-
Com”. Investeringen gjordes genom att WizzCom 
riktade en emission till Maxpeak motsvarande 
25% av WizzCom. Emissionen gav WizzCom 
nödvändigt rörelsekapital för att säkra den på-
gående snabba marknadstillväxten, framförallt 
i Norden och USA. Ambitionen från Maxpeaks 
sida är att utöka ägarandelen i WizzCom inom 
6-12 månader. 

WizzCom är specialister på produktion av ”verk-
lig tredimensionell fi lm” och vänder sig primärt 
till ”Digital Signage” marknaden. Digital Signa-
ge innebär reklam och information på digitala 
skärmar i publika miljöer såsom köpcentra, 
butiker, tåg/tunnelbana, receptioner etc. Wizz-
com har generalagenturen i Norden, Baltikum 
och USA för en unik autostereoskopisk skärm 
som levereras av det franska företaget Alioscopy 
och som visar 3D utan att speciella 3D-glasö-
gon behöver användas. WizzCom har generala-
genturen för Alioscopys 3D skärmar i Norden, 
Baltikum och USA. Företaget har under hösten 
rekryterat ytterligare personal till den ameri-
kanska verksamheten. Förutom att leverera de 
unika 3D skärmarna producerar och program-
merar WizzCom även innehållet som skall visas 
på skärmen. 

WizzCom har utvecklat en avancerad plattform 
för produktion av 3D innehåll speciellt lämpad 
för Alioscopys skärmar. Kombinationen av att 
kunna erbjuda avancerad hårdvara och pro-
gramvara gör WizzCom till ett av de tekniskt 
ledande företaget inom 3D för digital signage. 

INNEHAV – KONCEPTBOLAG

KIABs konceptbolag är hel- eller delägda företag, som förutom att stå på egna ben och generera po-
sitiv avkastning för KIAB, även skall ha produkter och tjänster som de övriga bolagen inom KIABs 
sfär kan ha nytta av. 
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Studier visar att genomsnittstiden för åskåda-
rens uppmärksamhet går från 0.2 sekunder för 
ett vanligt tvådimensionellt budskap till upp 
mot 10 sekunder för 3D. Effekten är att försälj-
ningen av en presenterad vara ökar signifikant. 
Vidare visar det sig att denna försäljningsök-
ning håller i sig över tid. Tester genomförda hos 
ICA Maxi i Solna visar att Wizzcoms produk-
tion av 3D-film med Chiquita-bananer har ökat 
försäljningen av bananer med 30% jämfört med 
övrig frukt och grönt. 

Den svenska digital signage marknaden bedöms 
idag omsätta cirka 1 miljard kronor per år och 
växer med 30 procent årligen, så förutsättning-
arna för en snabbt ökad tillväxt i Sverige och 
internationellt är mycket goda.

Bland WizzComs kunder märks Carlsberg, MTG, 
Ricoh, Panasonic, Samsung, Astra Zeneca Canal 
Plus med flera. För mer information om Wizz-
Com se www.wizzcom.se.

Presens - För Närvarande Reklam AB,  
”Presens”
Presens är en reklam- och marknadsföringsbyrå 
med lång samlad erfarenhet inom tryckt media 
och internet. KIABs ägarandel i Presens uppgår 
till 45%. 

Förutom att vara en traditionell reklam- och 
marknadsföringsbyrå så har Presens specialise-
rat sig på att producera ekonomisk information 
på ett lättfattligt sätt. Presens har supportat 
en mängd företag i samband med nyemissioner 
och noteringar  Företaget har lång och gedigen 
erfarenhet av att formge memorandum, teasers 
och prospekt. Presens kan även ge förslag på 
hur företagets kunder skall marknadsföra exem-
pelvis nyemissioner.

G&W Holding AB, ”G&W”
G&W är moderbolag till det helägda G&W Ka-
pitalförvaltning AB som bildades 1998. G&W 
är ett auktoriserat värdepappersbolag som står 
under Finansinspektionens tillsyn. Företaget 
erbjuder sina kunder kvalificerade tjänster inom 
Kapitalförvaltning och Corporate Finance som 
bygger på en lång samlad erfarenhet och bred 
kompetens. 

G&W är en helt oberoende aktör och i det 
dagliga arbetet samarbetar man med ett antal 
av Sveriges ledande fondkommissionärer och 
banker vad gäller analystjänster, affärsavslut 
och depåtjänster.

Inom området kapitalförvaltningen erbjuder 
G&W diskretionär förmögenhetsförvaltning av 
hög kvalitet och rådgivande förvaltning med 
personlig service till noga utvalda kundseg-
ment. Kunderna drar nytta av G&Ws omfattande 
kontaktnät med ett antal olika aktörer på kapi-
talmarknaden.

Inom området Corporate Finance är G&W spe-
cialiserade på att tillhandahålla rådgivnings-
tjänster åt mindre och medelstora företag vad 
gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv 
& fusioner samt IR & kommunikation. G&W 
agerar även Certified Adviser åt bolag listade på 
First North.

KIABs ägande i G&W uppgår till 9,9% av röster-
na och kapitalet. KIAB har dessutom option att 
till priset av 1 krona öka sitt innehav till 12,1% 
av röster och kapital.

FORTS. INNEHAV – KONCEPTBOLAG
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Bibby Financial Services AB
KIAB startade Kopparberg Finans AB 2005. 
Kopparberg Finans byggde upp en framgångs-
rik verksamhet med över 100 klienter inom 
factoring och inkasso.

Omsättningen 2009 uppgick till 4 242 tkr med 
ett resultat före skatt på 1 832 tkr. I november 
2010 förvärvades Kopparberg Finans av Bibby 
Financial Services Group varefter Kopparberg 
Finans under 2011 namnändrades till Bibby 
Financial Services AB, ”Bibby”. Beroende på 
utvecklingen i Bibby Financial Services AB har 
KIAB möjlighet till att erhålla en framtida till-
läggsköpeskilling.

Bibby Financial Services Group är fjärde största 
leverantören av factoringtjänster i Storbritan-
nien- vilket är ett enastående resultat för ett 
företag som inte är bankägt. Ägare är Bibby 
Line Group, ett 200 år gammalt familjeföretag 
med intressen i en rad olika branscher som t.ex. 
rederi och logistik över hela världen.

Bibby erbjuder svensk factoring och inkasso 
men kan även erbjuda sina kunder exportfi nan-
siering och dito inkasso. Via Bibby ges även små 
och medelstora företag att dessa möjligheter.

Genom samarbetet med Bibby ges KIAB möjlig-
het att utöka sitt utbud av hjälpfunktioner till 
såväl egna bolag som nya potentiella innehav. 

SAMARBETSBOLAG
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Styrelseordförande:
Anders Bodin, född 1962, invald 2013.
Civilingenjör i teknisk fysik. Har sedan 1994 
haft olika chefsbefattningar inom stål- och verk-
stadsindustrin (produktionschef, avdelnings-
chef). Var med om att starta Sveriges första 
Internetbolag, Kuai Scandinavia AB, 1994. 

Aktieinnehav: 109 000 aktier av serie B 

Styrelseledamot:
Christer Lundh, född 1957, invald 2013.
Har lång erfarenhet av fastighetsbranschen. 
Grundare av två fastighetsbolag som han i dag 
bedriver verksamhet i. Christer är ofta med och 
investerar i tidiga skeden i mindre bolag. 

Aktieinnehav: 199 000 aktier av serie B
 
Styrelseledamot samt VD: 
Anna-May Wester, född 1958, invald 2006.  
Anna-May har lång erfarenhet av att ta bolag 
från ”ax till limpa” och även erfarenhet av publi-
ka bolag. Anna-May är grundare av  
Kopparberg Invest AB. 

Aktieinnehav: 720 000 aktier serie A  
samt 760 300 aktier serie B
 
Revisor
Anders Löthgren, PwC, Örebro. Vald 2012.
 
Anställda
För närvarande har Bolaget två anställda:
•  Anna-May Wester, verkställande direktör

•  Jan Nilstadius, investment manager, har 
mångårig erfarenhet från bolag i tillväxt. 
Kommer senast från en tjänst som CFO på 
Mekonomen.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående finns.
 
Viktiga avtal
Bolaget har inga avtal utöver normal affärska-
raktär.
 
Företaget i sammandrag
Antal Aktier: 5 317 778

Firmanamn:  Kopparberg Invest 
AB (publ)

Säte:  Ljusnarsbergs  
kommun, Örebro län

Organisationsnummer: 556625-5153

Datum för bolagsbildning:  2002

Land för bolagsbildning:  Sverige

Hemvist:  Ljusnarsbergs  
kommun

Juridisk form:  Publikt aktiebolag

Lagstiftning:  Svensk rätt och 
svenska aktiebo-
lagslagen

Kontaktuppgifter
Kopparberg Invest AB 
Box 34
714 21 Kopparberg

Telefon: 0580-423 50
Fax: 0580-423 59

E-post: info@kopparberginvest.se 
Hemsida: www.kopparberginvest.se 

STYRELSE, LEDANDE  
BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
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Aktien
Bolagets aktiekapital är 1 063 557,60 kr fördelade på 5 317 778 aktier varav 
800 000 aktier av serie A samt 4 517 778 aktier av serie B.

Detta memorandum har upprättats av styrelsen för Kopparberg Invest AB (publ) med anledning av 
en beslutad aktie- och konvertibelemission. Styrelsen för KIAB är ansvarig för innehållet i detta 
memorandum. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för 
att säkerställa att uppgifterna i detta memorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer 
med faktiska förhållanden och ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka bedömningen av 
bolaget.

Kopparberg 2013-11-15

Anders Bodin Christer Lundh Anna-May Wester
Ordförande Ledamot VD, Ledamot

Ägarförhållanden

Ägare Aktier serie A Aktier serie B Röster % Kapital %

Anna-May Wester, via bolag 720 000 760 300 63,6 27,8

Åke Zetterberg 40 000 80 970 3,8 2,3

Christer Lundh, privat samt via bolag 0 199 000 1,6 3,7

Övriga (ca 370 st.) 40 000 3 477 508 31,0 66,2

Totalt 800 000 4 517 778 100,0 100,0

AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

STYRELSENS FÖRSÄKRAN
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Nedan presenteras KIABs finansiella utveckling i sammandrag 2011-12-31– 2013-10-31.

RESULTATRÄKNING (tkr) 2013-10-31 2012-12-31 2011-12-31

Omsättning 1 848 2 783 1 276

Övriga intäkter - - 84

Rörelsens kostnader - 2 293 -2 986 -2 848

Rörelseresultat -445 -203 -1 488 

Finansnetto 1 131 -643 -14

Uppskjuten skattefordran 1 750 - -

Årets/periodens resultat 2 436  - 846 -1 502

BALANSRÄKNING (tkr) 2013-10-31 2012-12-31 2011-12-31

Anläggningstillgångar 16 157 8 411 7 739

Omsättningstillgångar 7 169 10 025 5 220

Summa tillgångar 23 326 18 436 12 959

    

Eget kapital 4 726 892 1 761

Långfristiga skulder 11 212 7 513 6 195 

Kortfristiga skulder 7 388 10 031 5 003 

Summa skulder och eget kapital 23 326 18 436 12 959

NYCKELTAL 2013-10-31 2012-12-31 2011-12-31

Soliditet (%) 20,3 4,8 13,6

Eget kapital (tkr) 4 726 892 1 761

Kommentar
• Genomsnittlig ränta på långfristiga skulder uppgår till 7,5%, inkl. konvertibellån  

I långfristiga skulder ingår 2 konvertibla förlagslån:  
2 143 875 kr. Ränta 9%, konverteringskurs 9 kr. FFD 2014-09-30. 
1 350 000 kr. Ränta 10%, konverteringskurs 9 kr. FFD 2015-06-30.

• I anläggningstillgångar ingår uppskjuten skattefordran till ett bokfört värde om 1 750 tkr.

• Innehavet i Maxpeak är sedan tidigare nedskrivet med 5 621 tkr. En positiv utveckling i  
Maxpeak kan ge KIAB möjlighet att återta tidigare gjord nedskrivning vilket medför 
en positiv effekt avseende KIABs balansräkning och resultaträkning.

 FINANSIELL INFORMATION
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En investering i KIAB såväl som i alla andra företag utgör en affärsmöjlighet men är även förknip-
pad med risker. Dessa risker kan på grund av omvärldsfaktorer och bolagets affärsinriktning vara 
svåra att bedöma och kvantifi era. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I bolag med ringa 
eller begränsad historik kan risken ses som särskilt stor. För att bedöma bolaget är det viktigt att 
beakta de personer som kommer att driva verksamheten, deras bakgrund samt riskprofi len i den 
verksamhet som skall bedrivas.

För att minimera risker som kan förekomma bör investeraren noggrant beakta all information i 
detta memorandum. 

RISKFAKTORER
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§ 1 Bolagets firma är Kopparberg Invest AB (publ).

§ 2 Bolagets styrelse har sitt säte i Ljusnarsbergs kommun. Bolags-
stämma kan även hållas i Stockholm.

§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva rådgivning 
avseende förvärv, innehav, förädling och avyttring av finansiella 
instrument, bolag och rörelser, förmedling av kontakt mellan köpa-
re och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan 
vid transaktioner avseende sådana instrument, förvaltning av 
dylika instrument, tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och 
administrativa tjänster, bedrivande av fondverksamhet samt annan 
därmed förenlig verksamhet.

 Bolaget skall inte driva sådan verksamhet som kräver tillstånd 
enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst
  750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 3,75 miljoner och högst 15,0 miljoner 
aktier. Antalet A-aktier skall kunna utges till ett antal av högst 
100% av aktiekapitalet. Antalet B-aktier skall likaledes kunna 
utges vara högst 100% av aktiekapitalet.

 Röstvärdet för A-aktier skall vara 10 och för B-aktie 1.

§ 6 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier 
av serie A och serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier 
av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren 
förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med 
primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den 
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de 
förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, 
oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädes-
rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de 
förut äger. 

 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemis-
sion ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna 
företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen 
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av op-
tionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som 
om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att 
bytas ut mot. 

 Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möj-
ligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningse-
mission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier 
emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av 
samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av 
visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som 
nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att 
genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordning-
en, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till 
aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig 
och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bo-
lagets styrelse. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen 

för registrering. omvandlingen är verkställd när registrering sker.
§ 8 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med 

högst tre suppleanter.
 Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för 

tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

§ 9 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en 
revisor.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma skall genom kungörelse i Post- och 
Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats tidigast 6 veckor och 
senast 2 veckor före bolagsstämma.

 Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om ut-
givningen av Svenska Dagbladet upphör skall annonsering i stället 
ske genom Dagens Industri.

 Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, 
skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, 
dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges 
i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller ny-
årsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som 
styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid bolagsstämma.

 Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det 
förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen 
(2005:551).

§ 11 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår 

av kallelsen
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt 

i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevi-
sionsberättelse

7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkning-

en samt i förekommande fall koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 
direktören 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt 

val av styrelse och i förekommande fall revisor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebo-

lagslagen eller bolagsordningen.
§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 

enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 13 Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1–31/12.
___________________

Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 22 juni 2011.

BOLAGSORDNING
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