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Inledning
Uppgrättande och registrering av Prospektet

Detta Prospekt har upprättats av CybAeros styrelse i anledning av Erbju-

dandet. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om 

handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) 

nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”). Prospektet har 

godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestäm-

melserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella 

instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspek-

tionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullstän-

diga. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cybaero.se, 

på Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se, och på Finansinspektionens 

hemsida, www.fi.se. Informationen på Bolagets hemsida är inte införlivad 

i detta Prospekt och utgör inte en del av detta Prospekt. Papperskopior av 

Prospektet kan på begäran erhållas kostnadsfritt från Bolaget, Stockholm 

Corporate Finance och Aktieinvest.  All information som lämnas i Prospektet 

bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden 

som framgår i avsnittet ”Riskfaktorer” och som beskriver vissa risker som en 

investering i CybAeros aktier kan innebära. 

Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller in-

direkt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 

registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospek-

tet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet 

enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder 

än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmel-

ser i sådant land.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller de nyemit-

terade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United 

States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller 

enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt tillämplig lag 

i Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore 

eller Kanada, eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av 

Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterli-

gare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av 

svensk rätt. Anmälan om och teckning av aktier i strid med ovanstående kan 

komma att anses vara ogiltig och därmed får varken teckningsrätter, BTA 

eller aktier, direkt eller indirekt, erbjudas, överlåtas, utbjudas, säljas vidare 

eller levereras i eller till person med hemvist i dessa länder.

Framtidsinriktad information, marknadsinformation m.m.

Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om 

framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Framtidsinriktade 

uttalanden är gjorda av CybAeros styrelse och är baserade på kända mark-

nadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren 

uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är fören-

ade med osäkerhet. Framtidsinriktade uttalanden finns i flera avsnitt och 

inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar 

och förväntningar, där detta framgår uttryckligen eller underförstått. Fram-

tidsinriktad information baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för 

avgivandet av Prospektet och är alltid förenad med osäkerhet eftersom den 

avser och är beroende av omständigheter som ligger utanför Bolagets kon-

troll. Faktiska händelser och resultatutfall kan därför komma att skilja sig 

avsevärt från de framtidsinriktade uttalandena, till följd av risker och andra 

faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Någon försäkran att bedöm-

ningar som görs i detta Prospekt avseende framtida förhållanden kommer 

att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. 

Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revidering-

ar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information 

eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för avgivandet av detta Pro-

spekt.

Information från tredje part

Bolaget har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information 

som har använts av tredje part vid upprättandet av information som använts 

i Prospektet. I de fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bo-

laget således endast för att informationen har återgivits korrekt och sådan 

information bör läsas med detta i åtanke. Såvitt Bolaget känner till har inga 

uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller 

missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emeller-

tid ej gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av 

tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som 

presenteras i Prospektet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan 

har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Viss finansiell 

information i Prospektet har avrundats, varför vissa tabeller ej summerar 

korrekt. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospek-

tet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut

Stockholm Corporate Finance och Redeye är finansiell rådgivare och Ernst 

& Young AB (EY Law) är legal rådgivare till Bolaget i anledning av Erbjudan-

det och har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta Prospekt. Då samtliga 

uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Stockholm Corpo-

rate Finance, Redeye och Ernst & Young AB (EY Law) från allt ansvar i för-

hållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta 

konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt 

eller delvis grundas på uppgifterna i detta Prospekt. Aktieinvest FK AB age-

rar emissionsinstitut i anledning av Erbjudandet.

Tvist 

Tvist som uppkommer i anledning av innehållet i detta Prospekt och där-

med sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol 

exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta Prospekt och 

Erbjudandet.
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Erbjudandet i sammandrag
n Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 17 augusti 2015 är registrerade som aktie-

ägare i CybAero äger företrädesrätt att för två (2) innehavda aktier teckna en 

(1) ny aktie i Bolaget. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att 

utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

n Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs om 7 SEK per aktie. Inget courtage till-

kommer.

n Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som ska erhålla teck-

ningsrätter är den 17 augusti 2015. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till 

deltagande i emissionen är den 13 augusti 2015. 

n Teckningstid

Teckning av nya aktier ska ske från och med den 19 augusti 2015 till och med 

den 2 september 2015. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teck-

ningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. 

n Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North under tiden från 

och med den 19 augusti 2015 till och med den 31 augusti 2015. Erhållna teck-

ningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 2 sep-

tember 2015 eller säljas senast den 31 augusti 2015 för att inte förfalla värde-

lösa. 

n Handel med BTA

Handel i BTA kommer ske på First North under tiden från och med 19 augusti 

2015 till och med att emissionen slutregistreras hos Bolagsverket vilket beräk-

nas ske i slutet av september 2015. 

n Information om aktien

Handelsplats: Nasdaq First North

ISIN-kod: SE0005188711

Kortnamn: CBA

Valuta: Aktien är denominerad i svenska kronor (SEK)

Övertilldelningsoption
Vid överteckning av Företrädesemissionen har extra bolagstämma beslutat att 

bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 500 000 aktier, 

vilket kan komma att tillföra Bolaget ytterligare 10,5 MSEK. Se avsnitt ”Villkor 

och anvisningar” för principer för tilldelning av aktier tecknade inom ramen för 

övertilldelningsoptionen.

Definitioner
n CybAero, Koncernen eller Bolaget

CybAero (publ), organisationsnummer 556639-6817, inklusive dotterbolag, 

om inte annat framgår av sammanhanget.

n Företrädesemission

Företrädesemissionen avser Erbjudandet.

n Erbjudandet

Erbjudandet om teckning av aktier i företrädesemissionen i enlighet med 

villkoren i detta Prospekt.

n Prospektet

Prospektet avser föreliggande dokument vilket har upprättats med anledning 

av Erbjudandet, inklusive handlingar som införlivats genom hänvisning.

n Stockholm Coroporate Finance

Stockholm Corporate Finance AB, organisationsnummer 556672-0727.

n Redeye

Redeye AB, organisationsnummer 556581-2954.

n Euroclear

Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074.

n NASDAQ OMX

NASDAQ OMX Stockholm AB, organisationsnummer 556383-9058.

n First North

Den marknadsplats som drivs av NASDAQ där Bolagets aktier är listade.

Innehållsförteckning
Sammanfattning 4
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Sammanfattning

Prospektsammanfattningar består av punkter som ska innehålla viss informa-
tion. Dessa punkter är numrerade i avsnitt A–E (A.1 – E.7). Denna sammanfattning 
innehåller de punkter som ska ingå i en sammanfattning avseende nyemission av 
aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Eftersom inte alla punkter är till-
lämpliga, finns det luckor i numreringen av punkterna. Även om en punkt i och för 
sig ska ingå i nu aktuell sammanfattning, kan det förekomma att relevant informa-
tion beträffande sådan punkt saknas. I dessa fall innehåller sammanfattningen en 
kort beskrivning av informationskravet tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”.

AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR
A.1 Varningar Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet och värdepappersno-

ten. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i 

dess helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i ett prospekt anförs vid 

domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lag-

stiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga 

förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram samman-

fattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, 

felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med 

andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att 

investera i sådana värdepapper.

A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig; Erbjudandet omfattar inga finansiella mellanhänder.

AVSNITT B - EMTTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE

B.1 Firma och handels- 

beteckning

Bolagets registrerade firma är CybAero AB (publ) med organisationsnummer 556639-6817. Bola-

get är listat på First North och aktiens kortnamn är CBA.

B.2 Säte och bolagsform CybAero är ett publikt aktiebolag, bildat i Sverige enligt svensk rätt, med säte i Linköping. Verk-

samheten regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551).
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B.3 Huvudsaklig 

verksamhet

CybAero utvecklar, tillverkar och säljer det egenutvecklade obemannade flygsystemet APID 

ONE. CybAero har omkring 50 anställda. Bolaget levererar sina system direkt till slutkund eller till 

strategiska partners. Viktiga beståndsdelar i CybAeros affärsmodell är:

• Egenutvecklad plattform i design, konstruktion och systemintegration

• Nära partnerskap med leverantörer av viktiga delsystem

• Partnerskap ger Bolaget geografisk räckvidd

• Delagande i mässor och andra marknadsaktiviteter

• Demonstrationsflygningar

• Nätverk med lokala agenter

• Egen testanläggning för bland annat ankomstkontroll av delsystem och komponenter, ka-

pacitet för uthållighetstester, tester av kundspecifika lösningar och kompletta fabrikstester av 

funktion och prestanda före leverans  

B.4a Viktiga trender i 

branschen

Nedan framgår de huvudsakliga trenderna för CybAeros marknad: 

• • Obemannade flygfarkosters tillgång till civilt luftrum bedöms ske år 2017 enligt Frost & 

Sullivan (Unmanned VTOL Systems, 2013) och skulle innebära ett kommersiellt genomslag för 

CybAeros marknad. 

• Bemannade system blir allt dyrare att inköpa och driva vilket ökar efterfrågan för obemannade 

system. Bolaget får allt fler förfrågningar och efterfrågan på demonstrationer av Bolagets pro-

dukter ökar. 

• Tekniska utvecklingen möjliggör lättare sensorer som kan bäras av CybAeros farkoster vilket 

gör att Bolagets tillämpningsområden ökar. Exempel på sensorer är IR-kameror (värmekänsliga 

kameror) och laserbaserade mätsystem. Utveckling av smartare sensorer och delsystem möjlig-

göra nya applikationer som tidigare inte varit möjliga från luften. 

B.5 Koncernstruktur CybAero AB (publ) har ett helägt dotterbolag, CybAero Värdepapper AB, med organisations-

nummer 556893-8608. Dotterbolaget bedriver ingen verksamhet utan har endast använts för 

genomförande av incitamentsprogram till anställda och styrelse.

B.6 Anmälningspliktiga perso-

ner, större aktieägare samt 

kontroll av Bolaget

Aktieägare

Antal aktier Andel av röster  

och kapital

Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget 1 837 036 9,9%

State Street Bank & Trust Com., Boston 1 035 714 5,6%

AeroVironment Inc 587 043 3,2%

Rambas AB 546 245 3,0%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 502 352 2,7%

Amer Al-Khalili 455 425 2,5%

Mikael Hult via bolag och privat 418 986 2,3%

Henrik Lewander 284 390 1,5%

JP Morgan Chase Bank N.A. 165 000 0,9%

Handelsbanken Liv 163 552 0,9%

Summa 10 största aktieägarna 5 995 743 32,4%

Övriga aktieägare 12 501 470 67,6%

Totalt antal aktier i CybAero 18 497 213 100,0%

Källa: Bolagets aktiebok

 



6 C Y B A E R O  A B

S A M M A N F A T T N I N G

B.7 Utvald ekonomisk  

information

Nedanstående finansiell information i sammandrag avseende räkenskapsåren 2012–2014 är Bo-

lagets reviderade koncernräkenskaper. Räkenskapsåren 2012-2013 är upprättade i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med räkenskapsåret 2014 

tillämpas Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid 

upprättandet av finansiella rapporter. Övergången har ej inneburit någon förändring av tillämpa-

de redovisningsprinciper. Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsam-

mans med CybAeros reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter för räkenskapsåren 

2012–2014, vilka införlivats i Prospektet genom hänvisning. Förutom årsredovisningarna har ingen 

annan information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

Koncernrapport över totalresultatet

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Nettoomsättning 46 799 24 390 15 932

Aktiverat arbete för egen räkning 8 635 10 098 6 039

Övriga rörelseintäkter 157 1 986

55 591 34 488 22 957

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -37 829 -16 805 -6 464

Övriga externa kostnader -16 166 -18 285 -15 236

Personalkostnader -23 452 -14 405 -11 482

Av- och nedskrivningar av materiella och immate-

riella anläggningstillgångar

-11 355 -9 319 -8 744

Övriga rörelsekostnader -447 0 -

Rörelseresultat -33 660 -24 325 -18 969

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 21 127 34

Räntekostnader och likande resultatposter -563 -1 224 -717

Resultat efter finanseilla poster -34 202 -25 422 -19 652

Resultat före skatt -34 202 -25 422 -19 652

Skatt på årets resultat 0 0 -

Årets resultat -34 202 -25 422 -19 652

Koncernens nyckeltal

Belopp i tkr 204-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Bruttomarginal, % 19,2% 31,1% 59,4%

Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg

Vinstmarginal, % Neg Neg Neg

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % Neg Neg Neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % Neg Neg Neg

Soliditet, % 75,2% 29,3% 45,6%

Nettoskuldsättningsgrad, % -25,7% 98,7% -14,9%

Antal aktier vid periodens slut, st (reg.) 17 163 102 8 689 844 75 453 908

Genomsnittligt antal aktier, st (reg.) 13 838 565 8 658 054 67 725 498

Resultat per aktie, kr -1,62 -2,94 -0,22

Eget kapital per aktie, kr 5,40 1,49 0,26

Utdelning per aktie, kr n/a n/a n/a

Medelantal anställda, st 32 23 22
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B.7 Fortsättning Väsentliga händelser i CybAeros finansiella ställning och rörelseresultat 

Nettoomsättningen uppgick under perioden 1 januari – 31 december 2014 till 46,8 MSEK (24,4 

MSEK), en ökning från motsvarande period år 2013 med 92 procent. Omsättningsökningen förkla-

ras av att Bolaget erhöll sin största order någonsin, på 5,5 M€, med kinesiska tullen som slutan-

vändare. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 8,6 MSEK (10,1 MSEK). Bolagets kostnader 

uppgick totalt till 89,2 MSEK (58,8 MSEK). Årets resultat uppgick till -34,2 MSEK jämfört med -25,4 

MSEK för motsvarande period föregående år. 

För perioden 1 januari – 31 december 2013 uppgick nettoomsättningen uppgick till 24,4 MSEK (15,9 

MSEK), en ökning från motsvarade period år 2012 med 53 procent. Intäktsökningen härrör sig hu-

vudsakligen till leveranser och andra åtaganden gentemot främst AeroVironment. Som en följd av 

Department of States beslut att avbryta upphandlingen förändrades AeroVironments behov och 

ordern, ursprungligen värd 20 MSEK, minskade till 7 MSEK. Aktiverat arbete för egen räkning upp-

gick till 10,1 MSEK (6,0 MSEK). Bolagets kostnader uppgick totalt till 58,8 MSEK (41,9 MSEK). Årets 

resultat uppgick till -25,4 MSEK jämfört med -19,6 MSEK för motsvarande period föregående år.  

Sedan utgången av den senaste period för vilken finansiell information har offentliggjorts enligt 

ovan har följande väsentliga händelser inträffat: 

• Remium Nordic AB som långivare har i och med avtal den 18 juni 2015 beviljat lån om 8 miljoner 

kronor till CybAero. Lånet löper med en årlig ränta om 8 % från och med avtalsdagen intill dagen 

för lånets fulla återbetalning. Slutförfallodatum avser den 20 september 2015.

• Bolaget upptog i juli 2015 lån från externa investerare om totalt 18 MSEK. Lånet förfaller till betal-

ning det tidigaste av antingen det datum då Företrädesemissionen registreras av Bolagsverket och 

företrädesemissionslikviden är inbetald till Bolaget eller kvittad mot fordran enligt dessa låneavtal, 

alternativt för det fall Företrädesemissionen inte genomförs, den 30 september 2015. 

Utöver dessa lån har det inte skett några väsensliga händelser av CybAeros finansiella ställning på 

marknaden sedan den 2 april 2015 fram till och med dagen för detta Prospekt. 

B.8 Utvald 

proformaredovisning

Ej tillämplig; Prospektet innehåller inte någon proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig; Prospektet innehåller inte någon resultatprognos.

B.10 Anmärkningar i revisions-

berättelse

Ej tillämplig; Revisionsanmärkningar saknas.
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B.11 Otillräckligt rörelsekapital Styrelsen för CybAero har gjort bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt 

för att tillgodose de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. CybAeros till-

gängliga likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 maj 2015 uppgick till 0,8 MSEK. Bola-

get var i omedelbart behov av rörelsekapital och med anledning därav upptog Bolaget kortfristiga 

lån om totalt 26 MSEK från externa parter i juni respektive juli 2015 för att finansiera Bolaget fram 

till att emissionslikviden från förestående Företrädesemission tillfördes Bolaget, vilket beräknas 

ske i september 2015. 

Styrelsen bedömer att Bolagets intjäningsförmåga tillsammans med kapitaltillskottet från Företrä-

desemissionen på cirka 65 MSEK före emissionskostnader är tillräckligt för att täcka det bedömda 

kapitalbehovet, beräknat utifrån koncernens resultat och kassaflöde enligt Bolagets årsredovis-

ning för 2014. Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden till uppbyggnad av produktions-

kapacitet och expansion samt återbetalning av kortfristiga lån. 

Om Företrädesemissionen, trots utställda garantiåtaganden, inte tecknas i tillräcklig utsträckning 

tvingas Bolaget söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom riktad emission eller ytterligare 

kortfristiga lån alternativt genomföra kostnadsnedskärningar. Det är inte säkert att Bolaget lyckas 

säkerställa alternativ finansiering eller att konstandsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en 

risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekon-

struktion eller, i värsta fall, konkurs.

AVSNITT C - VÄRDEPAPPER
C.1 Värdepapper som erbjuds Nyemissionen utgörs av aktier i CybAero med kortnamn CBA och ISIN-kod SE0005188711. 

C.2 Denominering Bolagets aktier är utgivna i svenska kronor och har utfärdats enligt den svenska aktiebolagslagen 

(2005:551). 

C.3 Anaktier i Bolaget Aktiekapitalet i CybAero per datumet för Prospektet är 27 745 819,50 SEK fördelat på 18 497 213 

aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1,50 kronor och medför lika rätt till andel i CybAeros 

tillgångar och resultat. Samtliga aktier är till fullo inbetalda. Enligt Bolagets bolagsordning är Bola-

gets högsta antal aktier 32 000 00 aktier och det högsta aktiekapitalet 48 000 000 kr.

C.4 Rättigheter kopplade till 

värdepapperen

Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda 

aktieboken. Beslut om utdelning fattas av bolagsstämman. Rätt till utdelning tillfaller den som på 

av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som ägare i den av Euroclear förda 

aktieboken. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst och varje aktieägare är berättigad att 

rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier vid bolagsstämma. Alla aktieägare 

har samma proportionella rätt till utdelning och rätt till teckna aktier vid nyemission i Bolaget. Alla 

aktier har samma proportionella rätt till Bolagets tillgångar vid händelse av likvidation, upplösning 

eller upphörande av Bolagets verksamhet.

C.5 Eventuella överlåtelse- 

inskränkningar

Ej tillämplig; Aktierna är inte föremål för några begränsningar i rätten att överlåta dem.
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C.6 Handel i värdepapperen Ej tillämplig; CybAeros aktier är upptagna för handel på den oreglerade marknaden NASDAQ First 

North. Efter att de nyemitterade aktierna har registrerats vid Bolagsverket kommer CybAero att 

ansöka om upptagande för handel av de nyemitterade aktierna på NASDAQ First North. CybAero 

är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfär-

das.

C.7 Utdelningspolicy Storleken på kommande utdelningar beror på Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, ka-

pitalbehov och kassaflöden. CybAero har hittills inte lämnat utdelning till sina aktieägare. Framtida 

eventuella utdelningar till aktieägarna kommer att föreslås av styrelsen.

AVSNITT D - RISKER
D.1 Huvudsakliga risker 

relaterade till Bolaget och 

branschen

En investering i CybAero är förenad med risk. Vid bedömningen av CybAeros framtida utveckling 

är det av stor vikt att eventuella investerare vid sidan av möjligheterna till resultattillväxt även be-

aktar riskfaktorerna. Dessa inkluderar bland annat följande:

• Produktsegment VTOL RPAS - Tidshorisonten innan VTOL RPAS kan få ett brett kommersiellt 

genomslag är svår att bedöma och ett försenat marknadsgenombrott kan ha negativ inverkan på 

Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställning.

• Komplicerade försäljningsprocesser - I de fall CybAero inte levererar tillfredställande lösningar 

till kunden kan det få negativa konsekvenser för Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställ-

ning. 

• Beroende av exporttillstånd - Bolagets produkter är klassade som Dual Use av Inspektionen 

för Strategiska Produkter (ISP). ISP är den myndighet som utfärdar exporttillstånd för Bolagets 

system. Erhåller inte CybAero erforderliga exporttillstånd kan Bolagets verksamhet och finansiella 

ställning påverkas negativt. 

• Konkurrens - Om CybAero inte kan anpassa Bolagets verksamhet och produkter till den tekniska 

utvecklingen på marknaden finns det risk för att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket framgent 

kan påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt.

• Samarbetsavtal - Bolaget samarbetar med partners i såväl utvecklingsarbetet som i försäljnings-

ledet. Bolagets verksamhet kan påverkas negativt av att nuvarande eller framtida samarbetspart-

ners inte kan uppfylla sina åtaganden.

D.3 Huvudsakliga risker relate-

rade till värdepapperen

En tänkbar investerare i CybAero bör iaktta att en investering i Bolaget är förknippad med hög 

risk och att det inte kan försäkras att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiekursen 

påverkas även av utomstående faktorer utanför Bolagets påverkan och kontroll. Även om Bolagets 

verksamhet utvecklas positivt finns risk att en investerare vid försäljningstillfället gör en förlust på 

sitt aktieinnehav. Det finns även risk för att aktien inte kommer att handlas med tillräcklig likviditet 

för att en investerare ska kunna avyttra sitt aktieinnehav utan att påverka aktiekursen negativt. 

Med otillräcklig likviditet menas att omsättningen/handeln i aktien kan vara bristfällig, vilket i sin 

tur betyder att en investerare kan få svårt att sälja sina aktier under en kort tid och till acceptabla 

nivåer. Ovan nämnda risker kan med andra ord var för sig leda till att Bolagets aktie tappar hela 

eller del av sitt värde.



10 C Y B A E R O  A B

S A M M A N F A T T N I N G

AVSNITT E - ERBJUDANDE
E.1 Intäkter och kostnader av-

seende Erbjudandet

Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 65 MSEK före 

emissions- och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 10 MSEK varav garantikost-

nader utgör cirka 6,5 MSEK.

E.2a Motiv till Erbjudandet Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka Bo-

lagets behov av rörelsekapital och uppbyggnad av produktionskapacitet de kommande tolv må-

naderna. För att möjliggöra fortsatt expansion och säkerställa leverans till bland annat Bolagets 

största kund kinesiska AVIC bedömer styrelsen därför att Bolaget har ett behov av att tillföras 

finansiella resurser för kapacitetsuppbyggnad i form av material och personal för tillverkning.

Styrelsen bedömer att Bolagets intjäningsförmåga tillsammans med kapitaltillskottet från Företrä-

desemissionen på cirka 65 MSEK före emissionskostnader är tillräckligt för att täcka det bedömda 

kapitalbehovet, beräknat utifrån koncernens resultat och kassaflöde enligt Bolagets årsredovis-

ning för 2014. 

Emissionslikviden från förestående Företrädesemission om cirka 65 MSEK (exklusive emissions- 

och garantikostnader) ska huvudsakligen användas till rörelsekapital, fortsatt expansion av Bo-

laget och dess marknadsaktiviteter samt återbetalning av de brygglån om 8 MSEK respektive 18 

MSEK som Bolaget upptog i juni respektive i juli 2015.

E.3 Erbjudandets villkor Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 17 augusti 2015 är registrerade som aktieägare i CybAero äger 

företrädesrätt att för två (2) innehavda aktier teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Härutöver erbjuds 

aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. 

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs om 7 SEK per aktie. Inget courtage tillkommer.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter är den 

17 augusti 2015. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 13 

augusti 2015. 

Teckningstid

Teckning av nya aktier ska ske från och med den 19 augusti 2015 till och med den 2 september 2015. 

Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. 

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North under tiden från och med den 19 au-

gusti 2015 till och med den 31 augusti 2015. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för 

teckning av aktier senast den 2 september 2015 eller säljas senast den 31 augusti 2015 för att inte 

förfalla värdelösa. 

Handel med BTA

Handel i BTA kommer ske på First North under tiden från och med 19 augusti 2015 till och med att 

emissionen slutregistreras hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av september 2015. 
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E.4 Intressen och villkor Ett antal externa parter har utställt emissionsgarantier för vilka en ersättning om 10 procent på 

garanterat belopp utgår. Utöver ovanstående parters intresse av att Företrädesemissionen kan 

genomföras framgångsrikt och att avtalad ersättning utbetalas, finns ingaekonomiska ell er andra 

intressen i Företrädesemissionen. Stockholm Corporate Finance AB och Redeye AB är finansiell 

rådgivare och Ernst & Young AB (EY Law) legal rådgivare till Bolaget och har biträtt Bolaget i 

upprättandet av detta Prospekt. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i anledning av Före-

trädesemissionen. Stockholm Corporate Finance AB och Aktieinvest FK AB erhåller en på förhand 

avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen och Ernst & Young 

AB (EY Law) erhåller löpande ersättning för utförda tjänster. Därutöver har förutnämnda inga eko-

nomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen. Det bedöms inte föreligga några intresse-

konflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i 

Företrädesemissionen.

E.5 Lock-up avtal Ej tillämpligt; Inga lock up-avtal förekommer i Erbjudandet.

E.6 Utspädningseffekter Nyemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 9 248 606 aktier till 

sammanlagt 27 745 819 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i 

Företrädesemissionen uppgår till 33,33 procent av kapitalet och rösterna. 

E.7 Kostnader för investeraren Ej tillämpligt; Bolaget ålägger inte investeraren några kostnader i Erbjudandet. 
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Samtliga risker och osäkerheter som omnämns i Pro-

spektet kan komma att ha en negativ påverkan på såväl 

CybAeros verksamhet som resultat och/eller finansiella 

ställning och därigenom CybAeros framtidsutsikter. Kon-

sekvensen av detta kan vara en negativ påverkan på vär-

deringen av CybAeros aktie och innebära att aktieägare 

förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Nedan 

redovisas riskfaktorer utan rangordning och utan anspråk 

på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerhe-

ter som CybAero för närvarande inte känner till kan också 

komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bo-

laget. Utöver information som framkommer i Prospektet 

bör därför varje investerare göra sin egen bedömning av 

varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida 

utveckling. 

RISKER RELATERADE TILL DE AKTIER 
SOM ERBJUDS I FÖRESTÅENDE NYEMIS-
SION

NASDAQ First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av 

de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte 

samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag 

på First North regleras av First Norths regler och inte av 

juridiska krav som ställs för handel på en reglerad mark-

nad. En placering i ett bolag som handlas på First North är 

mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en

reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till 

handel på First North har en Certified Adviser som över-

vakar att reglerna efterlevs. Bolagets Certified Adviser är 

Remium Nordic AB.

Styrelsen i CybAero har beslutat om att förbereda bolaget 

för byte av handelsplats för bolagets aktier, från NASDAQ 

First North till NASDAQ Stockholm, under 2016. 

Garantiåtaganden avseende Företrädese-
missionen
CybAero har ingått avtal med garantigivare, vilka åtagit 

sig att teckna aktier i det fall att aktieägare inte anmä-

ler intresse av att teckna i Bolaget. Ingångna garantiavtal 

motsvarar 100 procent av Företrädesemissionens totala 

belopp. Dessa garantiåtaganden är emellertid inte säker-

ställda, vilket kan medföra risk att någon eller några av 

dem som ingått avtal om emissionsgaranti inte kan upp-

fylla sina respektive åtaganden. Uppfylls inte ovannämnda 

garantiåtaganden kan det inverka negativt på CybAeros 

möjligheter att genom nyemissionen tillföras ett belopp 

om cirka 65 MSEK före emissions- och garantikostnader.

Aktiens utveckling 
Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och 

risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan sti-

ga och sjunka i värde finns det en risk att en investerare 

inte kommer få tillbaka det investerade kapitalet. Aktie-

marknaden i allmänhet och marknaden för mindre bolag i 

synnerhet, har upplevt betydande kurs- och volymsväng-

ningar som många gånger har saknat samband med eller 

varit oproportionerliga i förhållande till Bolagets utveck-

ling och faktiskt redovisade resultat. Priset på de aktier i 

CybAero som erbjuds kan utvecklas negativt och poster 

som säljs riskerar att inte säljas till en för innehavaren ac-

ceptabel kurs vid en viss tidpunkt.

Likviditetsrisk
Omsättningen i CybAeros aktie kan variera under perio-

der och avståndet mellan köp- och säljkurser kan från tid 

till annan vara stort. Bolaget har inte möjlighet att förutse i 

vilken mån investerarintresset för CybAeros aktie kommer 

att upprätthållas. I avsaknad av aktiv och likvid handel kan 

det innebära svårigheter för aktieägare att sälja större ak-

tieposter inom en snäv tidsperiod utan att priset på aktien 

påverkas negativt för säljaren.

Riskfaktorer

Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i Prospektet utan en sam-
lad utvärdering måste även innefatta övrig information i Prospektet samt en allmän 
omvärldsbedömning. 

R I S K F A K T O R E R
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Framtida utdelning
Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida ut-

delningar föreslås av styrelsen, i enlighet med Bolagets 

utdelningspolicy. Bolaget har hittills inte betalt någon 

utdelning till sina aktieägare. I övervägandet om framti-

da utdelning kommer styrelsen att väga in flera faktorer, 

bland annat verksamhetens utveckling, rörelseresultat 

och finansiell ställning, aktuellt och förväntat likviditets-

behov och expansionsplaner. Framtida utdelningar kan 

således helt utebli.

Utspädning och utnyttjande av tecknings-
rätter
Om en aktieägare eller dennes förvaltare inte följer det 

anvisade förfarandet för att utnyttja teckningsrätterna 

kommer teckningsrätterna att förfalla, bli värdelösa och 

upphöra att existera. Vidare kommer en aktieägare som 

inte alls eller endast delvis utnyttjar sina teckningsrätter 

att få sin andel i Bolagets aktiekapital respektive sin rös-

tandel utspädd.

Vissa utländska aktieägares förmåga att 
utnyttja sin företrädesrätt
Vissa innehavare av aktier som är bosatta, eller har en 

adress registrerad, i vissa andra jurisdiktioner än Sverige, 

däribland aktieägare i USA, kan vara förhindrade från att 

utnyttja sin företrädesrätt avseende de aktier de äger i 

Bolaget vid framtida emissioner såvida inte en registre-

ringsåtgärd eller motsvarande åtgärd enligt tillämplig lag 

i respektive jurisdiktion vidtagits.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGET, 
DESS VERKSAMHET OCH BRANSCH

Produktsegment av VTOL RPAS
RPAS har sedan länge använts inom främst militära app-

likationer, där det finns en etablerad marknad sedan flera 

år för bland annat obemannade spaningsflyg. VTOL RPAS 

är en ny tillämpning av RPAS som förväntas få en snabb 

efterfrågeökning de närmaste åren. Tidshorisonten innan 

VTOL RPAS kan få ett brett kommersiellt genomslag är 

dock svår att bedöma och ett försenat marknadsgenom-

brott kan ha negativ inverkan på Bolagets försäljning, re-

sultat och finansiella ställning. 

Osäkerhet kring samarbetsavtal 
Bolaget samarbetar med partners i såväl utvecklingsarbe-

tet som i försäljningsledet. Det kan hända att de företag 

med vilka CybAero har tecknat eller kommer att teckna 

samarbetsavtal med inte kommer att kunna uppfylla sina 

åtaganden enligt dessa avtal. Existerande samarbetsavtal 

kan komma att sägas upp eller förklaras ogiltiga samt att 

förändringar kan ske i ingångna avtal. Även om CybAero 

anser att nuvarande och framtida samarbetspartners har 

ekonomiska intressen av att fullfölja sina åtaganden en-

ligt ingångna avtal, kommer CybAero inte att kunna styra 

vare sig deras resurser eller när i tiden detta sker. Bolagets 

verksamhet, resultat och finansiella ställning kan påverkas 

negativt av att nuvarande eller framtida samarbetspart-

ners inte kan uppfylla sina åtaganden.

Komplicerade försäljningsprocesser
En stor del av CybAeros framtida förväntade försäljning 

förväntas ske till civila och militära kundsegment. Inter-

nationella upphandlingar av försvarsrelaterade produkter 

kännetecknas av långa försäljningsprocesser, där ibland 

betydande hänsyn kan tas till aspekter som inte berör 

själva produkterbjudandet, utan kringliggande aspekter 

så som internationella styrkeförhållanden, möjlighet till 

tekniköverföring, motköpsaffärer etc. CybAero strävar 

efter att kunna erbjuda den bästa produktlösningen på 

marknaden för kunden. I de fall CybAero inte levererar 

tillfredställande lösningar till kunden kan det få negativa 

konsekvenser för Bolagets försäljning, resultat och finan-

siella ställning. 

Beroende av exporttillstånd
Bolagets huvudprodukt är klassad som dual-use (produk-

ter för såväl militära som civila ändamål). För leveranser 

till försvarsmakter klassas dock produkten som krigsma-

teriel och Bolaget är därigenom beroende av att svenska 

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) godkänner 

Bolagets exportaffärer till militära kunder. Bolaget är även 

beroende av exporttillstånd till civila och kommersiella 

kunder i vissa länder. I de fall CybAero använder kom-

ponenter som är tillverkade av utländska företag kan det 

även krävas godkännande från deras jurisdiktion. 

Erhåller inte CybAero exporttillstånd till affärer som Bola-

get avser genomföra kan Bolagets verksamhet och finan-

siella ställning påverkas negativt. Bolaget har hittills
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erhållit erforderliga tillstånd men eventuella återkallan-

den, begränsningar eller misslyckanden när det gäller att 

erhålla nödvändiga tillstånd i framtiden kan komma att få 

negativa konsekvenser för Bolaget försäljning, resultat 

och finansiella ställning. 

Konkurrenter 
Bolaget har i dagsläget ett mindre antal konkurrenter som 

utvecklar system för VTOL RPAS som ger kunderna lik-

nande fördelar som CybAeros produkter. Ett marknads-

genombrott för VTOL RPAS kan innebära att större mi-

litärindustriella företag allokerar stora resurser för att på 

kort tid utveckla liknande konkurrerande produkter som 

CybAeros. Ökad konkurrens och att nya aktörer etablerar 

sig på CybAeros marknad kan ha negativa konsekvenser 

för Bolagets tillväxt och finansiella ställning.

Tekniska utvecklingsrisker
Kraven på flygsystem avseende tillförlitlighet och robust-

het är höga och det krävs många timmars flygtester innan 

systemen uppvisar tillfredställande tillförlitlighet. Utveck-

lingsarbetet för att nå ut med nya produkter på markna-

den kan ta lång tid och kräva betydande resurser. Om ut-

vecklingsarbetet tar lång tid, inte sker till en acceptabel 

kostnad eller misslyckas kan det få negativa konsekvenser 

för Bolaget försäljning, resultat och finansiella ställning. 

Samarbetena med Bolagets underleverantörer innebär att 

Bolaget kan vidareutveckla sina produkter. Bolaget besit-

ter lång erfarenhet av att utveckla nya produkter inom 

segmentet VTOL RPAS men det betyder inte att framtida 

utvecklingsprojekt kommer att kunna genomföras enligt 

plan. Tekniska utmaningar kan såväl försena som fördyra 

utvecklingsprojekten och i förlängningen få negativa kon-

sekvenser för Bolagets verksamhet och finansiella ställ-

ning. 

Incidenter, haverier och produktansvar
Haverier eller andra allvarliga incidenter i samband med 

användandet av CybAeros produkter kan medföra tillfäl-

ligt flygförbud, flygstopp och/eller skadeståndskrav till 

följd av materiella eller personella skador. Incidenter och 

haverier kan orsakas av många faktorer, till exempel den 

mänskliga faktorn, konstruktionsfel, funktionsstörningar, 

meteorologiska och andra förhållanden samt eftersatt un-

derhåll. CybAero kan komma att drabbas av haverier el-

ler incidenter med materiella eller personella skador som 

följd.  Förluster kan uppstå i ersättningskrav från kunder 

eller tredje parter, kostnader för reparation och utbyte 

samt förluster som är kopplade till en eventuell uppfatt-

ning bland kunder och potentiella kunder att CybAeros 

produkter till följd av en incident eller ett haveri är osäker 

eller otillförlitlig. Flygförbud kan medföra leveransförse-

ningar och påföljande intäktsförluster för nya farkoster 

tills förbudet upphävs. Långvariga flygförbud kan därför 

ha en negativ inverkan på Bolagets möjlighet att leverera 

och följaktligen dess finansiella ställning och lönsamhet. 

Stämningar med skadeståndskrav kan uppstå i samband 

med haverier. Eventuella skadeståndskrav mot Bolaget 

kan få negativa konsekvenser på Bolagets resultat och fi-

nansiella ställning.  

Patent och varumärken
CybAero har och avser att framöver fortsätta skydda tek-

niska landvinningar med hjälp av patentansökningar och 

andra immaterialrättsliga skydd. Bland annat har Bolaget 

patenterade dellösningar i landningssystemet MALLS. 

Immaterialrättsliga skydd såsom patent, varumärken etc. 

ger ett skydd för Bolagets tekniska landvinningar. Paten-

trättsliga och andra immaterialrättsliga tvister kan uppstå 

framöver, som både kan bli dyrbara och utdragna i tiden. 

Eventuella tvister kan få negativa konsekvenser på Bola-

gets resultat och finansiella ställning 

Beroende av nyckelpersoner
CybAero är beroende av ett begränsat antal nyckelper-

soner med specifik teknisk kompetens. Om en eller flera 

av dessa nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det ha en 

negativ inverkan på Bolagets verksamhet och resultat. 

Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade och 

CybAero kan komma att ådra sig avsevärda kostnader för 

att rekrytera och behålla sådana personer. Om Bolaget 

inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan 

det bli kostsamt att fullfölja Bolagets affärsstrategi, vilket 

skulle påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning 

och resultat negativt.

R I S K F A K T O R E R
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Beroende av leverantörer
CybAero är beroende av externa leverantörer för strate-

giska komponenter. Ett misslyckande hos leverantörer att 

uppfylla leveransspecifikationer, kvalitetsstandarder, pris-

villkor eller leveransplaner kan få negativa konsekvenser 

för Bolaget. Vidare kan finansiella eller andra svårigheter 

hos leverantörerna, vars omfattning Bolaget ej kan förut-

se, påverka verksamheten negativt. CybAero har begrän-

sad kontroll över sina leverantörer, vilket ökar Bolagets 

sårbarhet om problem uppstår kring de tjänster och pro-

dukter som externa leverantörer tillhandahåller.

Immateriella tillgångar
Intrång i CybAeros immateriella rättigheter skulle kunna 

försämra konkurrensförmågan eller på annat sätt skada 

CybAeros verksamhet. Det kan visa sig nödvändigt för 

CybAero att inleda rättsprocesser för att skydda Bo-

lagets immateriella rättigheter. Sådana rättsprocesser 

skulle kunna bli betungande och kostsamma och Bolaget 

kan komma att förlora en sådan process vilket kan ha en 

negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella 

ställning. 

Kreditrisker
Kreditrisk innebär risk för att Bolaget inte erhåller betal-

ningar för utförda tjänster som fakturerats och är framför 

allt knuten till kundfordringar. Bolagets kunder är gene-

rellt stora företag med god betalningsförmåga. Därtill 

minskar risken för kundförluster genom att projekten till 

en del finansieras via förskottsbetalningar. Bolaget avser 

även använda svenska aktörer såsom EKN (Exportkredit-

nämnden) samt SEK (Svensk Exportkredit) för att minska 

kreditriskerna. Väsentliga kundkreditförluster kan påverka 

Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Internationell handel och valutarisker
CybAero agerar på en internationell marknad och erhål-

ler intäkter i olika valutor. Förändringar i den svenska 

kronans värde i förhållande till andra länders valutor på-

verkar storleken på Bolagets intäkter samt kostnader och 

därmed resultat. Bolaget är även utsatt för alla de risker 

som är förknippade med internationella verksamheter, så-

som transportförseningar och uppehåll, införandet av nya 

tullar och avgifter, import- och exportrestriktioner, samt 

ekonomisk och politisk instabilitet. I synnerhet är vissa av 

CybAeros geografiska marknader förknippade med hög 

politisk och ekonomisk risk. Dessa faktorer kan under vis-

sa omständigheter ha en negativ inverkan på efterfrågan 

på Bolagets produkter eller Bolagets förmåga att sälja 

och leverera i tid till konkurrenskraftiga

priser. 

Skatt
CybAeros verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets 

tolkning av tillämpliga lagar, avtal, föreskrifter och krav 

från skattemyndigheterna. CybAero har erhållit råd från 

externa skatterådgivare i detta avseende. Skulle skatte-

myndigheten genom beslut anse att CybAeros tolkning 

och tillämpning av gällande regler är felaktig eller om lag-

stiftingen förändras skulle det kunna leda till att bolaget 

påförs extra skattekostnader och att Bolagets tidigare el-

ler nuvarande skattesituation försämras vilket i sin tur kan 

ha en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella 

ställning
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Inbjudan till teckning av
aktier
Vid extra bolagsstämma i CybAero den 
22 juli 2015 beslutades att godkänna 
styrelsens förslag till beslut om nyemis-
sion av aktier med företrädesrätt för Bo-
lagets befintliga aktieägare. 

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 

högst 13 872 909,00 SEK från 27 745 819,50 SEK till högst 

41 618 728,50 SEK genom emission av högst 9 248 606 

nya aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. För var-

je aktie i CybAero som innehas på avstämningsdagen för 

Företrädesemissionen, den 17 augusti 2015, erhålls en (1) 

teckningsrätt. Varje två (2) teckningsrätter berättigar till 

teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskursen 

7 SEK per aktie. Teckningstiden löper under perioden 19 

augusti – 2 september 2015.

Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer 

Bolaget att tillföras cirka 65 MSEK före emissions- och 

garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 10 

MSEK varav garantikostnader utgör 6,5 MSEK. Nyemis-

sionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bola-

get ökar med 9 248 606 aktier till sammanlagt 27 745 819 

aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer 

att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till 33,33 pro-

cent. I Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om 

emissionsgarantier med ett konsortium av externa inves-

terare om totalt 65 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar 

100 procent av Företrädesemissionen.

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i Företrä-

desemissionen beslutade extra bolagstämman den 22 juli 

2015 att bemyndiga styrelsen att i Företrädesemissionen 

besluta om en emission av ytterligare sammanlagt högst 

1 500 000 aktier till en emissionskurs om 7 SEK per ak-

tie i syfte att möjliggöra att Bolaget tillförs ytterligare en 

emissionslikvid om 10,5 MSEK. Vid fullteckning av Före-

trädesemissionen motsvarar övertilldelningsrätten cirka 5 

procent av aktiekapitalet.  

Styrelsen för CybAero inbjuder härmed aktieägarna att, i 

enlighet med villkoren i detta Prospekt, med företrädes-

rätt teckna nya aktier i Bolaget. Utfallet i emissionen kom-

mer att offentliggöras på CybAeros hemsida (www.cyba-

ero.se) samt genom pressmeddelande omkring en vecka 

efter teckningstidens utgång.

Styrelsens ansvarsförsäkran
I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Prospekt som 

har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel 

med finansiella instrument av styrelsen i CybAero. Styrel-

sen för CybAero är ansvarig för innehållet i Prospektet. 

Information om styrelseledamöterna i CybAero finns un-

der avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och 

revisor”. Styrelsen för CybAero försäkrar härmed att sty-

relsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för 

att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrel-

sen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och 

att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess 

innebörd.

Linköping, augusti 2015

CybAero AB (publ)

Styrelsen

I N B J U D A N  T I L L  T E C K N I N G  A V  A K T I E R
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Bakgrund och motiv

I takt med att det internationella regel-
verket förändras och tillåter ökad an-
vändning av fjärrstyrda flygfarkoster 
kommer marknaden för VTOL RPAS att 
bli allt större. Inom det segment CybA-
ero befinner sig bedöms den långsiktiga 
marknadspotentialen som mycket god 
då storleken och vikten på Bolagets far-
kost kan anses optimal för flera olika ty-
per av luftburna uppdrag. 

CybAero har under 2014 och 2015 haft stort fokus på att 

expandera Bolaget samt satsa på produkt- och system-

utveckling. Under senhösten 2013 inleddes ett stort och 

omfattande arbete med att vidareutveckla Bolagets då-

varande huvudprodukt APID 60. Den 31 mars 2015 lan-

serades CybAeros nuvarande system, med modellnamnet 

APID ONE. APID ONE kan anses vara state of the art i 

branschen avseende prestanda, flexibilitet och möjlighet 

till systemintegration. APID ONE kan anpassas till både 

försvarsverksamhet och civila uppdrag, exempel kust- 

och gränsbevakning, räddningstjänst, kartering, inspek-

tion och mätning från luften etc.

Under 2014 erhöll Bolaget exporttillstånd från ISP (In-

spektionen för strategiska produkter) avseende en order 

på tre system till kinesiska tullen. I mitten av 2014 skrev 

Bolaget ett strategiskt ramavtal med kinesiska AVIC om-

fattande minst 70 helikoptersystem under de närmaste 8 

åren, samt ett demonstrationssystem. AVIC avropade de 

fem första systemen inom ramen för avtalet i mars 2015. 

Bolaget erhöll exporttillstånd från ISP gällande demon-

strationssystemet den 26 juni 2015 och systemet levere-

rades under juli 2015 till Kina. De första systemen inom 

ramavtalet kommer att levereras under hösten 2015, efter 

att exporttillstånd erhållits för dessa. 

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelseka-

pitalet inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov av 

rörelsekapital och säkerställa fortsatt expansion under 

de kommande tolv månaderna. För att möjliggöra fort-

satt expansion och säkerställa leverans till bland annat 

Bolagets hittills största kund, kinesiska AVIC, bedömer 

styrelsen därför att Bolaget har ett behov av att tillföras 

finansiella resurser för kapacitetsuppbyggnad i form av 

material och personal för tillverkning.

Med anledning därav beslutade styrelsen i CybAero att 

föreslå extra bolagstämman den 22 juli 2015 att besluta i 

enlighet med styrelsens förslag om, dels en nyemission av 

9 248 606 aktier med företrädesrätt för aktieägarna med 

en teckningskurs om 7 SEK per aktie och dels bemyndiga 

styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare högst 1 

500 000 aktier att utnyttjas efter beslut av styrelsen vid 

stort intresse och i den mån Företrädesemissionen blir 

övertecknad. Styrelsen bedömer att Bolagets intjänings-

förmåga tillsammans med kapitaltillskottet från Företrä-

desemissionen på cirka 65 MSEK före emissionskostander 

är tillräckligt för att täcka det bedömda kapitalbehovet, 

beräknat utifrån koncernens resultat och kassaflöde enligt 

Bolagets årsredovisning för 2014. 

Emissionslikviden från förestående Företrädesemission 

om cirka 65 MSEK och fullt utnyttjande av övertilldelnings-

rätten om 10,5 MSEK, uppgår till totalt cirka 75,5 MSEK 

(exklusive emissions- och garantikostnader). Emissionslik-

viden ska huvudsakligen användas till rörelsekapital, fort-

satt expansion av Bolaget och dess marknadsaktiviteter 

samt återbetalning av de brygglån om 8 MSEK respektive 

18 MSEK som Bolaget upptog i juni respektive juli 2015.

Linköping, augusti 2015

CybAero AB (publ)

Styrelsen

I N B J U D A N  T I L L  T E C K N I N G  A V  A K T I E R
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2014 blev året då vi fick utväxling på alla års hårt arbete, 

ansträngningar och utvecklingsarbete. CybAero fick en 

genombrottsaffär med kinesiska tullen och dessutom ett 

ramavtal med kinesiska AVIC. Genombrottsordern till den 

kinesiska tullen blev avstampet för vår pågående kraftiga 

expansion. Vi har fått bekräftelse på att den marknad vi 

siktat mot i så många år finns och uppskattar våra pro-

dukter. Många kompetenta personer har anslutit sig till 

oss och svarat mot vårt behov av expansion och nyrekry-

tering. Enkelt uttryckt; envishet, uthållighet och hårt har 

arbete lönat sig.

Under 2014 togs beslut om att investera i en ny testan-

läggning, vilken vi under juni i år har tagit i drift i samband 

med leveranstester till kund. Efter en framgångsrik lanse-

ring av vårt nya APID ONE-system i mars 2015 på Tekniska 

Museet i Stockholm fokuserar vi nu på en fortsatt stark 

tillväxt och expansion under 2015 och 2016. 

I mitten av 2014 tecknade vi ett 8-årigt ramavtal med ki-

nesiska AVIC som omfattande 70 helikoptersystem till ett 

värde av cirka 700-800 MSEK. Det är mycket glädjande 

att den första avropsbeställningen på fem system från ki-

nesiska AVIC lades i mars. I juli 2015 genomfördes fabriks-

tester och testflygningar avseende det av AVIC beställda 

demonstrationssystemet, tillsammans med representan-

ter från AVIC och CybAeros distributör ACC. Systemet 

levererades till kunden under juli. De fem avropade syste-

men är under produktion och levereras under hösten 2015 

till kunden.

Vi har nu inlett leveransfasen av vår största order hittills 

vilket innebär att CybAero nu tar steget från att vara ett 

utvecklingsbolag till att bli en systemleverantör.

Vår bedömning är fortsatt att marknaden för obeman-

nade helikoptrar kommer växa starkt de närmaste åren. 

Intresset för våra system ökar kraftigt på många håll i 

världen. CybAero är rätt positionerad för att bli en vin-

nare på denna marknad. Vi erbjuder system som är unikt 

användarvänliga, erbjuder hög flexibilitet och har låga 

driftskostnader. Vår målsättning är oförändrat att bli ett 

globalt ledande företag inom obemannade helikoptersys-

tem VTOL RPAS. 

Jag har fortsatt stor tillförsikt att 2015 blir ett framgångs-

rikt år för CybAero och att vi har ett bra läge inför 2016. 

Med en bevisad produkt och system, fokus på expansion 

och ett säkerställt långsiktigt likviditetsbehov i och med 

förestående Företrädesemission, har CybAero goda för-

utsättningar att bli en ledande aktör på världsmarknaden 

och därigenom skapa tillväxt och generera ökat värde för 

sina aktieägare. 

Linköping, augusti 2015 

Mikael Hult, VD

VD har ordet

De senaste åren har varit de intensivaste i CybAeros historia. Nya strategiska samar-
beten har knutits, nya potentiella kunder bearbetats, organisationen förstärkts och 
produkten vidareutvecklats till att omfatta ett system. 

V D  H A R  O R D E T
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V D  H A R  O R D E T

Mikael Hult, VD CybAero AB
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Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 17 augusti 2015 är re-

gistrerad som aktieägare i CybAero AB (publ) erbjuds att 

med företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för två (2) 

befintliga aktier i Bolaget.

Teckningsrätter
Aktieägare i CybAero AB (publ) erhåller för varje inne-

havd aktie (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie 

erfordras två (2) teckningsrätter.

Teckningskurs
Teckningskursen är 7 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka 

som skall erhålla teckningsrätter är den 17 augusti 2015.

Teckningstid
Teckning av aktier skall ske under perioden 19 augusti 

2015 till och med 2 september 2015. De aktier som inte 

tecknas via företrädesrätt kommer att fördelas enligt sty-

relsens beslut. Efter teckningstiden kommer outnyttjade 

teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att 

bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter 
Handel med teckningsrätter kommer att ske på First 

North från och med den 19 augusti 2015 till och med den 

31 augusti 2015. Värdepappersinstitut med erforderliga 

tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning 

av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teck-

ningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fond-

kommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teck-

ning i emissionen måste säljas senast den 31 augusti 2015 

eller användas för teckning av aktier senast den 2 septem-

ber 2015 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Emissionsredovisning och  
anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 

ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Eu-

roclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller 

förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel 

1 och särskild anmälningssedel 2 samt informationsbro-

schyr. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår 

bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är 

upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda 

förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte 

någon emissionsredovisning utan underrättas separat. 

VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på 

aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i CybAero är förvaltarre-

gistrerade hos bank eller annan förvaltare tecknar och be-

talar i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Villkor och anvisningar

V I L L K O R  O C H  A N V I S N I N G A R
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Teckning med stöd av teckningsrätt
Teckning med stöd av teckningsrätt sker genom kontant 

betalning senast den 2 september 2015. Teckning genom 

betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetal-

ningsavin eller med den inbetalningsavi som är bifogad till 

den Särskilda anmälningssedel 1 enligt följande alternativ;

1. Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teck-

ningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den för-

tryckta inbetalningsavin användas som underlag för teck-

ning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 

skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2. Särskild anmälningssedel 1

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett 

annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den 

förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, 

skall Särskild anmälningssedel 1 användas som underlag 

för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall 

på Särskild anmälningssedel 1, uppge det antal aktier som 

denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det 

belopp som skall betalas. Betalning sker således genom 

utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felak-

tigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 

avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Ak-

tieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer, ifylld 

anmälningssedel skall i samband med betalning skickas 

eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest 

FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 2 september 

2015. Observera att anmälan är bindande.

Adressförteckning

Aktieinvest FK AB

Ärende: CybAero

SE-113 89 Stockholm

Telefon: 08-50 6517 95

Telefax: 08-50 6517 01

Teckning utan stöd av företrädesrätt
Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under 

samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, 

det vill säga från och med den 19 augusti 2015 till och med 

2 september 2015. 

Direktregistrerade aktieägare

För direktregistrerade aktieägare sker anmälan om teck-

ning utan företrädesrätt genom att Särskild anmälnings-

sedel 2 ifylls, undertecknas och skickas Aktieinvest FK 

AB på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i 

samband med anmälan om teckning av aktier utan före-

trädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. 

Särskild anmälningssedel 2 skall vara Aktieinvest FK AB 

tillhanda senast klockan 17.00 den 2 september 2015. Det 

är endast tillåtet att insända en (1) Särskild anmälningsse-

del 2. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kom-

mer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmäl-

ningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. 

Observera att anmälan är bindande.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i CybAero är förvaltarre-

gistrerade hos bank eller annan förvaltare tecknar och be-

talar i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.



22 C Y B A E R O  A B

Tilldelningsprinciper vid teckning utan 
stöd av företrädesrätt
Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas 

dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning 

sker på följande grunder:

a. i första hand till den som tecknat aktier med stöd av 

teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på av-

stämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade teck-

ningsrätter; och

b. i andra hand till den som tecknat aktier under ordinarie 

teckningsperiod utan stöd av teckningsrätter, oavsett om 

denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande 

till antalet tecknade aktier som tecknats under ordinarie 

teckningsperiod och, i mån detta inte kan ske, genom lott-

ning; och

c. i tredje hand till den som tecknat aktier under eventu-

ellt förlängd teckningsperiod utan stöd av teckningsrätter, 

oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i 

förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under 

sådan förlängd teckningsperiod och, i den mån detta inte 

kan ske, genom lottning; och

d. i fjärde hand till garantigivare som garanterat teckning 

och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga teckna-

re, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Besked om tilldelning vid teckning utan 
företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan fö-

reträdesrätt lämnas genom översändande av tilldelnings-

besked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas 

senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräknings-

notan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhål-

lit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma 

att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan 

överlåtelse komma att understiga priset enligt detta er-

bjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning 

av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av 

mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieä-

gare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, 

Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemis-

sionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon för  

information om teckning och betalning.

Betalda och tecknade aktier (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så 

snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankda-

gar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi 

med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade akti-

er (BTA) skett på tecknarens VP-konto.

Handel i BTA
Handel i BTA kommer att ske på First North från och med 

den 19 augusti 2015 till och med att emissionen registrerats 

hos Bolagsverket.

Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket 

beräknas ske i slutet av september 2015, ombokas BTA till 

aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieä-

gare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer 

information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Efter att anmälningsperioden avslutats kommer Bolaget 

att offentliggöra utfallet av nyemissionen. Offentliggöran-

de kommer att ske genom pressmeddelande och finnas 

tillgängligt på Bolagets hemsida.

Övertilldelningsoption
I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrä-

desemissionen beslutade extra bolagstämma den 22 juli, i 

enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen 

att i företrädesemissionen besluta om emission av ytterli-

gare sammanlagt högst 1 500 000 aktier till en emissions-

kurs om 7 SEK per aktie. 

V I L L K O R  O C H  A N V I S N I N G A R



23C Y B A E R O  A B

V I L L K O R  O C H  A N V I S N I N G A R

Tilldelning av aktier via  
övertilldelningsoptionen
Eventuell tilldelning av aktier via övertilldelningsoptionen 

kommer att ske på följande grunder:

                           

a. i första hand till den som tecknat aktier med stöd av 

teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på av-

stämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade teck-

ningsrätter; och

b. i andra hand till den som tecknat aktier under ordinarie 

teckningsperiod utan stöd av teckningsrätter, oavsett om 

denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande 

till antalet tecknade aktier som tecknats under ordinarie 

teckningsperiod och, i mån detta inte kan ske, genom lott-

ning; och

c. i tredje hand till den som tecknat aktier under eventu-

ellt förlängd teckningsperiod utan stöd av teckningsrätter, 

oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i 

förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under 

sådan förlängd teckningsperiod och, i den mån detta inte 

kan ske, genom lottning; och

d. i fjärde hand till institutionella investerare som styrelsen 

bedömer breddar det långsiktiga och institutionella ägan-

det i bolaget och därmed främjar bolagets möjligheter att 

skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

De som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter äger 

således inte företräde att erhålla tilldelning från övertilldel-

ningsoptionen, men kan på samma villkor som övriga teck-

nare ansöka om att få tilldelning från övertilldelningsop-

tionen genom att, under teckningsperioden, lämna in en 

anmälningssedel (”Särskild anmälningssedel 2”) om teck-

ning utan företrädesrätt.

Besked om tilldelning vid  
övertilldelningsoptionen
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade i över-

tilldelningsoptionen lämnas genom översändande av till-

delningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall 

erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av av-

räkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som 

inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktier-

na komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset 

vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt 

detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit till-

delning av dessa aktier komma att få svara för hela eller 

delar av mellanskillnaden.

Leverans av aktier i övertilldelnings- 
optionen
De aktier som tecknas via övertilldelningsoptionen leve-

reras då den riktade emissionen av övertilldelningsoptio-

nen har registrerats på Bolagsverket. Detta beräknas ske 

i slutet av september 2015. Inga BTA erhålls vid teckning i 

övertilldelningsoptionen.
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Obemannade flygfarkoster (RPAS, Re-
motely Piloted Airborne Systems) anses 
idag vara den mest dynamiska tillväxt-
sektorn inom flygindustrin. 

Analysföretaget Teal Group uppskattar i en marknadsstu-

die, World Unmanned Aerial Vehicle Systems, från 2014 

att den totala världsmarknaden för RPAS kommer att näs-

tan fördubblas under det närmaste årtiondet, från cirka 

6,4 miljarder dollar (54 miljarder kronor) för år 2014 till 11,5 

miljarder dollar (97 miljarder kronor) för år 2024. Siffrorna 

inkluderar både utgifter för forskning och utveckling samt 

utgifter för anskaffning av RPAS men är exklusive utgifter 

för service och underhåll av RPAS. Denna nödvändiga ef-

termarknad för RPAS uppskattas kunna nå 15-20 procent 

av försäljningspriset per system per år.

Den viktigaste katalysatorn, enligt samma marknads-

studie från Teal Group, bakom denna utveckling är den 

amerikanska militärens stora intresse för RPAS, knutet till 

behovet av en framskjuten strategisk och taktisk spaning i 

underrättelsesyfte. RPAS är en nyckelfaktor i denna revo-

lution, genom att de har stor användningspotential inom 

informationsinhämtning, övervakning och spaning (ISR). 

Därtill finns en allmän trend mot ett ökat intresse för så 

kallad ”telekrigföring”, där RPAS kan vara effektiva verk-

tyg.

USA dominerar marknaden för RPAS
Teal Group prognostiserar i sin marknadsstudie från 2014 

att USA kommer att stå för 77 procent av världens tota-

la utgifter för RDT & E- (Research, Development, Test & 

Evaluation) i RPAS-teknik under detta årtionde och cirka 

69 procent av utgifterna för inköp av RPAS. USA:s andel 

av världens totala utgifter för militär forskning och utveck-

ling ligger på cirka 64 procent och deras andel av världens 

totala utgifter för inköp av försvarsmateriel på 38 procent. 

Siffrorna över USA:s investeringar i RPAS indikerar alltså 

att USA satsar relativt sett mer på RPAS-teknologi jämfört 

med övriga världen inklusive de europeiska länderna. En 

av förklaringarna anses vara att USA överlag satsar mer på 

toppmodern teknologi. 

Teal Group förväntar sig att försäljningen i världen av RPAS 

kommer att följa samma mönster som för andra typer av 

högteknologisk försvarsmateriel. Efter USA förväntas Asi-

en, där också Mellanöstern ingår, bli den näst största mark-

naden tätt följt av Europa. Regionerna Afrika och Latin-

amerika förväntas förbli små marknader för RPAS. 

RPAS för civila och kommersiella ändamål 
dröjer
Framväxten av en civil och kommersiell marknad för RPAS 

förväntas dröja, mycket beroende på bristen på tillgång till 

civila luftrum, som förväntas bestå fram till dess att lämp-

liga RPAS-normer och praxis har skapats. Teal Group för-

väntar sig dock att en civil RPAS-marknad långsamt kom-

mer att utvecklas under loppet av 2010-talet. 

Statliga organisationer förväntas att bli de första civila 

användarna av RPAS. De har ett behov av övervaknings-

system som liknar militära RPAS, till exempel för kustbe-

vakning, gränsbevakningsorganisationer och liknande na-

tionella säkerhetsorganisationer. 

Den kommersiella RPAS-marknaden förväntas få en lång-

sam utveckling. Avgörande för tillväxten inom kommersi-

ella applikationer är att RPAS får tillgång till det allmänna 

luftrummet, vilket Teal Group uppskattar sker i slutet av 

prognosperioden, det vill säga runt år 2020. Analysföre-

taget Frost & Sullivan konstaterar också i sin rapport, Un-

manned VTOL Systems, från 2013 att den kommersiella 

marknaden kan uppnå kraftig tillväxt när obemannade far-

koster får tillgång till att flyga i civilt luftrum, vilket Frost & 

Sullivan prognostiserar sker runt år 2017. Det är CybAeros 

uppfattning att detta kommer att ske ca 2017-2018.

Marknad

M A R K N A D
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Förväntad marknadsutveckling för VTOL 
RPAS
VTOL RPAS är endast ett litet segment inom RPAS, där det 

kommersiella genombrottet hittills har dröjt. Frost & Sul-

livan skriver i sin rapport, Unmanned VTOL Systems från 

2013, att de estimerar en total försäljning av 300 VTOL 

RPAS-system för försvars- och säkerhetsändamål globalt 

fram till 2020, varav en tredjedel allokerat till den asiatis-

ka marknaden. Nedskärningar i försvarsbudgetar och ett 

förväntat militärt tillbakadragande från Afghanistan håller 

tillbaka siffrorna för USA och Europa. För dessa regioner 

uppskattar Frost & Sullivan en ökad tillväxt först bortom 

år 2020. 

CybAeros bedömning är att Frost & Sullivans siffror är en 

alltför låg uppskattning över det totala antalet sålda enhe-

ter, och marknaden för mindre helikoptrar som APID ONE 

bör kunna nå klart högre enhetsvolymer, vilket också Cy-

bAeros egna siffror över förväntad efterfrågan i identifie-

rade projekt indikerar. 

VTOL RPAS för marina applikationer
Frost & Sullivan skriver vidare att VTOL RPAS förväntas få 

särskilt stor betydelse för maritima ändamål, särskilt då för 

patrullering och övervakning. På fartyg är traditionella Fix-

ed Wing RPAS svåra att använda genom att de behöver ha 

större start- och landningsytor eller speciella skrymmande 

start- och landningsanordningar, vilket bara är möjligt att 

tillhandahålla på större fartyg. CybAero bedömer att på 

sikt kommer cirka 60 procent av Bolagets totala marknad 

att vara helikoptrar för marina ändamål, även om landbase-

rade projekt förväntas vara den största marknaden under 

de närmaste åren. 

Teal Group prognostiserar att marina RPAS är ett mark-

nadssegment som förväntas få särskilt stor tillväxt under 

de fem kommande åren. Nedanstående diagram visar att 

marknaden för marina RPAS förväntas tiodubblas från 60 

miljoner dollar per år under 2011 till drygt 730 miljoner dol-

lar år 2019. En stor andel av denna marknad för marina 

RPAS förväntas vara VTOL RPAS.

AMI International är ett amerikanskt analysföretag spe-

cialiserat på den internationella marknaden för fartyg till 

militära och civila ändamål. AMI International bevakar ut-

vecklingen hos 72 av världens 151 flottor, de flottor som 

har de största budgetarna för inköp av nya fartyg. Enligt 

AMI International kommer cirka 5 000 fartyg att byggas 

de närmaste tio åren, varav 2 000 av nästa generations så 

kallade OPV (Offshore Patrol Vessel, d.v.s. kustbevaknings-

fartyg) som kommer att vara konstruerade för att kunna ha 

UAV-system installerade. 

CybAero bedömer att cirka 25 procent av dessa OPV-far-

tyg kommer att utrustas med VTOL RPAS-system, två till 

åtta helikoptrar per fartyg beroende på syssla, vilket ger 

en total marknad på 1 000 – 4 000 helikoptrar. CybAero 

bedömer att en realistisk försäljningspotential för Bolaget 

till denna målgrupp uppgår till 500 helikoptrar över den 

närmaste tioårsperioden.
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Konkurrenter
Dagens stora flygplansproducenter intresserar sig allt 

mer för RPAS-marknaden som en framtida starkt växande 

marknad och även som drivkraften bakom ny avancerad 

spjutspetsteknologi. De flesta aktörer har idag fokuserat 

på Fixed Wing farkoster, vilka inte konkurrerar med Cy-

bAero. Det finns endast ett mindre antal tillverkare som 

konkurrerar inom Bolagets marknadsnisch och endast ett 

fåtal av dem kan flyga autonomt. 

Emellertid ökar intresset kraftigt för VTOL RPAS och det-

ta beror på erfarenheter från bland annat Irak och Afgha-

nistan (”Urban warfare”) samt en önskan om att kunna 

operera RPAS från fartyg.

Product classes and peers

Fyra storleksklasser för VTOL RPAS
Konkurrensen inom de kundsegment som CybAero är 

aktiv inom kan bäst segmenteras efter farkostens vikt-

klass, vilket illustreras av tabellen nedan tillsammans med  

nyckelaktörerna inom varje segment:

. 

 

Segment MTOW Key peers & competitors

 Big > 1,000 kg Bell

Airbus

Boeing

Northrop Grumman

Lockheed Martin

 Medium 250-1,000 kg Bell

Airbus

Boeing

 Small 50-250 kg CybAero

Schiebel

Saab

Indra Sistemas (Baserad på CybAeros APID 60)

UMS Group (tidigare Swiss UAV)

IAI

Advanced UAV Technology/AUAVT

BVE (China)

R&D stage: Airbus Sharc/RWTH Aachen

 Micro & Gadget < 50 kg IAI

UAV Solutions

DJI

Intuitive Aerial

Prox Dynamics

Delta Drone

Numerous others

Källa: Redeye Research, CybAero

M A R K N A D
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Inom segmentet för stora VTOL RPAS dominerar ame-

rikanska militärindustriella företag som Boeing, med 

helikoptern Hummingbird, Northrop Grumman med he-

likoptern Fire Scout och Lockheed Martin. Systemen är 

övervägande komplicerade samt stora och tunga, vilket 

beror på att de ofta är konverteringar av bemannade he-

likoptrar. Inget av systemen är således i samma viktklass 

som CybAeros APID ONE. CybAero konkurrerar endast i 

segmentet små VTOL RPAS, där de viktigaste konkurren-

terna är följande:

Schiebel, Österrike 

Schiebels huvudprodukt är CAMCOPTER® S-100. Den är i 

samma storleksklass som APID ONE, men dyrare och har 

delvis annan prestanda. Schiebel har utvecklat VTOL-pro-

dukter sedan 1998 och har även produkter för minröjning. 

CAMCOPTER® S-100 är utvecklad i samarbete med För-

enade Arabemiratens försvarsmakt genom ett avtal som 

tecknades 2002/03. Schiebel har samarbetsavtal med 

Boeing (USA) samt Thales (UK).

Saab Aerosystems, Sverige

SAAB har under det senaste årtiondet tagit fram ett antal 

Fixed Wing forskningsfarkoster. Tillsammans med CybA-

ero genomfördes ett samarbete kring en helikopterplatt-

form där Saab bidrog med viss finansiering och teknisk 

know-how, vilket ledde till att SAAB kunde utveckla 

modellen Skeldar V-150 (Skeldar betyder sköld på forn-

nordiska). Idag heter SAABs huvudmodell Skeldar V-200, 

vilken är tyngre än APID ONE och med något högre pre-

standa. Saab har samarbetsavtal med Swiss UAV samt Ul-

tra Electronics (UK).

Swiss UAV, Schweiz

Swiss UAV har etablerat sig som ett forsknings- och ut-

vecklingscentra för VTOL UAV. Företaget har köpts upp 

av Unmanned Systems. Swiss UAV har två produktlinjer: 

NEO S-350 och NEO S-300 och vänder sig till såväl den 

militära som civila marknaden. 
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Med obemannade flygplan, så kallade 
RPAS, har traditionellt menats Fixed 
Wing-RPAS. För dessa finns det sedan 
länge en etablerad och växande mark-
nad. 

Enligt Teal Group uppgick marknaden för anskaffning 

av RPAS (varmed nästan uteslutande avses Fixed Wing) 

för år 2010 totalt till cirka 3 miljarder dollar. I början av 

2000-talet uppgick den årliga marknaden till cirka 350 

miljoner dollar. Således har den totala marknaden ökat 

med 750 procent jämfört med år 2000, vilket motsvarar 

en årlig tillväxt om 27 procent. 

Flera anledningar finns till att marknaden för obemannade 

flygsystem har vuxit så starkt under lång tid. 

Fördelarna är bland annat: 
n Eliminerar risken för förlust av pilot vid farliga uppdrag 

(gaser, brand, svåra väderförhållanden, radioaktiva äm-

nen etcetera)

n Lägre kostnader för obemannade flygsystem (mindre 

flygplan, inga piloter), vilket är särskilt viktigt i tider av 

reducerade budgetar

n Mindre beroende av väder och siktsträcka än bemanna-

de flygfarkoster

n Kan utföra monotona uppdrag timme efter timme 

n Behöver inte ta paus, annat än för underhåll och bräns-

lepåfyllnad 

n Lättare och mer bränslesnåla, vilket ger lägre driftkost-

nader och väsentligt mindre miljöpåverkan

Fördelar med VTOL RPAS 
För VTOL RPAS har hittills det kommersiella genombrot-

tet dröjt. Eftersom VTOL RPAS erbjuder betydande för-

delar jämfört med bemannade helikoptrar finns det dock 

skäl att anta att marknaden för VTOL RPAS bör kunna få 

en snabb utveckling framöver, på samma sätt som för Fix-

ed Wing-RPAS. 

Fördelarna med obemannade helikoptersystem är 
bland annat: 
n Högre kostnadseffektivitet än bemannade helikoptrar

n Erbjuder längre och effektivare uppdragstid än med be-

mannade helikoptrar. 

n Potential för högre flygprestanda än bemannade heli-

koptrar; speciellt vid monotona och precisionskrävande 

uppdrag

n Inget behov av speciella start- och landningsanordning-

ar, behöver endast en mycket begränsad start- och land-

ningsyta

n Kan operera nära fasta strukturer, exempelvis marken, 

byggnader, träd, master och dylikt

n Kräver mindre infrastruktur och bemanning än beman-

nade flygande farkoster

Militära och civila användningar av VTOL 
RPAS
Spaning med VTOL RPAS från fartyg

När en VTOL RPAS blir en del av utrustningen på ett far-

tyg ökar fartyget väsentligt sin förmåga att ”se” på långt 

håll. Till exempel gäller det vid piratbekämpning, där 

VTOL RPAS kan fungera som så kallat perimeterskydd 

för enskilda större fartyg, det vill säga kontinuerligt flyga 

runt ett fartyg för att på så vis tidigare kunna upptäcka 

misstänkta pirater. Pirater använder vanligtvis små, snab-

ba båtar som är mycket svåra att upptäcka vid traditionell 

spaning utan hjälp av VTOL RPAS och de kan därför kom-

ma nära fartyg innan de upptäcks. För fartyg som jagar 

eller vill skydda sig mot pirater är VTOL RPAS därför ett 

effektivt verktyg. 

Vidare kan VTOL RPAS användas för bekämpning av nar-

kotikasmugglare som använder smugglingsvägar till sjöss. 

Istället för att avbryta sin sjörutt kan ett kustbevaknings-

fartyg skicka upp en eller flera VTOL RPAS som kan flyga 

nära misstänka fartyg och filma, fotografera eller på annat 

sätt sända tillbaka identifikation och annan information 

som kan behövas för beslut om kustbevakningsfartyget 

skall genomföra en inspektion. Med VTOL RPAS kan alltså 

Användningsområden för VTOL RPAS

M A R K N A D
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ett enskilt fartyg inom Kustbevakningen väsentligt öka sin 

faktiska aktionsradie, vilket innebär ökad effektivitet för 

Kustbevakningen. 

Skydd för konvojer och transporter

I konfliktsdrabbade länder är vägbomber, så kallade Im-

provised Explosive Devices (IED), en vanlig dödsorsak för 

soldater. Även eldöverfall och bakhåll är livsfarliga rutin-

händelser. 

VTOL RPAS kan i framtiden användas för skydd av till ex-

empel konvojer De kan då vid behov starta från ett for-

don som ingår i konvojen, flyga före, och runt, konvojen, 

nära marken och med hjälp av sensorer söka av det om-

råde som konvojen skall färdas igenom. CybAeros lösning 

MALLS syftar bland annat till att VTOL RPAS skall kunna 

användas av konvojer under färd. 

Perimeterskydd för militära baser

Vid bruk av militära baser är det viktigt att området kring 

själva basen är säkrat och fortsätter att vara säkrat. Vid 

etablering av basen måste trupper inleda med att söka av 

området utanför basen. För att inte riskera att minor läggs 

ut inom det säkrade området eller att angrepp mot basen 

förbereds inom det säkrade området behövs kontinuerlig 

övervakning. 

VTOL RPAS kan då användas för så kallat ”perimeter-

skydd”. Genom att kontinuerligt via autonoma flygningar 

flyga över det säkrade området utanför basen kan bevak-

ning av det säkrade området upprätthållas. VTOL RPAS 

startar och landar i dessa operationer på själva basområ-

det, vilket är betydligt svårare för Fixed Wing-RPAS. 

Spaning under särskilt svåra yttre förhållanden

Trenden visar tydligt ett ökat transportbehov ibland an-

nat den arktiska regionen. Aktuell information om väder, 

isförhållanden samt eventuella miljöutsläpp är därför vik-

tigt. I svåra yttre förhållanden kan det vara särskilt dyrt, 

besvärligt och inte minst riskabelt för flygpersonalen att 

spana via bemannade helikoptrar. VTOL RPAS som ba-

seras på plattformar och fartyg är därför ett konkurrens-
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kraftigt alternativ till satellitsystem och konventionellt 

spaningsflyg. 

Rapid Response

Rapid Response innebär att obemannade helikoptrar kan 

användas i katastrofsituationer, till exempel vid jordbäv-

ningar, skogsbränder och översvämningar. Ett exempel 

är att räddningsledningen med hjälp av obemannade 

helikoptrar snabbt kan få överblick över ett drabbat om-

råde, se vilka vägar som är farbara för att komma in i 

området etc. Ett annat exempel är att kunna bära en bas-

station för mobiltelefoni för att få igång utslagen mobil-

kommunikation i ett katastrofområde. Ett tredje exempel 

är att snabbt få överblick vid en trafikolycka. 

Kommersiella användningsområden för 
VTOL RPAS
Den kommersiella marknaden för VTOL RPAS är för när-

varande mindre än marknaden inom försvar och säker-

het. Detta förväntas dock ändras med utveckling av ett 

regelverk för flygningar med RPAS i allmänt luftrum. Ex-

empel på intressanta användningsområden är:

n Transportuppdrag 

n Kartering

n Inspektion av kraftledningar

n Övervakning och mätning av skogsmarker

n Geologiska undersökningar

Vissa kommersiella tillämpningar är dock möjliga att ge-

nomföra redan idag. Gemensamt är att det rör sig om 

flygningar i miljöer utan inslag av människor, för att und-

vika risk för att personer ska skadas av en flygfarkost 

som tvingas göra en okontrollerad landning.

Integration i luftrummet
Bland luftfartsmyndigheter och företag över hela värl-

den pågår ansträngningar som syftar till att på ett säkert 

sätt integrera obemannade farkoster i det civila luftrum-

met. Ett viktigt Europeiskt initiativ har tagits av European 

Defence Agency (EDA) som initierat MIDCAS i form av 

ett uppdragsprojekt.

Uppdraget MIDCAS undertecknades i samband med Pa-

ris Air Show i juni 2009. Medverkande är totalt 13 före-

tag från Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Sverige 

(Saab). Sverige har utsetts att koordinera projektet. 

Bakgrunden till uppdraget är att det idag finns stora res-

triktioner för hur obemannade flygfarkoster får använda 

luftrummet. Dessa restriktioner är ett hinder för RPAS 

att få det marknadsgenombrott som de skulle kunna få. 

Särskilt gäller detta för RPAS i civilt orienterade tillämp-

ningar, medan militära tillämpningar delvis har en annan 

ställning. 

Syftet med uppdraget är att demonstrera tekniska lös-

ningar som innebär att obemannade flygfarkoster kan 

befinna sig i samma luftrum som bemannade farkoster. 

Dessa tekniska lösningar skall vara utformade som ett 

”Sense and Avoid”-system, som innebär att RPAS (obe-

mannade flygsystem) automatiskt skall undvika att ham-

na på kollisionskurs med andra flygplan, såväl beman-

nade som obemannade flygfarkoster. Lösningarna skall 

vara integrerbara med befintliga tekniska system, bland 

annat system för flygövervakning. 

M A R K N A D
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Affärsidé
CybAero erbjuder kunderna kostnadseffektiva och hög-

kvalitativa luftburna sensorsystem baserade på obeman-

nade plattformar. 

Målsättning
CybAeros långsiktiga mål är att nå 30 procent av världs-

marknaden för VTOL RPAS inom sitt segment. 

Vision
CybAeros vision är att vara globalt marknadsledande vad 

gäller utveckling, tillverkning och försäljning av VTOL 

RPAS inom sitt segment. 

Strategi
CybAeros strategi är att tillhandahålla kundanpassade 

systemlösningar baserade på Bolagets egenutvecklade 

plattform, APID ONE. Systemen utvecklas i samverkan 

med utvalda leverantörer av delsystem, exempelvis nytto-

last, länkar och specialiserade programvaror.

Inom det civila-segmentet, och för vissa mindre militära 

projekt, utvecklar CybAero, i samarbete med slutkunder, 

applikationer som syftar till att lösa konkreta och väl av-

gränsade kundbehov. Här kan CybAero, genom sin egen 

produkt APID ONE, ta på sig ett större leveransomfång 

genom att även utveckla själva systemapplikationerna 

samt genomföra flygningar och drift av själva helikopter-

systemet. 

Affärsmodell
CybAero utvecklar själva flygfarkosten samt relaterade 

flygstödjande system som landningssystemet MALLS. 

Dessa integreras med utvalda delsystem till kundanpas-

sade systemlösningar som säljs direkt till slutkund eller 

via samarbetspartners. Eftermarknaden sköts både direkt 

från CybAero och via partners, bland annat beroende på 

marknad och applikation. 

CybAeros kärnkompetens är att utveckla delar och sys-

tem som är unika för en VTOL RPAS samt att konstruera 

dessa till ett fungerade system. CybAero äger därmed alla 

rättigheter till APID ONE och föregångaren APID 60. För 

vissa komponenter, som till exempel motorn och viss av-

ionik, använder CybAero strategiska samarbetspartners. 

Tillverkning av komponenter till systemen sker hos under-

leverantörer, varpå slutmontering, flygtestning och kvali-

tetssäkring sker i CybAeros egen regi liksom leveranser 

till slutkund. I takt med att antalet levererade flygsystem 

ökar erhåller Bolaget också intäkter från utbildning, ser-

vice och underhåll. Intäkterna från eftermarknaden i form 

av reservdelar och utbyte av slitdelar beräknas på sikt bli 

viktiga för Bolagets totala lönsamhet.

Kunder
Kunderna som använder VTOL RPAS kan delas upp bero-

ende på tillämpningsområden:

n Försvarsapplikationer

n Civila applikationer (främst övervakning och säkerhet till 

myndigheter och andra statliga organisationer, till exem-

pel Kustbevakningen)

n Kommersiella applikationer

Beskrivning av CybAeros

B E S K R I V N I N G  A V  C Y B A E R O S  V E R K S A M H E T

verksamhet
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Försvarsapplikationer – försäljning via partners
Den militära sidan beräknas under de närmaste åren fort-

sätta stå för den största andelen av den totala marknaden 

för VTOL RPAS jämfört med vad den civila och kommersi-

ella marknaden kommer att göra. På den militära sidan är 

slutkunden olika försvarsmakter, som CybAero når direkt 

eller genom strategiska allianser med olika partners. 

CybAeros partners är betydligt större företag än CybAero 

självt och har redan upparbetade försäljningskanaler till 

de stora slutkunderna. CybAeros partners är också natur-

liga leverantörer av större integrerade försvarssystem, där 

VTOL RPAS endast en mindre beståndsdel i hela syste-

met. Dessa partners har också serviceorganisationer på 

plats som kan möta behoven hos de stora försvarskun-

der, vilka är naturliga framtida volymanvändare av VTOL 

RPAS. 

Försvarsapplikationer – försäljning i egen regi
För vissa kunder på den militära sidan, och på vissa mark-

nader, bearbetar CybAero kunderna direkt i egen regi 

med försäljning av egna system. Det rör sig då om kunder 

med behov av självständiga VTOL RPAS, som inte kräver 

samma höga integrationsnivå med övergripande försvars-

system. 

Civila och kommersiella applikationer
För civila applikationer finns slutkunderna inom olika stat-

liga och regionala myndigheter, som Kustbevakningen, 

Räddningstjänsten etc. På den civila och kommersiella si-

dan förväntas antalet potentiella kunder på sikt bli större 

än på den militära sidan, även om framväxten av särskilt 

en stor kommersiell marknad för VTOL RPAS ännu ligger 

i framtiden. CybAero kan här nå slutkunderna direkt eller 

via samarbete med lokala partners. 

På den civila och kommersiella sidan kan CybAero också 

leverera mer omfattande tjänster, som integrering av sen-

sorer till färdiga applikationer, drift av helikoptern samt i 

framtiden helt färdiga tjänstekoncept. CybAero har redan 

medverkat eller medverkar i ett flertal civila projekt, som 

till exempel mätning av deponier och insamling av miljö-

data. 
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Försäljning och marknadsföring
Styrelsen i CybAero har ända sedan starten prioriterat 

att ha en verkställande ledning med bakgrund från mark-

nadssidan, som därtill är starkt försäljningsorienterad och 

därför deltar direkt i försäljningsarbetet. 

Försäljningen av VTOL RPAS kan delas upp beroende på 

tillämpningsområden:

n Försvarsapplikationer

n Civila applikationer (främst övervakning och säkerhet till 

myndigheter och andra statliga organisationer)

n Kommersiella applikationer 

Försäljningsmässigt sker försäljning till försvarsapplika-

tioner och till civila applikationer enligt likvärdiga kanaler 

och på ett likartat sätt. Vid försäljning till kommersiella 

applikationer finns det däremot vissa skillnader. 

Försäljning av VTOL RPAS 
- för försvarsapplikationer 
En stor andel av CybAeros försäljning på försvarssidan till 

slutkund förväntas i framtiden ske via partners.

CybAero bedriver dock även egen aktiv försäljning till 

slutkunder inom försvarsindustrin. Det rör sig då primärt 

om fristående VTOL RPAS, som alltså inte är lika integre-

rade i övergripande försvarstekniska systemlösningar. 

I försvarsbranschen är försäljning via lokala agenter en 

vanlig försäljningsmodell. 

Vidare spelar en aktiv marknadsbearbetning stor roll. 

CybAero deltar regelbundet på stora bransch- och för-

svarsmässor, både genom att ställa ut i eget namn samt 

i samarbete med partners. Försvarsmässor som särskilt 

förtjänar att nämnas är Farnborough International Airs-

how och The International Paris Air Show, som båda ar-

rangeras sommartid, omväxlande vartannat år.

Andra viktiga mässor är Euronaval, som också äger rum i 

Paris och riktar sig mot den marina försvarsindustrin, och 

IDEX (International Defence Exhibition and Conference) i 

Förenade Arabemiraten. Vidare arrangerar AUVSI (Asso-

ciation for Unmanned Vehicle Systems International) en 

specialmässa för RPAS i Nordamerika. CybAero har även 

ställt ut på Singapore Airshow, som har stor betydelse för 

den asiatiska marknaden. Vidare har Bolaget ställt ut på 

världens största helikoptermässa, Heli-Expo, samt med-

verkat vid Dubai Air Show. 

Försäljning av VTOL RPAS 
- för civila applikationer 
CybAero bedriver egen aktiv försäljning till slutkunder 

inom civila applikationsområden och marknader. Försälj-

ning sker också via partners, agenter och återförsäljare.

Försäljning av VTOL RPAS 
- för kommersiella applikationer
Vid försäljning till kommersiella kunder är det avgörande 

att hitta applikationer som är tillåtna att genomföra, mot 

bakgrund av de starkt begränsade möjligheterna att flyga 

med obemannade flygfarkoster i civilt luftrum som rådan-

de regelverk innebär. Samtidigt skall applikationerna ge 

tillräckligt stort kundvärde samt ha förutsättningar att i 

framtiden innebära tillräckligt stora volymer för att Cyb-

Aero skall nå en god lönsamhet. 

Exempel på nischapplikationer där CybAero medverkat är 

Projektet “Soptitt” i samarbete med Tekniska Verken i Lin-

köping samt MAROFF-programmet (Maritim virksomhet 

og offshore operasjoner) som är en del av EUREKA-pro-

jektet ”Maridrone – Maritime Drones for cold areas”. 

Produktion
CybAero monterar, integrerar och verifierar produkterna 

och systemen i egen regi i egna förhyrda lokaler. Produk-

tionskapaciteten i dessa lokaler kan enkelt skalas upp till 

2-3 system per månad. Underleverantörer används för 

produktion av detaljer samt delmontage. 

Leverantörer
För att hålla produktionskostnaderna nere använder Bola-

get så mycket standardmässiga komponenter som möjligt 

utan att produktkvaliteten kompromissas. För att undvika 

potentiella framtida handels- och exportrestriktioner und-

viker Bolaget i största möjliga utsträckning att använda 

amerikanska komponenter och leverantörer. Huvuddelen 

av Bolagets viktigaste leverantörer är svenska och euro-

peiska företag. CybAero samarbetar med noga utvalda 

leverantörer som är specialiserade inom sitt kompetens-

område. 

B E S K R I V N I N G  A V  C Y B A E R O S  V E R K S A M H E T
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Eftermarknad och service
Intäkterna från eftermarknaden kan delas in i tre delar:

n Löpande underhåll, reservdelar, slitdelar etc. 

n Uppgraderingar

n Utbildning

En helikopter innehåller ett stort antal slitdelar som ut-

sätts för stor belastning vid flygning. Som en följd av de 

svåra konsekvenser som haverier kan få finns det därför 

strikta scheman som styr hur många driftstimmar som 

kritiska komponenter i helikoptern kan användas, innan 

dessa måste servas eller bytas ut. Om inte dessa scheman 

för komponentbyten och service följs gäller inte tillämpli-

ga garantier och försäkringar. CybAero kan därför räkna 

med en stabil eftermarknad för reservdelar och service 

baserat på installerad bas av sålda helikoptrar. Till detta 

kommer större systemuppgraderingar, vilket brukar ske 

runt var femte år, samt utbildning av personal hos kunden. 

CybAeros organisation och personal 
Per den 30 juni 2015 uppgick antalet medarbetare i Cyb-

Aero till 50 heltidsanställda, jämfört med 32 vid utgång-

en av 2014. Bolagets huvudkontor är beläget i Mjärdevi  

Science Park i Linköping. 

Koncernstruktur 
CybAeros AB (publ) är moderbolag i en koncern som även 

omfattar det helägda dotterbolaget CybAero Värdepap-

per AB, org nr 556893-8608 med säte i Linköping.

CybAeros monter på UAV Forum 2015 i Linköping
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Under de senaste åren har CybAero genomfört omfattan-

de investeringar i ny- och vidareutveckling av bolagets 

tidigare produkt APID 60. Detta har varit drivet av den 

snabbt ökande efterfrågan Bolaget sett inom en mängd 

olika applikationsområden. Den nya generationen av 

produktprogrammet marknadsförs under modellnamnet 

- APID ONE. Huvudkomponenten i APID ONE är en au-

tonom, förarlös helikopter (VTOL RPAS) utvecklad, mon-

terad och verifierad av CybAeros världsledande flygtek-

niker. 

Den nya generationen APID är baserad på CybAeros 

mångåriga erfarenhet av utveckling av förarlösa helikop-

tersystem, parad med kompetens från världsledande le-

verantörer av utvalda, kvalificerade delsystem. I och med 

lanseringen av APID ONE tar CybAero steget från att vara 

ett produktbolag till att bli en systemleverantör.

APID ONE består av fyra huvudkomponenter:
n Helikopterplattform inkl. avioniksystem 

n Nyttolast, oftast i form av en eller flera sensorer 

n Markstation med kontrollenhet inkl. videomonitorer och 

datalänkar

n Kommunikationslänkar för att kunna övervaka och styra 

farkost samt nyttolast

Dessutom kan systemet kompletteras med transportlös-

ning eller landningssystem för att automatiskt kunna star-

ta från, och landa på, mindre fartyg.

Exempel på nyttolast:
n Videokamera

n IR-kamera (värmekamera)

n Basstation för mobil telefoni

n Biokemiska sensorer

n Laserscanner

n Markradar

n Förnödenheter till nödställda

n Sonar

Från att ha tillverkat obemannade helikopterplattformar 

i ett grundutförande har CybAero nu utvecklat ett helt 

system med tre olika basmodeller anpassade till olika 

marknadssegment. Detta ger CybAero möjlighet att ännu 

bättre anpassa systemen efter kundernas behov. Syste-

men omfattar inte bara själva farkosten och sensorn utan 

även olika markstationer, länkutrustningar, transportsys-

tem och utbildningar.

APID ONE-systemets breda modellprogram med ett fler-

tal konfigurationsmöjligheter ger CybAero en unik möjlig-

het till kundanpassade lösningar för alla typer av kunder 

inom såväl försvarssektorn som användare på de civila 

CybAeros affärserbjudande

CybAero utvecklar och tillverkar system som på ett kostnadseffektivt och högkva-
litativt sätt gör det möjligt för kunderna att operera från luften utan att riskera sak 
och person. Systemen, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), består 
av fjärrstyrda helikoptrar, markstationer, sensorer, datalänkar samt anpassade pro-
gramvaror. Systemen anpassas efter varje kunds specifika behov. Användningsom-
råden är exempelvis inom olika samhällsfunktioner, såsom kust- och gränsbevakning, 
räddningstjänst, inom kommersiella uppdrag, exempelvis för inspektion av kraftlin-
jer och vindkraftsparker, mätning i samband med kartering och prospektering samt 
inom försvarsverksamheten. CybAeros kärnverksamhet ligger i egenutvecklade sys-
tem baserade på hög komplexitet och kundnytta. CybAero levererar sina system 
direkt till slutkund eller till strategiska partners.

C Y B A E R O S  A F F Ä R S E R B J U D A N D E
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och kommersiella marknaderna. Systemets flexibilitet att 

lösa en stor mängd avancerade uppdrag ger Bolaget ökad 

konkurrenskraft för att möta det snabbt växande intresset 

på världsmarknaden. 

Olika kundgrupper har varierande behov som kräver olika 

lösningar. För att enkelt och snabbt kunna tillmötesgå be-

hoven har CybAero utvecklat ett helt nytt modellprogram 

med ett flertal färdigintegrerade lösningar i samarbete 

med väletablerade sensortillverkare. 

Modellprogrammet omfattar följande versioner:

Modell Ranger Rescue Defence
Design

Kundkategori Kommersiella bolag Civila myndigheter och  

organisationer

Försvarsmakten

Exempel på  

användningsområden

n kraftledningsinspektioner 

n skogsinventering

n miljöforskning

n kartering och prospektering

n trafikövervakning etc.

n brandövervakning 

n insatser vid miljö- och naturka-

tastrofer

n eftersök av försvunna personer

n övervakning vid trafikolyckor 

etc.

n ubåtsjakt

n telekrigföring

n underrättelsetjänst

n skydd av specifika objekt

n specialförbandsoperationer etc.

Längd 320 cm

Höjd 130 cm

Bredd 120 cm

Rotordiameter 330 cm

Motor Rotor (”wankel”) motor, 55 hk

Bränsle Heavy fuel/Bensin

Flygtid

Aktionsradie

Upp till 6 h beroende på uppdrag

50-200 km beroende på kommunikationslänkar

Max startvikt 180 kg 200 kg 220 kg
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APID ONE Ranger
Med APID ONE Ranger kan inspektioner av såväl kraftled-

ningssystem, vindkraftsparker, vatten- och oljepipelines 

och industrianläggningar övervakas och kontrolleras på 

ett effektivt sätt. APID ONE Ranger är utrustad med en 

kombination av sensorsystem bland vilka termisk kamera 

ingår, vilket innebär att helikoptern i god tid kan upptäcka 

exempelvis brister i kraftledningar eller korrosion i kraft-

ledningsstolpar och annan infrastruktur. 

Vidare kan APID ONE Ranger fotodokumentera både 

sådana skador som ej ger värmeutslag och förekomst 

av främmande föremål som påverkar säkerheten i kraft-

ledningsområdet. APID ONE Ranger kan utrustas med 

en dopplerlaser (LIDAR) eller en syntetisk aperturradar 

(SAR) vilket gör det möjligt att ”se” en målmiljö trots dim-

ma eller snöyra. APID ONE Ranger är särskilt utvecklad för 

att kunna integreras i kundens normala driftmiljö. Detta 

innebär att den som klargör APID ONE Ranger endast be-

höver ta hänsyn till tid och plats när helikoptern skall star-

ta samt när den senare skall hämtas. Allt övrigt som rör 

APID ONE Ranger fjärrstyrs från exempelvis uppdragsgi-

varens driftcentral.

APID ONE Rescue
APID ONE Rescue är som standard utrustad med värme- 

och videokamera som ger en god bild över ett område 

både under dagtid, nattetid och i dåligt väder. Med hjälp 

av laseravståndsmätare kan APID ONE Rescue med myck-

et hög precision lägesbestämma en plats på marken där 

exempelvis en försvunnen person upptäckts och lämna 

dessa data till räddningsledaren som sedan kan dirigera 

dit räddningsresurserna. 

Räddningsledarens förmåga att framgångsrikt leda rädd-

ningsinsatsen kan även påverkas av hur väl radiosam-

bandet fungerar med de operativa enheterna som deltar. 

Ofta är sambandsförmågan ett problem, dels eftersom 

den normala kommunikationsinfrastrukturen i området 

kan vara skadad i samband med en brand eller storm, dels 

eftersom räddningsinsatsen ofta genomförs över en stor 

geografisk yta där räckvidd och radioskuggor får stor på-

verkan. Därför kan APID ONE Rescue också utrustas med 

en basstation som gör att den kan fungera som en flygan-

de basstation i ett mobiltelefonnät. 

APID ONE Rescue har även en marin konfiguration som 

tillval, vilket gör att den kan förvaras ombord samt själv-

ständigt starta och landa på fartyg. 

APID ONE Defence
APID ONE Defence är den mest avancerade helikoptern i 

CybAeros produktprogram. Helikoptern kan utrustas med 

olika sensorer och utrustning, för att på bästa sätt stötta 

olika försvarsenheter i sina uppdrag. Därigenom blir APID 

ONE Defence en strategisk komponent i ett modernt för-

svar och kan på ett mycket kostnadseffektivt sätt ge bi-

behållen eller bättre verkningsgrad på ett säkert och till-

förlitligt sätt. 

APID ONE Defence finns också i ett särskilt utförande som 

kan operera från landningsplattformar på fartyg. Denna 

version möjliggör autonom start och landning på fartyget 

oavsett tidpunkt på dygnet.

C Y B A E R O S  A F F Ä R S E R B J U D A N D E
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MALLS 
CybAero bedömer att flygning från fartyg kommer att 

vara ett av de viktigaste användningsområdena framöver. 

Detta kräver ett säkert system för landning på små ytor 

som rör sig i alla ledder. Ett liknande användningsområ-

de kommer att vara VTOL RPAS för skydd av konvojer, 

där den obemannade helikoptern skall kunna starta och 

landa från fordon som ingår i konvojen och som därmed 

är i rörelse. 

CybAero förfogar över en patenterad teknik för dessa an-

vändningsområden. Systemen paketeras under samlings-

namnet MALLS, Mobile Automatic Launch and Landing 

Station. MALLS är ett mobilt, automatiserat landnings-

system som bland annat möjliggör start och landning 

av autonoma, förarlösa helikoptrar på rörligt underlag, 

exempelvis ett fartyg i sjögång. I systemet ingår även en 

patenterad teknik för förankring av farkosten i den rörliga 

plattformen.

MALLS öppnar nya möjligheter att utrusta mindre fartyg, 

exempelvis inom kustbevakningen, med obemannade 

helikoptersystem vilket kan ge fartygen en ny, kraftigt 

utökad, funktionalitet. Fartygen är för små för vanliga 

helikoptrar, men med MALLS kan man utrusta dem med 

obemannade helikoptrar, vilka kan skickas iväg för att un-

dersöka fartyg och objekt på nära håll, utan att kustbe-

vakningsfartyget flyttar sig från den planerade rutten. 

Vidare har den som ser längst och först i en duellsitua-

tion till sjöss ett avgörande försprång. Ombordbaserade 

obemannade helikoptrar ger denna fördel på öppet hav 

eller nära land. På exempelvis sjökrigsfartyg ger syste-

met fartygschefen en bättre situationsöverblick.
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1992 Forskning på Linköpings Tekniska Högskola
n Grunden till CybAeros verksamhet lades redan 1992 när 

dåvarande Försvarets Forskningsanstalt (FOA) lade ett 

forskningsuppdrag på Linköpings Tekniska Högskola. Be-

hovet var en helikopter som kunde bära en elektronisk 

störsändare. Detta ledde fram till utvecklingen av ett styr-

system till en helikopterlösning som kunde hålla sändaren 

i luften. Bolaget Scandicraft Systems AB bildades 1996 

för att kommersialisera resultatet av forskningen. Ett an-

tal prototyper togs fram, vilka fick namnen Mk1 (Mark 1), 

Mk2 och så vidare upp till Mk5 (Mark 5). Forsknings- och 

utvecklingsarbete ledde så småningom till den första helt 

datastyrda (autonoma) flygningen 1997. 

2003 CybAero bildas
n Vid millenniumskiftet var marknaden fortfarande inte 

mogen vilket tvingade Scandicraft att rekonstrueras och 

CybAero AB bildades 2003. Norska investerare köpte då 

ut rättigheterna och grundade CybAero.

2004 Kontrakt med Förenade Arabemiraten
n CybAeros marknadsetablering inleddes sommaren 

2004. Då erhöll Bolaget det första stora kontraktet med 

referenskunden Armed Forces i Förenade Arabemiratens 

försvarsmakt avseende sex helikoptrar av dåvarande mo-

dellen APID 55. Kontraktet innefattade vidareutveckling 

av den obemannade helikoptern Mk5 och resulterade i en 

färdig produkt (APID 55) under 2006. 

Sedan 2006 och fram till upprättandet av detta Prospekt 

har kontraktet med Förenade Arabemiraten varit vilande. 

På senare år har positiva samtal förts med kunden om att 

återuppta kontraktet.

2005 Utvecklingssamarbete med Saab Aerosys-
tems
n Utmaningarna med att färdigställa APID 55 för leveran-

sen till Förenade Arabemiraten ledde i mitten av 2005 till 

en likviditetskris för Bolaget. I slutfasen av utvecklingen 

bidrog Saab Aerosystems därför under åren 2005 – 2006 

med viss finansiering och teknisk know-how. CybAero 

överlät i samband med detta produkträtten för APID 55, 

med undantag för Mellanöstern till Saab. Samarbetet led-

de till att CybAero kunde färdigställa APID 55. CybAero 

innehar alla rättigheter till den egenutvecklade efterfölja-

ren APID 60.

2007 Produkten Vantage och samarbete med US 
Naval Research Laboratory
n I augusti 2007 ingick CybAero ett avtal med US Naval 

Research Laboratory (NRL). NRL är amerikanska försvars-

maktens forsknings- och utvecklingsinstitut inom marina 

området. NRL hade på uppdrag av den amerikanska ma-

rinen utvecklat prototypen Vantage, en obemannad heli-

kopter i samma storleksklass som APID men med andra 

egenskaper och prestanda. Överenskommelsen innebar 

att CybAero skulle vidareutveckla och färdigställa he-

likoptern i samarbete med NRL, som även bidrog med 

viss finansiering. Därefter skulle CybAero få tillverka och 

inneha ensamrätten för försäljning av Vantage över hela 

världen, inklusive den amerikanska marknaden som är 

världens största. För ändamålet startade CybAero ett 

dotterbolag i USA, CybAero LLC.

Under loppet av 2009 konstaterade CybAero dock att 

det utvecklingsarbete som återstod på Vantage var alltför 

omfattande. Produkten hade längre till marknaden än vad 

som först antagits. Då CybAero under 2009 ingått sam-

arbetsavtal med Indra tog Bolaget i början av 2010 beslut 

om fokusera på vidareutvecklingen av APID 60 samt att 

lägga ner satsningen på Vantage.

CybAeros historik

C Y B A E R O S  H I S T O R I K
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2009 Indra och Pelicano
n Under 2009 inleddes samarbetet med Indra, ett 

spanskt globalt företag inom framförallt IT-området, med 

målsättningen att vidareutveckla APID 60 till ett system 

anpassat för marina applikationer under namnet Pelica-

no. Den spanska marinen var en av kravställarna. 

 

Samarbetet med Indra formaliserades i ett ”Teaming 

Agreement” under 2009 och ett efterföljande ”Subcon-

tract” i mitten av 2010. Utvecklingen av Pelicano har 

inneburit att CybAero passerat viktiga tekniska milstol-

par. I början av 2012 levererade CybAero sin första motor 

för Pelicano som drivs på ”heavy fuel” (flygfotogen), en 

avgörande komponent för obemannade helikoptrar på 

fartyg. Under 2014 har CybAero fullföljt sina åtaganden 

gentemot Indra och avslutat samarbetet. Indra kvarstår 

som kund till CybAero och köper vissa komponenter och 

delsystem av Bolaget.

2010 Cassidian och TANAN 300
n Under 2010 påbörjades ett samarbete med dåvarande 

Cassidian, som ingår i Airbus-koncernen, med målsätt-

ningen att utveckla en helt ny helikopter TANAN 300 

i 300 kg-klassen. I början av 2011 genomförde CybAero 

en uppmärksammad leveransflygning åt Cassidian. Detta 

skedde under en snöstorm som lamslog stora delar av Eu-

ropas civila flygtrafik. CybAero levererade 2011 det första 

utvecklingsblocket till TANAN 300 ”Block 1”. CybAero har 

därefter fått förfrågan om att delta i vidareutvecklingen 

inom ”Block 2”, men avböjt detta för att fokusera på vida-

reutveckling av den egna plattformen APID 60. CybAero 

har även slutit avsiktsförklaring med Astrium, likaledes 

ingående i Airbus-koncernen, om att komplettera land-

ningssystemet MALLS med Astriums positioneringssys-

tem.

2012 AeroVironment
n Under våren 2012 inleddes samarbete med amerikanska 

AeroVironment genom försäljning av två APID 60-farkos-

ter. Målsättningen med samarbetet var att vinna ett ut-

annonserat tjänstekontrakt med amerikanska Department 

of State om övervakning av amerikanska beskickningar 

utomlands, med ett totalt kontraktsvärde för de levere-

rade övervakningstjänsterna om en miljard amerikanska 

dollar över en period av fem år. AeroVironments avsikt var 

att använda APID 60 som flygfarkost för att kunna leve-

rera tjänsterna; helikoptrarna tillverkas av CybAero och 

levereras till AeroVironment. 

Mot slutet av 2012 slöts ett samarbetsavtal med Aero-

Vironment inkluderande försäljningsrättigheter för APID 

60 i USA, Nato och vissa andra länder. Vidare investerade 

AeroVironment 30 miljoner kronor i CybAero via konver-

tibellån och leverans av APID 60-farkoster. I februari 2013 

genomförde CybAero tillsammans med AeroVironment, 

som ett av tre utvalda konsortier, framgångsrika demon-

strationsflygningar för kunden. I maj 2013 avbröts dock 

upphandlingen oväntat. Under 2013 levererades ytterliga-

re APID 60-farkoster till AeroVironment.

2014 Ramavtal med AVIC
n AVIC är en kinesisk koncern med över 500 000 anställ-

da, vilket gör dem till en av världens största koncerner. 

Inom koncernen utvecklas och produceras bland annat 

såväl kommersiella som militära flygfarkoster. Ramavtalet, 

som är tecknat med ett av bolagen i koncernen, omfattar 

avrop och leverans av minst 20 system under de tre första 

åren och därefter minst 50 system under de följande fem 

åren. Ramavtalet med AVIC innebar ett stort erkännande 

för CybAero. Ordervärdet uppgår till cirka 700-800 MSEK 

vilket gör detta till världens hittills största avtal inom 

CybAeros segment. I mars 2015 erhöll CybAero avrops-

beställning på de första fem systemen för leverans under 

hösten 2015.



42 C Y B A E R O  A B

ÅR Händelse

1992 FOA lägger forskningsuppdrag på Tekniska Högskolan 

i Linköping om helikopter som kan bära störsändare.

1997 Första datorstyrda (autonoma) flygningen genomförs.

2003 CybAero grundas.

2004 Kontrakt med Förenade Arabemiraten.

2005 Utvecklingssamarbete med SAAB Aerosystems om 

APID 55.

2007 CybAero listas på NASDAQ First North.

2007 Avtal med NRL om Vantage.

2008 CybAero genomför första officiella flygningen med 

obemannad helikopter i Sverige, på Gärdet i Stock-

holm.

2009 Avtal med Indra om PELICANO.

2009 Avtalet med NRL om Vantage avslutas.

2010 Samarbete med Cassidian inleds.

2011 CybAero lanserar heavy fuel-motor för APID 60.

2012 Samarbete med AeroVironment inleds.

2013 CybAero presenterar APID 60 och företaget för 500 

deltagare på unik konferens i kinesiska Xian. Kina för-

väntas bli en av världens största marknader för VTOL 

UAV.

2014 CybAero får order på tre system med kinesiska tullen 

som slutanvändare.

2014 Ramavtal sluts med kinesiska AVIC omfattande minst 

70 system.

2014 CybAero investerar i ett avancerat testcenter med 

inflyttning i maj 2015.

2014 Slutleverans till Indra på avtalet från 2009. Därmed 

avslutas samarbetet med Indra.

2015 CybAero lanserar sitt nya produktprogram APID ONE.

2015 CybAeros nya testcenter tas i drift under juni månad.

2015 Lanserar produktprogrammet APID ONE
n 31 mars 2015 lanserade CybAero sitt nya produktpro-

gram APID ONE. Detta är baserat på Bolagets över 20 år 

långa erfarenhet samt omfattande ny- och vidareutveck-

ling av den tidigare produkten APID60. 

Produktprogrammet består av tre olika modeller: DEFEN-

CE som är utvecklad för försvarskunder samt RESCUE 

och RANGER som vänder sig mot civila och kommersiella 

kunder. I samband med lanseringen överlämnade CybA-

ero ett exemplar av sin produkt APID 60 till Tekniska Mu-

seet i Stockholm.

C Y B A E R O S  H I S T O R I K
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Mikael Hult, VD CybAero, överlämnar en APID 60 till Tekniska museet, som mottogs av deras 

ordförande Christer Fuglesang, vid lanseringen av APID ONE i Stockholm den 31 mars 2015.
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Finansiell utveckling i

Nedanstående finansiell information i sammandrag avseende räkenskapsåren 
2012–2014 är Bolagets reviderade koncernräkenskaper. Räkenskapsåren 2012-2013 
är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd. Från och med räkenskapsåret 2014 tillämpas Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finan-
siella rapporter. Övergången har ej inneburit någon förändring av tillämpade redo-
visningsprinciper. Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas 
tillsammans med CybAeros reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter 
för räkenskapsåren 2012–2014, vilka införlivats i Prospektet genom hänvisning. För-
utom årsredovisningarna har ingen annan information i Prospektet granskats eller 
reviderats av Bolagets revisorer. 

sammandrag

2014 2013 2012

Nettoomsättning 46 799 24 390 15 932

Aktiverat arbete för egen räkning 8 635 10 098 6 039

Övriga rörelseintäkter 157 1 986

55 591 34 488 22 957

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -37 829 -16 805 -6 464

Övriga externa kostnader -16 166 -18 285 -15 236

Personalkostnader -23 452 -14 405 -11 482

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -11 355 -9 319 -8 744

Övriga rörelsekostnader -447 0 -

Rörelseresultat -33 660 -24 325 -18 969

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 21 127 34

Räntekostnader och liknande resultatposter -563 -1 224 -717

Resultat efter finansiella poster -34 202 -25 422 -19 652

Resultat före skatt -34 202 -25 422 -19 652

Skatt på årets resultat 0 0 -

Årets resultat -34 202 -25 422 -19 652

Koncernrapport över totalresultat, tkr

F I N A N S I E L L  U T V E C K L I N G  I  S A M M A N D R A G
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2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 39 930 26 820 20 257

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 1 472 833 306

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernen 50 50 50

Andra långfristiga fordringar 435 435 -

Summa anläggningstillgångar 41 887 28 137 20 613

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Råvaror och förnödenheter 4 586 3 334 2 583

Varor under tillverkning 827 1 486 1 475

5 413 4 820 4 058

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 497 548 2 388

Fordran på beställare 43 599 0 -

Övriga fordringar 5 248 1 820 1 291

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 450 654 407

51 794 3 022 4 086

Kassa och bank

Kassa och bank 24 095 8 234 14 359

JFSKA 24 095 8 234 14 359

Summa omsättningstillgångar 81 302 16 076 22 503

SUMMA TILLGÅNGAR 123 189 44 213 43 116

Koncernbalansräkning i sammandrag, tkr
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2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 25 745 13 035 10 732

Nyemission under registrering 0 4 069 1 139

Reservfond 493 493 493

26 238 17 597 12 364

Fritt eget kapital

Överkusfond 191 389 72 705 72 705

Nyemission under registrering 0 13 454 -

Balanserat resultat -90 819 -65 397 -45 744

Årets resultat -34 202 -25 422 -19 652

66 369 -4 660 7 309

92 607 12 937 19 673

Avsättningar
Övriga avsättningar 540 540 -

540 540 -

Långfristiga skulder
Konvertibla lån 0 20 000 10 000

Övriga skulder till kreditinstitut 281 1 002 1 435

281 21 002 11 435

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 950 732 682

Förskott till kunder X X 4 993

Leverantörsskulder 15 675 2 994 3 147

Övriga skulder 916 394 700

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 761 5 614 2 487

29 761 9 734 12 008

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 123 189 44 213 43 116

Koncernbalansräkning i sammandrag, tkr

F I N A N S I E L L  U T V E C K L I N G  I  S A M M A N D R A G
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2014 2013 2012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -34 202 -25 422 -19 652

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 11 355 9 859 8 744

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -22 847 -15 563 -10 908

Förändring i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -592 -799 -115

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -48 773 1 101 -2 108

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 19 878 -2 275 6 717

Kassaflöde från den löpande verksamheten -52 333 -17 535 -6 414

Finansieringsverksamheten
Nyemission 93 872 18 686 20 943

Upptagna lån 0 10 386 10 000

Amortering av lån -574 -818 -3 906

Kassaflöde från investeringsverksamheten 93 297 28 254 27 037

Årets kassaflöde 15 861 -6 125 14 354
Likvida medel vid årets början 8 234 14 359 5

Likvida medel vid årets slut 24 095 8 234 14 359

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr
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2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Bruttomarginal, % 19,2% 31,1% 59,4%

Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg

Vinstmarginal, % Neg Neg Neg

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % Neg Neg Neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % Neg Neg Neg

Soliditet, % 75,2% 29,3% 45,6%

Nettoskuldsättningsgrad, % -25,7% 98,7% -14,9%

Antal aktier vid periodens slut, st (registrerade) 17 163 102 8 689 844 75 453 908

Genomsnittligt antal aktier, st (registrerade) 13 838 565 8 658 054 67 725 498

Resultat per aktie, kr -1,62 -2,94 -0,22

Eget kapital per aktie, kr 5,40 1,49 0,26

Utdelning per aktie, kr n/a n/a n/a

Medelantal anställda, st 32 23 22

Koncernens nyckeltal, tkr

Nyckeltalsdefinitioner
Bruttomarginal

n Nettoomsättningen med avdrag för inköpskostnader i procent av 

nettoomsättningen.

Rörelsemarginal

n Rörelseresultatet i procent av omsättningen.

Vinstmarginal

n Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen.

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital

n Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av 

genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital 

har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital divi-

derat med två.

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital

n Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Ge-

nomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående plus utgåen-

de eget kapital dividerat med två.

Soliditet

n Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Nettoskuldsättningsgrad

n Räntebärande skulder minskat med finansiella räntebärande till-

gångar (inklusive likvida medel) dividerat med eget kapital.

Genomsnittligt antal aktier

n Ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden. 

Genomsnittet har räknats ut genom att summera antalet aktier vid 

varje månads slut och dividera med antalet månader under perio-

den.

Resultat per aktie

n Resultat efter skatt dividerat med genomsnittliga antalet aktier.

Eget kapital per aktie

n Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Medeltal anställda

n Antalet anställda i Koncernen omräknat till heltidstjänster. 

F I N A N S I E L L  U T V E C K L I N G  I  S A M M A N D R A G
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1 januari – 31 december 2014 jämfört med 1 januari 
– 31 december 2013

Resultaträkning 

Nettoomsättningen uppgick till 46,8 MSEK (24,4 MSEK), 

en ökning från föregående år med 92 procent. Omsätt-

ningsökningen förklaras av att Bolaget erhöll sin största 

order någonsin, på 5,5 M€, med kinesiska tullen som slut-

användare. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 

8,6 MSEK (10,1 MSEK). Bolagets kostnader uppgick totalt 

till 89,2 MSEK (58,8 MSEK). Personalkostnaderna ökade 

från 14,4 MSEK under helåret 2013 till 23,5 MSEK under 

helåret 2014. Ökningen är framför allt hänförligt till Bo-

lagets expansion. Av- och nedskrivningar uppgick under 

helåret 2014 till 11,4 MSEK jämfört med 9,3 MSEK under 

motsvarande period föregående år. Årets resultat upp-

gick till -34,2 MSEK jämfört med -25,4 MSEK för motsva-

rande period föregående år

Finansiell ställning

Bolagets tillgångar per 31 december 2014 utgjordes av 

immateriella anläggningstillgångar om 39,9 MSEK (26,8 

MSEK), materiella anläggningstillgångar om 1,5 MSEK 

(0,8 MSEK), finansiella anläggningstillgångar om 0,5 

MSEK (0,5 MSEK). Bolagets omsättningstillgångar per 

31 december 2014 uppgick till 81,3 MSEK (16,1 MSEK) och 

fördelades huvudsakligen på fordran på beställare 43,6 

MSEK (0 MSEK), övriga fordringar 5,2 MSEK (1,8 MSEK) 

och likvida medel 24,1 MSEK (8,2 MSEK). 

Per 31 december 2014 uppgick eget kapital till 92,6 MSEK 

(12,9 MSEK), långfristiga skulder till 0,3 MSEK (21 MSEK) 

och kortfristiga skulder till 29,8 MSEK (9,7 MSEK). Under 

helåret 2014 har eget kapital ökat med 79,7 MSEK varav 

95 MSEK härrör sig till nyemissioner med anledning av ex-

pansion samt ny- och vidaretutveckling av Bolagets pro-

dukt. 

Under helåret 2014 har de långfristiga skulderna minskat 

med 20,7 MSEK varav 20 MSEK härrör sig till konverte-

ring av lån till aktier. I samband med att samarbetsavtal 

tecknades 2012 med amerikanska AeroVironment ställde 

CybAero ut två konvertibla lån på vardera 10 MSEK med 

teckningskurs 10 SEK/aktie, motsvarande totalt 2 miljoner 

aktier. AeroVironment har under 2014 valt att konvertera 

lånen. 

Kommentarer till den 

Nedan presenteras CybAeros finansiella utveckling i sammandrag för helåret 2013 
jämfört med helåret 2012 samt för helåret 2014 jämfört med helåret 2013. Informa-
tionen för 2013 och 2012 är baserad på utvald finansiell data från CybAeros års-
redovisning för räkenskapsåren 2013 och 2012, vilka är upprättade i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med räken-
skapsåret 2014 tillämpas Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättande av finansiella rapporter. Övergången har ej 
haft någon påverkan på Bolagets redovisning. Sammanställningen nedan bör läsas 
tillsammans med årsredovisningarna för 2014, 2013 och 2012, vilka är införlivade ge-
nom hänvisning i detta Prospekt. 

finansiella utvecklingen

K O M M E N T A R E R  T I L L  D E N  F I N A N S I E L L A  U T V E C K L I N G E N



51C Y B A E R O  A B

K O M M E N T A R E R  T I L L  D E N  F I N A N S I E L L A  U T V E C K L I N G E N

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-52,3 MSEK (-17,5 MSEK) och påverkas främst av föränd-

ringar i rörelsekapitalet om -29,5 MSEK (-2,0 MSEK), där 

huvudförklaringarna är ökningen av kund- och andra ford-

ringar samt rörselskulder.  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 

93,3 MSEK (28,3 MSEK) och avser i huvudsak likvid från 

nyemission om 93,9 MSEK.

Investeringar

CybAeros immateriella anläggningstillgångar uppgick un-

der helåret 2014 till 39,9 MSEK (29,8 MSEK). Investering-

arna under helåret 2014 och 2013 avser i huvudsak balan-

serade utgifter för ny- och vidareutveckling av Bolagets 

produkt. 

Materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,5 MSEK (0,8 

MSEK).

Finansiella anläggningstillgångar har under helåret 2014 

varit oförändrat med 0,5 MSEK (0,5 MSEK). 

1 januari – 31 december 2013 jämfört med 1 januari 
– 31 december 2012

Resultaträkning

Nettoomsättningen uppgick till 24,4 MSEK (15,9 MSEK), 

en ökning från föregående år med 53 procent. Intäktsök-

ningen härrör sig huvudsakligen till leveranser och andra 

åtaganden gentemot främst AeroVironment. Som en följd 

av Department of States beslut att avbryta upphand-

lingen förändrades AeroVironments behov och ordern, 

ursprungligen värd 20 MSEK, minskade till 7 MSEK. Akti-

verat arbete för egen räkning uppgick till 10,1 MSEK (6,0 

MSEK). Bolagets kostnader uppgick totalt till 58,8 MSEK 

(41,9 MSEK). Personalkostnaderna ökade från 11,5 MSEK 

under helåret 2012 till 14,4 MSEK under helåret 2013. Ök-

ningen är framför allt hänförligt till Bolagets expansion. 

Av- och nedskrivningar uppgick under helåret 2013 till 9,3 

MSEK jämfört med 8,7 MSEK under motsvarande period 

föregående år. Årets resultat uppgick till -25,4 MSEK jäm-

fört med -19,6 MSEK för motsvarande period föregående 

år.  

Finansiell ställning

Bolagets tillgångar per 31 december 2013 utgjordes av 

immateriella anläggningstillgångar om 26,8 MSEK (20,2 

MSEK), materiella anläggningstillgångar om 0,8 MSEK 

(0,3 MSEK), finansiella anläggningstillgångar om 0,5 

MSEK (0,05 MSEK). Bolagets omsättningstillgångar per 

31 december 2013 uppgick till 16,1 MSEK (22,5 MSEK) och 

fördelades huvudsakligen på varulager 3,3 MSEK (2,6 

MSEK), övriga fordringar 1,8 MSEK (1,3 MSEK) och likvida 

medel 8,2 MSEK (14,4 MSEK). 

Per 31 december 2013 uppgick eget kapital till 12,9 MSEK 

(19,7 MSEK), långfristiga skulder till 21 MSEK (11,4 MSEK) 

och kortfristiga skulder till 9,7 MSEK (12,0 MSEK). Under 

helåret 2013 har eget kapital minskat med 6,7 MSEK vilket 

härrörs till Bolagets ökade förlust under året.

Under helåret 2013 har de långfristiga skulderna ökat med 

10 MSEK jämfört med föregående år vilket härrör till ut-

ställda konvertibellån som AeroVironment har tecknat. I 

samband med att samarbetsavtal tecknades 2012 med 

amerikanska AeroVironment ställde CybAero ut två kon-

vertibla lån på vardera 10 MSEK med teckningskurs 10 

SEK/aktie, motsvarande totalt 2 miljoner aktier.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-17,5 MSEK (-6,4 MSEK) och påverkas främst av ökad för-

lust samt minskning av rörelseskulder.
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Investeringar

CybAeros immateriella anläggningstillgångar uppgick un-

der helåret 2013 till 26,8 MSEK (20,3 MSEK). Investering-

arna under helåret 2013 och 2012 avser i huvudsak balan-

serade utgifter för utveckling av Bolagets produkt. 

Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,8 

MSEK (0,03 MSEK).

Finansiella anläggningstillgångar uppgick per 31 decem-

ber 2013 till 0,5 MSEK (0,05 MSEK). 

Händelser efter senaste rapportperiodens utgång 

Kortfristiga finansieringar 

Remium Nordic AB som långivare har i och med avtal den 

18 juni 2015 beviljat lån om 8 miljoner kronor till CybAero. 

Lånet löper med en årlig ränta om 8 % från och med av-

talsdagen intill dagen för lånets fulla återbetalning. Slut-

förfallodatum avser den 20 september 2015.

Bolaget upptog i juli 2015 lån från externa investerare om 

totalt 18 MSEK. Lånet förfaller till betalning det tidigaste 

av antingen det datum då Företrädesemissionen regist-

reras av Bolagsverket och företrädesemissionslikviden är 

inbetald till Bolaget eller kvittad mot fordran enligt dessa 

låneavtal, alternativt för det fall Företrädesemissionen 

inte genomförs, den 30 september 2015. 

Utöver dessa lån har det inte skett några väsensliga hän-

delser av CybAeros finansiella ställning på marknaden se-

dan den 2 april 2015 fram till och med dagen för detta 

Prospekt. 

Extra bolagsstämma 22 juli 2015

Vid extra bolagstämma den 22 juli beslutade:

n att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en ny-

emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, 

dvs. Erbjudandet

n att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrel-

sen att besluta om nyemission om högst 1 500 000 aktier 

för att tillgodose eventuell övertilldelning i förestående 

Företrädesemission 

Tendenser

CybAero bedömer att Bolagets verksamhet utvecklas 

enligt plan och att Bolaget är inne i en mycket expan-

siv fas. Verksamheten består i huvudsak av intäkter från 

samarbetsparters och ramavtal och Bolaget bedömer att 

kostnadsmassan framgent kommer öka i takt med order-

ingången.

 

CybAero känner inte till några andra tendenser, osäker-

hetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtag-

anden eller händelser som skulle komma att ha en väsent-

lig inverkan på Bolagets affärsutsikter utöver vad som 

anges i avsnittet ”Riskfaktorer” i föreliggande Prospekt.

Bolaget känner heller inte till några offentliga, ekonomis-

ka, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska 

åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat el-

ler väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

Framtidsutsikter

Bolaget kommer att fortsätta utvecklas i takt med mark-

naden, med sina kunder och deras efterfrågan. CybAero 

är väl positionerad på marknaden och har genom samar-

betspartners och agenter närvaro i drygt 30 länder. Den 

underliggande och långsiktiga trenden mot ett ökat in-

tresse för VTOL RPAS är stark. Hot mot utvecklingen är 

bland annat svaga finanser på nationell nivå, då de flesta 

användningsområden i nuläget berör militära och civila 

applikationer. Detta kan samtidigt utgöra ett starkt för-

säljningsargument eftersom man eftersträvar bibehållen 

operationell nivå trots minskade anslag. Därtill finns en 

allmänt försiktig inställning hos vissa kunder till investe-

ringar i ny och oprövad teknik. Vidare kan ett eventuellt 

försenat godkännande för användande av obemannade 

flygfarkoster i civilt luftrum väsentligt försena utveckling-

en av kommersiella applikationer inom VTOL UVAV. 

K O M M E N T A R E R  T I L L  D E N  F I N A N S I E L L A  U T V E C K L I N G E N
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Eget kapital, skulder och 
annan finansiell information

Finansiell ställning och kapitalstruktur 

Eget kapital i koncernen uppgick per 31 maj 2015 till 81,7 

MSEK. Tabellen till höger illustrerar Bolagets eget kapital 

och skuldsättning per 31 maj 2015. Med kortfristiga finan-

siella skulder avses skulder som förfaller inom ett år. Säker-

het för kort- och långfristiga finansiella skulder utgörs av 

företagsinteckningar till SEB och ALMI om sammanlagt 10 

MSEK. CybAeros nettoskuldsättning (räntebärande skul-

der minskat med likvida medel) uppgick per 31 maj 2015 

till -33 MSEK, varav likvida tillgångar representerade 0,8 

MSEK. 

Bolaget har för närvarande inget ytterligare lånebehov. 

Bolaget strävar efter att reducera räntebärande skulder. I 

en situation där ytterligare kapital skulle behövas kommer 

styrelsen emellertid att överväga ett flertal möjligheter, där 

en är att se över möjligheterna till en kompletterande kre-

ditfacilitet (se vidare nedan under ”Rörelsekapital”). 

CybAeros balansomslutning uppgick per den 31 maj 2015 

till 110,3 MSEK. Eget kapital uppgick till 81,7 MSEK och skul-

derna uppgick till 28,6 MSEK. Soliditeten uppgick därmed 

till 74 procent. Bolagets likvida medel i form av banktill-

godohavanden uppgick per den 31 maj 2015 till 0,8 MSEK. 

Av skulderna på 28,6 MSEK var 3,0 MSEK räntebärande 

skulder, varav 0,3 MSEK utgör långfristiga räntebärande 

skulder och 2,7 MSEK utgör kortfristiga räntebärande skul-

der. Av de långfristiga räntebärande skulderna utgörs 0,3 

MSEK lån från ALMI.

 

E G E T  K A P I T A L ,  S K U L D E R  O C H  A N N A N  F I N A N S I E L L  I N F O R M A T I O N
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Eget kapital och skuldsättning, MSEK 2015-05-31

Kortfristiga skulder

Mot garanti eller borgen -

Mot säkerhet 2,7 1

Blancokrediter 25,1

Summa kortfristiga skulder 27,8

Långfristiga skulder

Mot garanti eller borgen -

Mot säkerhet 0,8 2

Blancokrediter -

Summa långfristiga skulder 0,8

Summa skulder 28,6

Eget kapital

Aktiekapital 27,7

Bunda reserver/reservfond 0,5

Överkursfond 205,4

Fria reserver/balanserat resultat -125,0

Periodens resultat -26,9

Summa eget kapital 81,7

Nettoskuldsättning, MSEK 2015-05-31

A) Kassa och bank 0,8

B) Andra likvida medel 0,0

C) Kortfristiga finansiella placeringar 0,0

D) Summa likvida medel (A)+(B)+(C) 0,8

E) Kortfristiga fordringar 59,9

F) Kortfristiga banklån 0,0
1 Bolaget har lämnat företaginteckningar.
2 Bolaget har lämnat företagsinteckningar.

G) Kortfristig del av långfristiga skulder 2,7

H) Andra kortfristiga skulder 25,1

I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 27,8

J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) 1 -32,9

K) Långfristiga banklån 0,0

L) Utestående obligationslån 0,0

M) Andra långfristiga skulder 0,0

N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M) 0,0

O) Nettoskuldsättning (J)+(N) 1 -32,9

1 Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa, d.v.s. att likvida 

medel överstiger räntebärande skulder.

Rörelsekapital 

Styrelsen för CybAero har gjort bedömningen att det 

befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att till-

godose de aktuella behoven under den kommande tolv-

månadersperioden. CybAeros tillgängliga likvida medel 

och kortfristiga placeringar per den 31 maj 2015 uppgick 

till 0,8 MSEK. Bolaget var i omedelbart behov av rö-

relsekapital och med anledning därav upptog Bolaget 

kortfristiga lån om totalt 26 MSEK från externa parter i 

juni och juli 2015 för att finansiera Bolaget fram till att 

emissionslikviden från förestående Företrädesemission 

tillfördes Bolaget, vilket beräknas ske i september 2015. 

Styrelsen bedömer att Bolagets intjäningsförmåga 

tillsammans med kapitaltillskottet från Företrädesemis-

sionen på cirka 65 MSEK före emissionskostander är 

tillräckligt för att täcka det bedömda kapitalbehovet, 

beräknat utifrån koncernens resultat och kassaflöde 

enligt Bolagets årsredovisning för 2014. Bolaget har för 

avsikt att använda emissionslikviden till rörelsekapital, 

expansion samt återbetalning av kortfristiga lån om 

26 MSEK. Om Företrädesemissionen, trots utställda 

garantiåtaganden, inte tecknas i tillräcklig utsträckning 

tvingas Bolaget söka alternativa finansieringsmöjlighe-

ter såsom riktad emission eller ytterligare kortfristiga 

lån alternativt genomföra kostandsnedskärningar. Det 

är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ 

finansiering eller att konstandsnedskärningar får önskad 

effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller 

misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i 

rekonstruktion eller, i värsta fall, konkurs.

Genomförda, pågående och planerade investeringar

Bolagets främsta investeringar är i utveckling av Bola-

gets produktprogram APID ONE. Under 2014 aktivera-

des utvecklingskostnader om 24,1 MSEK. Motsvarande 

period året före aktiverades 15,7 MSEK. Under räken-

skapsår 2012 aktiverades 6,0 MSEK. 

CybAero har inga pågående betydande investeringar 

och har inte heller gjort några klara åtaganden avseen-

de större framtida investeringar.

Skattesituation 

Per 31 december 2014 beräknas Bolaget ha outnyttjade 

underskottsavdrag om totalt cirka 125 MSEK. Bolaget 

har inte upptagit någon skattefordran i balansräkningen. 
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Aktiekapital och 
ägarförhållanden
CybAero AB (publ), med organisations-
nummer 556639-6817, är ett publikt 
aktiebolag bildat och registrerat under 
svensk rätt och bedriver sin verksamhet 
under denna associationsform, vilken 
regleras av den svenska aktiebolagsla-
gen (2005:551). 

Bolaget grundades den 19 december 2002 och antog sin 

nuvarande firma, CybAero AB (publ), den 18 juni 2003. 

Samtidigt flyttade bolagets säte till Linköpings kommun, 

där sätet finns idag. Bolaget registrerades hos Bolagsver-

ket den 29 januari 2003 och blev publikt den 31 januari 

2007, då avstämningsförbehåll infördes i bolagsordning-

en.

Aktier och aktiekapital
Aktierna i CybAero är denominerade i svenska kronor och 

har emitterats i enlighet med svensk rätt, och ägarnas rät-

tigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i en-

lighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen 

(2005:551). Samtliga aktier i Bolaget är fullt inbetalda.

CybAero hade per den 31 december 2014 totalt 17 163 102 

aktier utfärdade, envar med ett kvotvärde på 1,50 kronor. 

Totalt uppgick aktiekapitalet per den 31 december 2014 

till 25 744 653 kr. Samtliga aktier har lika rätt till Bolagets 

tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation. 

Alla aktieägare har samma proportionella rätt till utdel-

ning och rätt till teckna aktier vid nyemission i Bolaget. I 

enlighet med aktiebolagslagen kan beslut om att genom 

kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teck-

ningsoptioner eller konvertibler även fattas med avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt.

Det föreligger inga inskränkningar att fritt överlåta aktier i 

Bolaget och aktierna är inte föremål för bestämmelse om 

konvertering. Samtliga aktier har därtill lika rösträtt (en 

röst per aktie). Varje röstberättigad får vid bolagsstämma 

rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda 

aktier. Bolagets bolagsordning innehåller inte några be-

stämmelser om inlösen. Aktierna är inte föremål för erbju-

dande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 

lösningsskyldighet.

Aktiekapitalet i Bolaget uppgick per datumet för detta 

Prospekt till 27 745 819,50 kronor fördelat på 18 497 213 

aktier, envar med ett kvotvärde på 1,50 kronor.

Vid ingången av 2014 var antalet utestående aktier i Bo-

laget 8 689 844 aktier, respektive 17 163 102 aktier vid 

utgången av 2014. Enligt Bolagets nuvarande bolagsord-

ning, vilken antogs på årsstämma den 9 april 2015, får an-

talet aktier i Bolaget uppgå till lägst 8 000 000 stycken 

och högst till 32 000 000 stycken. Aktiekapitalet får lägst 

uppgå till 12 000 000 kronor och högst till 48 000 000 

kronor. 

Inga aktier i Bolaget innehas av Bolaget självt, på dess 

vägnar eller av dess dotterbolag.

 3 
Listning NASDAQ First North 

 4 
”Units”, två aktier plus en teckningsoption 

 5 
Från företrädesemissionen 2008 av ”units”

 6 
”Units”, två aktier plus en teckningsoption 

 7 
Från företrädesemissionen 2012 av ”units”, första lösentillfället

 8 
Från företrädesemissionen 2012 av ”units”, andra lösentillfället

 9 
Från företrädesemissionen 2012 av ”units”, sista lösentillfället

 10
”Units”, två aktier plus en teckningsoption TO8

 11 
AeroVironment konverterar konvertibellån nr 1

 12 
Lösen incitamentsprogram 2012/2014

 13 
AeroVironment konverterar konvertibellån nr 2

 14 
Från företrädesemissionen 2013 av ”units”

 15 
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas 

 16 
Under förutsättning att Företrädesemissionen övertecknas och 

      styrelsen väljer att utnyttja övertilldelningsoptionen fullt ut

A K T I E K A P I T A L  O C H  Ä G A R F Ö R H Å L L A N D E N
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Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet och antalet aktier har sedan 2003 förändrats enligt följande:

År Månad Händelse Förändring 

antal aktier

Totalt antal 

aktier

Förändring av 

aktiekapital

Totalt 

aktiekapital

Kvot

2003 Jan Bolagets bildande 100 000 100 000 100 000,00 100 000,00 1,00

2004 Sep Nyemission 25  000 125 000 25 000,00 125 000,00 1,00

2005 Sep Nyemission 20  625 145 625 20 625,00 145 625,00 1,00

2005 Dec Lånekonvertering 77  750 223 375 77 750,00 223 375,00 1,00

2005 Dec Split 1:10 2 010 375 2 233 750 0,00 223 375,00 0,10

2006 Mar Nyemission 521 590 2 755 340 52 159,00 275 534,00 0,10

2006 Mar Nyemission 60  100 2 815 440 6 010,00 281 544,00 0,10

2006 Apr Nyemission 594 500 3 409 940 59 450,00 340 994,00 0,10

2006 Apr Nyemission 105 450 3 515 390 10 545,00 351 539,00 0,10

2006 Okt Fondemission 0 3 515 390 148 461,00 500 000,00 0,14

2006 Nov Nyemission 341 000 3 856 390 48 501,11 548 501,11 0,14

2007 Jan Nyemission 624 880 4 481 270 88 877,93 637 379,04 0,14

2007 Jun Nyemission 3 1 100 000 5 581 270 156 455,20 793 834,24 0,14

2007 Jun Lösen optioner 111 000 5 692 270 15 787,75 809 622,00 0,14

2008 Jan Lösen optioner 300 000 5 992 270 42 669,60 852 291,60 0,14

2008 Maj Företrädesemission 5 992 270 11 984 540 852 292,55 1 704 584,14 0,14

2008 Dec Företrädesemission 4 10  285 530 22 270 070 1 462 930,69 3 167 514,83 0,14

2009 Sep Riktad nyemission 1 302 079 23 572 149 185 197,20 3 352 712,03 0,14

2009 Sep Lösen optioner 5 3 897 491 27 469 640 554 347,63 3 907 059,66 0,14

2010 Okt Riktad nyemission 1 994 598 29 464 238 283 695,57 4 190 755,23 0,14

2011 Mar Riktad nyemission 600 000 30 064 238 85 339,15 4 276 094,38 0,14

2011 Juni Företrädesemission 15  032 119 45 096 357 2 138 047,19 6 414 141,57 0,14

2012 Feb Företrädesemission 6 28  548 178 73 644 535 4 060 461,60 10 474 603,17 0,14

2012 Maj Lösen optioner 7 415 676 74 060 211 59 122,40 10 533 725,57 0,14

2012 Aug Lösen optioner 8 1 393 373 75 453 908 198 228,20 10 731 953,77 0,14

2012 Nov Lösen optioner 9 11  444 531 86 898 439 1 627 777,63 12 359 731,40 0,14

2013 Mar Fondemission 0 86 898 439 675 034,45 13 034 765,85 0,15

2013 Apr Utjämningsemission 1 86 898 440 0,15 13 034 766,00 0,15

2013 Maj Sammanläggning 78 208 596 8 689 844 0,00 13 034 766,00 1,50

2013 Dec Företrädesemission 10 2 712 460 11 402 304 4 068 690,00 17 103 456,00 1,50

2014 Mar Konvertering konvertibellån 11 1 062 699 12 465 003 1 594 048,50 18 697 504,50 1,50

2014 Maj Riktad nyemission 1 800 000 14 265 003 2 700 000,00 21 397 504,50 1,50

2014 Aug Lösen optioner 12 235 400 14 500 403 353 100,00 21 750 604,50 1,50

2014 Aug Konvertering konvertibellån 13 1 062 699 15 563 102 1 594 048,50 23 344 653,00 1,50

2014 Nov Riktad nyemission 1 600 000 17 163 102 2 400 000,00 25 744 653,00 1,50

2015 Jan Lösen optioner 14 1 334 111 18 497 213 2 001 166,50 27 745 819,50 1,50

Kommande transaktioner

2015 Sep Företrädesemission 15 9 248 606 27 745 819 13 872 909,00 41 618 728,50 1,50

2015 Sep Övertilldelningsoption 16 1 500 000 29 245 819 2 250 000,00 43 868 728,50 1,50
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Ägarförhållanden

Per den 30 juni 2015 hade CybAero 5 490 aktieägare. Ing-

en av Bolagets större aktieägare har en röstandel i Bola-

get som avviker från ägarandelen av Bolagets aktiekapital. 

Samtliga aktier har därtill lika rösträtt (en röst per aktie). 

Varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det 

fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Nedan-

stående tabell visar de tio största ägarna i Bolaget per 30 

juni 2015. Bolagets tio största ägares innehav uppgick vid 

denna tidpunkt till 32,4 procent vilket fördelas enligt tabel-

len nedan. Aktiebolagens minoritetsregler används för att 

skydda minoritetens intressen. 

Aktieägare per den 30 juni 2015

Aktieägare Antal aktier Andel av 

röster och 

kapital

Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget 1 837 036 9,9%

State Street Bank & Trust Com., Boston 1 035 714 5,6%

AeroVironment Inc 587 043 3,2%

Rambas AB 546 245 3,0%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 502 352 2,7%

Amer Al-Khalili 455 425 2,5%

Mikael Hult via bolag och privat 418 986 2,3%

Henrik Lewander 284 390 1,5%

JP Morgan Chase Bank N.A. 165 000 0,9%

Handelsbanken Liv 163 552 0,9%

Summa 10 största aktieägarna 5 995 743 32,4%

Övriga aktieägare 12 501 470 67,6%

Totalt antal aktier i CybAero 18 497 213 100,0%

Källa: Bolagets aktiebok

Bemyndiganden

På årsstämman den 9 april 2015 beslutades att ge styrelsen 

ett bemyndigande att intill årsstämman 2016, vid ett eller 

flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägar-

na, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom 

nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsop-

tioner innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med 

sammanlagt högst 4 500 000 kronor motsvarande högst 3 

000 000 nya aktier. Styrelsen har inte nyttjat någon del av 

bemyndigandet. På extra bolagsstämma den 22 juli 2015 

beslutades att minska styrelsens bemyndigande i syfte att 

möjliggöra genomförandet av Företrädesemissionen samt 

en övertilldelningsoption på högst 1 500 000 nya aktier. 

Styrelsen bemyndigades att intill årsstämman 2016, vid 

ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för ak-

tieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital 

genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teck-

ningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan 

ökas med högst 4 123 500 kronor motsvarande högst 2 749 

000 nya aktier. Detta motsvarar en maximal utspädning 

om ca 13 procent baserat på nuvarande antal aktier eller 

ca 9 procent vid fullt utnyttjande av bemyndigandet efter 

genomförd Företrädesemission. Om antalet aktier istället 

beräknas utifrån dels fullt utnyttjande av bemyndigandet 

efter genomförd Företrädesemission dels fullt utnyttjande 

av utestående teckningsoptionsprogram, uppgår utspäd-

ningen till ca 8,6 procent.

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge 

nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

är dels att kunna tillgodose eventuell övertilldelning i Fö-

reträdesemissionen samt att kunna öka antalet aktieägare 

i Bolaget och därmed förbättra förutsättningarna för en 

likvid handel i bolagets aktie, dels att möjliggöra delägar-

skap för strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning 

och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska 

utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. 

Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrä-

desrätt som avser övertilldelning i samband med Företrä-

desemissionen ska teckningskursen sättas till samma kurs 

som gäller för Företrädesemissionen. Vid nyemission med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i övriga fall ska 

teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll 

för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. 

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvitt-

ning eller eljest vara förenad med villkor.

Aktiebaserade incitamentsprogram, optioner och 

konvertibler

CybAero har tre utestående optionsprogram, som är in-

citamentsprogram till ledande befattningshavare, övriga 

anställda och styrelsen. Första optionsprogrammet (Cy-

bAero 2012/2016) omfattar 105 000 teckningsoptioner 

som vardera ger rätt att teckna en ny aktie, med teck-

ningskurs 12,62 kronor per aktie och teckningsperiod 1 april 

2016 till 30 juni 2016. Andra optionsprogrammet (CybA-

ero 2015/2016) omfattar 700 000 teckningsoptioner som 

vardera ger rätt att teckna en ny aktie, med teckningskurs 

24,80 kronor och teckningsperiod 15 januari 2016 till 31 ja-

A K T I E K A P I T A L  O C H  Ä G A R F Ö R H Å L L A N D E N
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Tredje optionsprogrammet (CybAero 2015/2018) omfattar 

700 000 teckningsoptioner som vardera ger rätt att teck-

na en ny aktie, med teckningskurs 29,30 kronor och teck-

ningsperiod 15 april 2018 till 30 april 2018. Teckningsoptio-

nerna har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

emitteras vederlagsfritt till Bolagets helägda dotterbolag 

CybAero Värdepapper AB med avsikten att optionerna ska 

överlåtas till ledande befattningshavare, övriga anställda 

och styrelsen i Bolaget som i sin tur ska betala en premie 

motsvarande vid var tid gällande marknadsvärde för optio-

nerna. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädes-

rätt är att genom incitamentprogrammen öka deltagarnas 

ansvar och delaktighet i Bolagets utveckling samt motive-

ra till fortsatt anställning och/eller engagemang i Bolaget. 

Genom incitamentprogrammen ökas också Bolagets möj-

ligheter att lyckas med rekryteringar av personal till nyck-

elbefattningar i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av Bolagets 

utestående optionsprogram kommer det att emitteras 1 

505 000 aktier innebärande en ökning av Bolagets aktie-

kapital med 2 257 500 kronor. Detta motsvarar en maximal 

utspädning om ca 7,5 baserat på nuvarande antal aktier, 

ca 5,2 procent baserat på genomförd Företrädesemission 

och ca 4,7 procent vid fullt utnyttjande av bemyndigan-

det ovan efter genomförd Företrädesemission. För incita-

mentsprogrammen gäller sedvanliga villkor bland annat 

omräkning som föranleds av vissa förändringar i aktiekapi-

talet och antalet aktier under löptiden.

Bolaget har inga utestående konvertibla skuldebrev.

Aktieägaravtal

Styrelsen känner inte till något aktieägaravtal eller annan 

överenskommelse eller motsvarande som slutits mellan 

större aktieägare i CybAero och som skulle kunna leda till 

att kontrollen över Bolaget förändras. Styrelsen känner inte 

heller till att CybAero direkt eller indirekt ägs eller kont-

rolleras av någon aktieägare utöver medlemmarna i något 

förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan.

Offentliga uppköpserbjudanden

Under räkenskapsåret 2014 och hittills under 2015 har det 

inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande på 

Bolaget.

Utdelningspolitik

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och 

utbetalning ombesörjs av Euroclear, eller för förvaltarre-

gistrerade innehav, av förvaltaren. Utdelning får endast ske 

med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full 

täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast om 

utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de 

krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 

på storleken av det egna kapitalet samt (ii) Bolagets och 

Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 

övrigt (den så kallade försiktighetsregeln). Som huvudre-

gel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större 

belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

Rätt till utdelning tillkommer den som på fastställd avstäm-

ningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstäm-

ningsregistret. Avstämningsdag för utdelning och den dag 

utdelning ska ske fastställs av bolagsstämman eller styrel-

sen efter bemyndigande från bolagsstämman.

Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per 

aktie men kan också avse annat än kontant betalning. Om 

aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning kvar-

står aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast 

genom allmänna regler för preskription. Vid preskription 

tillfaller hela beloppet Bolaget. Det föreligger inte några 

restriktioner eller särskilda förfaranden för utdelning till ak-

tieägare bosatta utanför Sverige.

CybAero är ett utvecklingsbolag som hittills finansierat sin 

verksamhet med försäljning till kunder, nyemissioner samt 

till en del bidragsfinansiering via det offentliga innova-

tionssystemet och krediter. Bolaget har hittills inte beviljat 

utdelning något år. Först när CybAero gör stabila vinster 

och har stabila kassaflöden kan utdelning komma ifråga.
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Handelsplats och kursutveckling 

CybAero-aktien är sedan den 13 juni 2007 listad på 

First North och har kortnamnet CBA samt ISIN-kod 

SE0005188711. Per den 1 juli 2015 var aktiekursen 17,00 SEK 

och börsvärdet uppgick till cirka 250 MSEK. Volymen från 

1 juli 2013 fram till 1 juli 2015 uppgick i genomsnitt till 66 

573 aktier per dag, motsvarande ett värde av i genomsnitt 

1 865 000 SEK. Diagrammet nedan visar kursutvecklingen 

för CybAero-aktien under perioden 1 juli 2013 till 1 juli 2015.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av 

de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte 

samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag 

på First North regleras av First Norths regler och inte av 

juridiska krav som ställs för handel på en reglerad mark-

nad. En placering i ett bolag som handlas på First North 

är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas 

på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptag-

na till handel på First North har en Certified Adviser som 

övervakar att reglerna efterlevs. Bolagets Certified Adviser 

är Remium Nordic AB. CybAeros styrelsen har i juni 2015 

beslutat påbörja processen att under 2016 notera bolaget 

på NASDAQ Small Cap.

Likviditetsgaranti 

CybAero anlitar vid tidpunkten för detta Prospekt ingen 

likviditetsgaranti för att främja handeln i Bolagets aktier på 

First North. 

Personer med insynsställning

Enligt First Norths regelverk ska bolag, vars aktie hand-

las på First North, på sin hemsida publicera en förteckning 

över fysiska personer som har så kallad insynsställning i 

bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrappor-

tering på First North är att informationen ska motsvara den 

information som skulle ha skickats till Finansinspektionen 

om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Förteck-

ningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.cyba-

ero.se.

Anslutning till Euroclear 

CybAero är ett avstämningsbolag. Aktierna är registrerade 

i elektronisk form på person och kontoförs av Euroclear, 

med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stock-

holm, i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsord-

ningen. Aktieägarna i CybAero erhåller inte några fysiska 

aktiebrev utan samtliga transaktioner med aktierna sker på 

elektronisk väg genom behöriga banker och andra värde-

pappersförvaltare.

CybAeros aktiekursutveckling under perioden 1 juli 2013 

till 1 juli 2015

Grafen nedan visar aktiekursutvecklingen under perioden 

1 juli 2013 till 1 juli 2015. 
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STYRELSE

Claes Drougge
Styrelseordförande sedan 2013 och styrelseledamot 

sedan 2009.

Claes Drougge (f 1960) har i mer än 30 år varit verksam 

som entreprenör och är ägare av ett flertal high tech-bo-

lag. Han är idag styrelseordförande i bl. a Ocean Modules 

Sweden AB och i Tapiren Survey System AB, bolag som är 

verksamma inom området undervattensteknik. Förutom 

stor erfarenhet av företagande och entreprenörskap har 

Drougge även varit aktivt verksam som politiker och suttit 

med i flera politiska organ. Claes Drougge äger 24 400 

aktier och 0 teckningsoptioner i CybAero.

Mikael Hult
Styrelseledamot sedan 2004. VD 2004-2010 samt sedan 

oktober 2013.

Mikael Hult (f 1955) har lång erfarenhet från företagande 

genom ett flertal bolag och organisationer. Hult har bland 

annat medverkat vid start-up av ett flertal bolag, verkat 

som VD i närmare 25 år samt har även under tio år arbetat 

inom Innovationssystemet i Sverige, dels som affärsrådgi-

vare dels investment manager, dels som nationellt ansva-

rig för utveckling av Sveriges företagsinkubatorer. Mikael 

Hult äger tillsammans med närstående 418 986 aktier och 

0 teckningsoptioner i CybAero.

Mats Westin
Styrelseledamot sedan 2010.

Mats Westin (f 1952) har mångårig bakgrund inom för-

svarsmakten, bland annat som divisionschef för marinens 

11: e helikopterdivision och chef för Helikopterflottiljen. 

Westin har dessutom innehaft olika befälsbefattningar 

inom Kustartilleriet, Amfibiekåren samt olika chefsposi-

tioner inom Försvarets Materielverk. Westin är dessutom 

utbildad helikopterpilot. Mats Westin äger 42 643 aktier 

och 0 teckningsoptioner i CybAero.

Göran Larsbrink
Styrelseledamot sedan 2011.

Göran Larsbrink (f 1952) har erfarenhet från ledande posi-

tioner inom Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och 

Regeringskansliet. Vid Försvarets Materielverk har Lars-

brink ansvarat för såväl den samlade produktionen som 

för de strategiska inriktningsfrågorna. Vid Regeringskans-

liet har han varit strategisk rådgivare inriktad på interna-

tionellt försvarsmaterielsamarbete, med därtill relaterade 

export- och försvarsindustrifrågor. Vidare har Larsbrink 

haft ledande befattningar i Högkvarteret, dels som chef 

för sjöstridsområdet och dels som chef för Försvarsmak-

Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisorer
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tens krigsförbandsplanering. Han har även stor erfarenhet 

av utvecklingsprojekt rörande plattformar och delsystem 

vid Försvarets Materielverk, Högkvarteret och från för-

bandstjänst i ett stort antal befattningar vid såväl fartygs- 

som helikopterförband. Larsbrink är sedan 2008 verksam 

som konsult med eget företag och har även erfarenhet av 

styrelsearbete i utvecklingsföretag. Göran Larsbrink äger 

22 951 aktier och 0 teckningsoptioner i CybAero.

Jan Ahlgren
Styrelseledamot sedan 2012

Jan Ahlgren (f 1941) har under närmare 15 år arbetat 

som informationsdirektör vid Saab Aerospace i Linkö-

ping. Utöver denna tjänst var han även informationschef 

för Industrigruppen JAS AB mellan 1989-2003 och un-

der 1995-2000 dessutom ansvarig för den internationel-

la kommunikationen inom Saabs joint venture med BAE 

Systems rörande Gripen. Ahlgren har även tjänstgjort som 

observatör åt Förenta Nationerna i Mellanöstern under 

drygt tre år. Sedan 2003 har han varit verksam som fri-

stående konsult inom flygbranschen med ett flertal upp-

drag åt bl a Försvarets Materielverk, Försvarsmakten, Lin-

köpings kommun och Saab AB. Jan Ahlgren äger 5 400 

aktier och 0 teckningsoptioner i CybAero.

Anna Öhrwall Rönnbäck
Styrelseledamot sedan 2014.

Anna Öhrwall Rönnbäck (f 1969) blev adjungerad styrel-

seledamot 2010 och är sedan 2014 ordinarie ledamot. Hon 

är professor i produktinnovation vid Luleå tekniska univer-

sitet och gästprofessor vid Linköpings universitet, där hon 

disputerade 2002 i Industriell ekonomi. Forskningsområ-

den är samverkan i produktutveckling och teknikbaserad 

affärsutveckling, särskilt för små och medelstora företag. 

Innan den akademiska karriären var Öhrwall Rönnbäck 

projektledare för utveckling av ett dentalt CAD/CAM-sys-

tem, och parallellt med doktorandstudier startade hon två 

företag. Hon är en av grundarna av och leder Kunskaps-

förmedlingen för spridning av svenska forskningsresul-

tat inom produktframtagningsområdet, samt initiativ-

tagare till Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag 

(CAM) vid Linköpings universitet, som hon ledde 2007-

2015. Anna Öhrwall Rönnbäck äger 58 aktier och 0 teck-

ningsoptioner i CybAero.

Mats Jacobson
Styrelseledamot sedan 2015.

Mats Jacobson är nytillträdd styrelseledamot sedan april 

2015, men har varit verksam som konsult i CybAero det 

senaste året. Jacobson har tidigare varit verksam inom 

mjukvarubranschen och arbetar sedan 2009 som mana-

gementkonsult med fokus på att hjälpa tillväxtföretag. 

Under sina sju år som VD för mjukvaruföretaget Scalado 

på Ideon i Lund, har Jacobson fått egen erfarenhet av en 

unik internationell tillväxtresa, med dubblad omsättning 

sju år i rad. Sedan 2012 är han verksam inom Ahrens & 

Partners, ett konsultföretag som bedriver affärsrådgiv-

ning och utbildning av företag som vill bli snabbväxa-

re. Ahrenskonceptet baseras på erfarenheter från flera 

hundratals tillväxtföretag, som sammanfattats i ett antal 

böcker och refererats till flitigt av akademin. TillväxtBa-

rometern är ett av Ahrensverktygen som används av bl a 

ALMI Företagspartner. Jacobson har varit verksam inom 

mjukvarubranschen sedan 1980-talet, med fokus på stra-

tegi och marknadsfrågor. Mats Jacobson äger inga aktier 

eller teckningsoptioner i CybAero.
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Styrelseledamöternas övriga uppdrag samt delägarskap

Nedan följer en uppställning över vilka andra pågående uppdrag som CybAeros styrelseledamöter har inklusive uppdrag 

som avslutats inom fem år bakåt i tiden. Även bolag där styrelseledamöterna äger minst 5 procent av aktierna idag, alter-

nativt inom en tidsperiod fem år bakåt i tiden har ägt minst 5 procent av aktierna, finns i förekommande fall medtagna. 

Styrelseledamotens uppdrag är i dessa fall angivet som ”delägare.”

Claes Drougge

Nuvarande övriga uppdrag

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Tapiren Survey Systems AB 556597-0539 Ledamot, ordförande och delägare 2005-

Terra Munda AB 556255-2751 Ledamot och delägare 2007-

Ocean Services Sweden AB 556696-1313 Ledamot, ordförande och delägare 2009-

ACC Group AB 556730-2764 Ledamot och delägare 2010-

ACC Team AB 556780-1666 Ledamot 2010-

Industrigallerian A.E AB 556252-6466 VD, ledamot och delägare 2011-

Ocean Modules Sweden AB 556621-0695 Ledamot, ordförande och delägare 2011- 

Food & Event Sweden AB 556785-6488 Ledamot och delägare 2011-

ACC Innovation AB 556729-6016 Extern firmatecknare och delägare 2014-

CybAero Värdepapper AB 556893-8608 Suppleant 2014-

Avslutade uppdrag under den senaste femårsperioden

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Ocean Modules Sweden AB 556621-0695 Extern firmatecknare och extern VD 2002-2014

Mikael Hult

Nuvarande övriga uppdrag

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Milt AB 556663-1858 Ledamot, VD, delägare 2004-

CybAero Värdepapper AB 556893-8608 Ledamot 2012-

Indentive AB 556840-2076 Ledamot 2013-

Avslutade uppdrag under den senaste femårsperioden

Bolag och föreningar Org.nr Uppdrag Från och med

ALMI Företagspartner Aktiebolag (fd Innovationsbron AB) 556481-6204 Direktör inkubation 2009-2012

Swedish Incubators & Science Parks 802428-8113 Senior projektledare 2012-2013

Intuitive Aerial AB (publ) 556819-1984 Ledamot 2014-2015

Mats Westin

Nuvarande övriga uppdrag

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Inga

Avslutade uppdrag under den senaste femårsperioden

Bolag och föreningar Org.nr Uppdrag Från och med

Bostadsrättsföreningen Bergsvägen 769602-2982 Ordförande 2012-2015

S T Y R E L S E ,  L E D A N D E  B E F A T T N I N G S H A V A R E  O C H  R E V I S O R E R
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Göran Larsbrink

Nuvarande övriga uppdrag

Bolag och föreningar Org.nr Uppdrag Från och med

Kungliga Örlogsmannasällskapet Ledamot 1996-

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm Ledamot 2001-

Kungliga Krigsvetenskapsakademien Ledamot 2002-

Seastate Consulting AB 556743-4674 VD, ledamot och ägare 2007-

Avslutade uppdrag under den senaste femårsperioden

Bolag och föreningar Org.nr Uppdrag Från och med

Föreningen Vasamuseets Vänner       Ledamot och sekreterare 2011-2015

AB Bele vin (fd AB Beletrail Trading AB) 556895-6006 Suppleant 2013-2014

Jan Ahlgren

Nuvarande övriga uppdrag

Bolag och föreningar Org.nr Uppdrag Från och med

Jan Ahlgren AB 556653-8483 Ordförande och ägare 1995-

Avslutade uppdrag under den senaste femårsperioden

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Inga

Anna Öhrwall Rönnbäck

Nuvarande övriga uppdrag

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

com-onweb International AB 556604-1108 Ledamot och delägare 2001-

Åtvidabergs Sparbank 522001-5886 Ledamot 2005-

Spetsa AB 556750-0235 Ledamot 2014-

Luleå tekniska universitet 202100-2841 Professor 2014-

Linköpings universitet 202100-3096 Gästprofessor 2014-

Actil Warehouse Trucks AB 556488-5720 Adjungerad ledamot 2014-

Avslutade uppdrag under den senaste femårsperioden

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Centrum för Affärsutveckling för mindre företag vid Linkö-

pings universitet

202100-3096 Centrumföreståndare 2007-2015
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Forts. Styrelseledamöternas övriga uppdrag samt delägarskap

Mats Jacobson

Nuvarande övriga uppdrag

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Bizz 2.0 Consulting AB 556778-6495 Ledamot och delägare 2009-

Mats Jacobson Consulting AB 556814-1260 Ledamot och delägare 2010-

USWE Sports AB 556566-0601 Ordförande och ledamot 2011-

Vårdboendefonden Management AB 556731-2672 Ordförande och ledamot 2011-

Emrahus AB 556731-2706 Ledamot 2012

Blueprint, Fastighetsprojektering och förvaltning AB 556731-3282 Ordförande och ledamot 2012-

Emragruppen AB 556927-2361 Ledamot 2013-

Sindas Informationssystem AB 556323-7766 Ledamot 2014-

Cten Byggsystem AB 556872-1640 Ledamot 2014-

Avslutade uppdrag under den senaste femårsperioden

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Emrahus AB 556731-2706 Ordförande 2012-2015

EMRAHUS AB 556718-8338 Ordförande och ledamot 2010-2011

Emragruppen AB 556927-2361 Ordförande 2013-2015
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Mikael Hult
Styrelseledamot och VD

Se närmare beskrivning av Mikael Hult under avsnittet 

”Styrelse” på sidan 68.

Rolf Schytt
Vice VD samt Operativ chef

Rolf Schytt (f 1960) har varit engagerad i bolaget se-

dan april 2014. Han kommer senast från Ocean Modules 

Sweden AB, ett företag som utvecklar obemannade ubå-

tar, där han verkat som operativ chef. Dessförinnan verka-

de han som VD vid Expander System Sweden AB (2009-

2013) och Animex AB (2002-2006). Vidare har Schytt 

arbetat under många år i ledande befattningar med pro-

duktutveckling och produktion inom olika branscher.

Rolf Schytt äger 2 500 aktier och 0 teckningsoptioner i 

CybAero.

Anna-Lena Rahm
Ekonomichef

Anna-Lena Rahm (f 1970) har varit engagerad i CybAero 

sedan oktober 2013. Rahm har lång erfarenhet av eko-

nomistyrning och projektredovisning, bland annat under 

många år som ekonomichef på Innovativ Vision i Linkö-

ping.

Anna-Lena Rahm äger 4000 aktier och 0 teckningsoptio-

ner i CybAero. 

Malin Höög
HR-chef

Malin Höög (f 1970) har varit engagerad i bolaget sedan 

januari 2015. Hon kommer senast från Industriellt Utveck-

lingscentrum Öst, där hon verkat som bland annat pro-

jektledare och administrativ chef inom kompetensutveck-

ling. Hon har även erfarenhet från ledande befattningar 

inom IKEA-koncernen samt HR-erfarenhet från Stadium.

Malin Höög äger inga aktier eller teckningsoptioner i 

CybAero.

Thomas Hall
Processchef

Thomas Hall (f 1964) har varit engagerad i bolaget sedan 

juni 2014. Han kommer senast från Innovativ Vision där 

han verkat inom bland annat projektstyrning. Han har 

även erfarenhet från mjukvaruutveckling, kvalitetsarbete, 

produktionsförbättringsarbete och teknisk försäljning. 

Thomas Hall äger inga aktier eller teckningsoptioner i  

CybAero.
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Ledande befattningshavares övriga uppdrag samt delägarskap

Gällande Mikael Hults övriga uppdrag, se under ”Styrelseledamöternas övriga uppdrag samt delägarskap”

Rolf Schytt

Nuvarande övriga uppdrag

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

AWTRAMS AB 556793-2982 Ledamot och delägare 2009-

ACC Innovation AB 556729-6016 Extern firmatecknare och delägare 2013-

Brepus Castel AB 556845-6916 Suppleant 2014-

Plåttermos AB 559008-3423 Suppleant, vice VD och delägare 2014-

Vendi Diem AB 556987-3465 Ordförande och delägare 2014-

Avslutade uppdrag under den senaste femårsperioden

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Expander System Sweden AB 556392-6442 VD 2009-2013

Expander Production Sweden AB 556366-5321 VD och ledamot 2009-2013

HaMi Plåt & Vent Aktiebolag 556452-3453 Ledamot och ordförande 2015-2015

Head Technology AB 556892-3303 Ledamot och delägare 2012-2014 

Anna-Lena Rahm

Nuvarande övriga uppdrag

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Inga

Avslutade uppdrag under den senaste femårsperioden

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Innovativ Vision AB 556021-5286 Ekonomichef 2000-2013

Malin Höög

Nuvarande övriga uppdrag

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Inga

Avslutade uppdrag under den senaste femårsperioden

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Inga

Thomas Hall

Nuvarande övriga uppdrag

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Inga

Avslutade uppdrag under den senaste femårsperioden

Bolag Org.nr Uppdrag Från och med

Inga
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Revisor
Mandatperioden för Bolagets revisorer är ett år enligt bo-

lagsordningen. Vid årsstämman 2015 omvaldes Helena 

Lundquist (född 1986) och Mats Rehnström (född 1955) 

från revisionsbolaget KPMG till revisorer. Lundquist är 

auktoriserad revisor och medlem i yrkessammanslutning-

en FAR. Rehnström är godkänd revisor och medlem i yr-

kessammanslutningen FAR.

Vid årsstämman 2014 avgick Arne Gunnarsson som Bola-

gets revisor på grund av pension. 

Adressen till revisionsbolaget återfinns i slutet av Pro-

spektet.

Transaktioner med närstående
CybAero erlägger ersättning för levererade konsulttjäns-

ter motsvarande grundlön, sociala avgifter, pensionsför-

måner samt övriga förmåner för VD till dennes helägda 

bolag. Vidare har styrelsens ordförande samt styrelsele-

damöterna Jan Ahlgren och Mats Jacobson ersatts för 

arbete utöver styrelseuppdragen. Ersättningarna redo-

visas nedan i avsnittet ”Ersättningar till styrelse, ledande 

befattningshavare och revisor”.

Bolagets styrelseordförande Claes Drougge har via 

delägda bolaget ACC Group AB ett distributörsavtal med 

CybAero om att sälja och distribuera CybAeros VTOL 

RPAS-system APID 60 på den kinesiska marknaden. Av-

talet beskrivs närmare i avsnittet ”Legala frågor och övrig 

information”. 

Samtliga transaktioner med närstående har enligt styrel-

sens bedömning utförts på marknadsmässig grund.

Utöver ovan transaktioner har inga transaktioner mellan 

Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befatt-

ningshavare förekommit under räkenskapsåren 2013, 2014 

eller hittills under 2015. 

Övrig information om styrelse och ledan-
de befattningshavare
Familjeband

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 

har några familjeband med annan styrelseledamot eller 

ledande befattningshavare. 

Konkurs och likvidationer

Rolf Schytt var styrelseledamot och delägare i Head Tech-

nology AB (556892-3303) som sattes i konkurs under 

2014 på grund av nedläggning av verksamhet. Mats Ja-

cobson var styrelseordförande och styrelseledamot i EM-

RAHUS AB (556718-833) som sattes i konkurs under 2011.

I övrigt har ingen styrelseledamot eller ledande befatt-

ningshavare varit funktionär i bolag som försatts i konkurs 

eller likvidation eller varit inblandad i konkursförvaltning 

under åtminstone de senaste fem åren, utöver vad som 

angivits ovan. 

Dom i bedrägerirelaterat mål

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare är 

dömd i bedrägerirelaterat mål. 

Anklagelser och/eller sanktion från myndighet

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 

har under de senaste fem åren varit belagd med närings-

förbud, varit föremål för anklagelser eller sanktioner av 

myndigheter eller godkända yrkessammanslutningar eller 

förbjudits av domstol att ingå som medlem i bolags för-

valtnings-, lednings- eller kontrollorgan. 
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Intressekonflikter

Bolagets styrelseordförande Claes Drougge har via 

delägda bolaget ACC Group AB ett distributörsavtal med 

CybAero om att sälja och distribuera CybAeros VTOL 

RPAS-system APID på den kinesiska marknaden. Avtalet 

beskrivs närmare i avsnittet ”Legala frågor och övrig in-

formation”. Genom upplägget uppstår en möjlig intresse-

konflikt mellan Bolagets intressen å ena sidan och ACC 

Group ABs intressen i egenskap av att vara en av CybAe-

ros distributörer å andra sidan, särskilt då distributörsav-

talet avser den kinesiska marknaden som potentiellt kan 

bli en viktig marknad för CybAero. Övriga styrelsen är 

medveten om den potentiella intressekonflikten och han-

terar den i enlighet därmed. 

I övrigt förekommer inga intressekonflikter mellan någon 

styrelseledamot eller ledande befattningshavare å ena si-

dan och Bolaget å andra sidan (dock har flera styrelsele-

damöter och ledande befattningshavare finansiella intres-

sen i Bolaget genom aktieinnehav).

Tillsättning av styrelseledamöter och ledande befatt-

ningshavare

Inga avtal eller överenskommelser finns mellan Bolaget 

och större aktieägare, kund, leverantör eller annan part 

som ligger till grund för tillsättning av någon styrelseleda-

mot eller ledande befattningshavare i Bolaget

Lockup-avtal etcetera

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 

har några inskränkningar, till exempel via lockup-avtal, 

som förhindrar dessas rätt att avyttra värdepapper i Bo-

laget, utöver vad som regleras via lagstiftning och mark-

nadsplatsen First Norths regelverk. 

Kontaktuppgifter

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningsha-

vare nås under Bolagets adress, vilken återges i slutet av 

Prospektet.

Ersättningar till styrelse, ledande befatt-
ningshavare och revisor

Styrelsen

Ersättning till styrelsen fastställs av bolagsstämman. Vid 

årsstämman den 9 april 2015 beslutades att arvode skulle 

utgå till styrelsens ordförande om 150 000 kronor och till 

övriga ledamöter om 75 000 kronor vardera.

Till styrelsen har under 2014 utgått en sammanlagd er-

sättning om 350 000 kr (300 000) varav 100 000 kr (100 

000) till styrelseordföranden och 50 000 kr (50 000) till 

övriga styrelseledamöter. Styrelsens ordförande har där-

utöver ersatts med 394 000 kr (0) och styrelseledamoten 

Jan Ahlgren med 21 000 kr för arbete utöver styrelseupp-

draget, vilket erlagts mot faktura och därför inkluderar so-

ciala avgifter. Siffrorna inom parantes anger motsvarande 

belopp för räkenskapsåret 2013.

Verkställande direktören

Till verkställande direktören Mikael Hult har utgått total 

ersättning om 2 280 000 kr (570 000) under räkenskaps-

året 2014. Ersättningen har erlagts mot faktura och inklu-

derar därför sociala avgifter, pensionsförmåner och övri-

ga förmåner. VD har rätt till konsultarvode motsvarande 

sex månader vid uppsägning av avtalet från Bolagets sida. 

Siffrorna inom parantes anger motsvarande belopp för rä-

kenskapsåret 2013.

Konsultavtalet beskrivs närmare i avsnittet ”Legala frågor 

och övrig information”.

Ledande befattningshavare

Till ledande befattningshavare, utöver VD, har utgått total 

ersättning om 2 552 405 kr (2 958 000 kr) under räken-

skapsåret 2014. Siffrorna inom parantes anger motsvaran-

de belopp för räkenskapsåret 2013.

Ersättning och övriga förmåner under 2014

I tabell på sidan 71 anges de belopp som har betalats 

ut i ersättning till medlemmar av styrelsen och ledande 

befattningshavare (inklusive eventuella villkorade eller 

uppskjutna ersättningar och dylikt) samt eventuella na-

turaförmåner som Bolaget eller dess dotterbolag beviljat 

dessa för tjänster som har utförts åt CybAero, oavsett i vil-

ket egenskap tjänsterna har utförts och oavsett vem som 

har utfört tjänsten. 

S T Y R E L S E ,  L E D A N D E  B E F A T T N I N G S H A V A R E  O C H  R E V I S O R E R



71C Y B A E R O  A B

S T Y R E L S E ,  L E D A N D E  B E F A T T N I N G S H A V A R E  O C H  R E V I S O R E R

Grundlön/arvode 17 Rörlig ersättning 18 Övrig ersättning Pensionsavsättningar

Claes Drougge (ordförande) 494 000 kr - - -

Mikael Hult (ledamot och VD) 2 330 000 kr - - -

Mats Westin (ledamot) 50 000 kr - - -

Göran Larsbrink (ledamot) 50 000 kr - - -

Jan Ahlgren (ledamot) 71 000 kr - - -

Anna Öhrwall Rönnbäck (ledamot) 50 000 kr - - -

Mats Jacobson (ledamot) 19  - - - -

Rolf Schytt (vice VD och operativ 

chef) 20

1 121 229 kr - - -

Anna-Lena Rahm (ekonomichef) 1 010 554 kr - - -

Malin Höög (HR-chef) 21 - - - -

Thomas Hall (processchef) 22 420 622 kr - - -

Totalt 5 597 405 kr - - -

17 Ersättningar för VD-tjänster och arbete utöver styrelseuppdrag har erlagts av Bolaget. Av ersättningen till Claes Drougge motsvarar 100 

000 kr styrelsearvode och för Mikael Hult och Jan Ahlgren motsvarar 50 000 kr styrelsearvode.
18 Avser bonus.
19 Nytillträdd styrelseledamot sedan april 2015. Mats Jacobson erhöll 98 474 kr i konsultarvode under 2014, dvs. innan han tillträdde som 

styrelseledamot.
20 Avser arvode efter tillträde i april 2014.
21 Nytillträdd HR-chef sedan januari 2015.
22 Avser arvode efter tillträde i maj 2014.

Ersättningar efter avslutat uppdrag

Utöver vad som angivits ovan avseende avgångsveder-

lag för VD har Bolaget inte slutit något avtal med någon 

styrelseledamot eller ledande befattningshavare som 

ger sådan medlem rätt till pension eller liknande förmå-

ner efter avträdande av tjänst. Bolaget har inga upplup-

na belopp för pensioner.

Revisorer

Till revisionsbolaget har utgått en total ersättning om 

693 220  kr för räkenskapsåret 2014, varav 307 300 kr 

utgör ersättning för revisionsuppdrag och 385 920 kr ut-

gör ersättning för övriga uppdrag. 
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Lagstiftning och bolagsordning
CybAero är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av 

svensk lagstiftning främst genom den svenska aktiebo-

lagslagen (2005:551). Bolaget uppfyller utvalda regler för 

företagsstyrning i Sverige och tillämpar därtill de regler 

och rekommendationer som följer av listningen av Bola-

gets aktier på First North. Förutom lagstiftning samt reg-

ler och rekommendationer är det bolagsordningen som 

ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. 

Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt 

säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapi-

tal och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid 

bolagsstämma. Den nu registrerade bolagsordningen an-

togs vid årsstämman den 9 april 2015. Bolagsordningen 

framgår i sin helhet i föreliggande Prospekt, se vidare i 

avsnitt ”Bolagsordning”. 

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av 

bolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad mark-

nad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag 

vars aktier är listade på First North. Den är således inte 

bindande för CybAero, men Bolaget håller sig uppdatera-

de om Koden och tillämpar den i relevanta delar. För det 

fall Koden blir bindande för CybAero kommer Bolaget att 

tillämpa den. 

Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta om CybAeros angelägenhet-

er utövas vid bolagsstämman, som är aktiebolagets hög-

sta beslutande organ. 

Vid bolagsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor 

såsom ändring av bolagsordningen, fastställande av re-

sultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och andra 

dispositioner av resultatet, ansvarsfrihet för styrelseleda-

möterna och verkställande direktören, antal styrelsele-

damöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antal 

revisorer och eventuella revisorssuppleanter, val av styrel-

seledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av 

revisorer och eventuella revisorssuppleanter och faststäl-

lande av arvode till styrelse och revisor.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i 

Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls 

tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkt för kallelse 

skall information om att kallelse skett annonseras i Svens-

ka Dagbladet. 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstäm-

ma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att 

behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast 

fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra 

bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och se-

nast två veckor före bolagsstämman.

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämnings-

dagen och som anmäler sitt deltagande vid bolagsstäm-

man senast den dag som anges i kallelsen till stämman har 

rätt att närvara och rösta vid bolagsstämman, antingen 

personligen eller genom ombud med fullmakt. Biträde till 

aktieägare får följa med till bolagsstämman om aktieäga-

re anmäler detta. Varje aktieägare som anmäler ett ären-

de med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet 

behandlat vid bolagsstämman.

Kallelser och kommunikéer från bolagsstämmor finns till-

gängliga på Bolagets webbplats, www.cybaero.se.  

Ändring av aktieägarnas rättigheter
Bolagsstämman har möjlighet att fatta beslut om ändring 

av bolagsordningen, vilket kan medföra ändringar av

aktieägarnas rättigheter. I aktiebolagslagen uppställs vis-

sa majoritetskrav för att sådana beslut vid bolagsstäm-

man ska äga giltighet.

Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför att 

aktieägarnas rätt till bolagets vinst eller övriga tillgångar 

minskas genom att syftet för bolagets verksamhet helt el-

ler delvis ska vara annat än att ge vinst till aktieägarna, att 

Bolagsstyrning

B O L A G S S T Y R N I N G
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rätten att överlåta eller förvärva aktier i bolaget inskränks 

genom samtyckes-, förköps- eller hembudsförbehåll eller 

annars medför att rättsförhållandet mellan aktier rubbas, 

krävs att beslutet biträds av samtliga närvarande aktie-

ägare samt att dessa tillsammans företräder mer än nio 

tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför 

att det antal aktier för vilka aktieägarna får rösta vid bo-

lagsstämman begränsas, att nettovinsten efter avdrag för 

täckning av balanserad förlust till viss del ska avsättas till 

bunden fond eller att användningen av bolagets vinst eller 

dess behållna tillgångar vid dess upplösning begränsas på 

annat sätt än genom ändring av bolagets syfte till att helt 

eller delvis vara annat än att ge vinst till aktieägarna eller 

genom att nettovinsten efter avdrag för täckning av ba-

lanserad förlust till viss del ska avsättas till bunden fond, 

krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de 

avgivna rösterna och nio tiondelar av de aktier som är fö-

reträdda av stämman.

De ovan nämnda majoritetskraven gäller dock inte om ett 

beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av 

såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda 

på bolagsstämman, om ändringen endast medför att viss 

eller vissa aktiers rätt försämras och samtycke lämnas av 

samtliga vid bolagsstämman närvarande ägare av sådana 

aktier och dessa ägare tillsammans företräder minst nio 

tiondelar av alla aktier vars rätt försämras eller om änd-

ringen försämrar endast ett helt aktieslags rätt och ägare 

till hälften av alla aktier av detta slag och nio tiondelar av 

de vid bolagsstämman företrädda aktierna av detta slag 

samtycker till ändringen.

Bolagsstämmor efter den 31 december 2014
Årsstämma den 9 april 2015

Vid årsstämman den 9 april 2015 fattades beslut om att 

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och ba-

lansräkningarna för räkenskapsåret 2014 samt att utdel-

ning inte ska utgå. Vidare beviljades styrelsens ledamöter 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksam-

hetsåret.

Årsstämman beslutade om omval till styrelseledamöter 

av Mikael Hult, Claes Drougge, Mats Westin, Göran Lars-

brink, Jan Ahlgren och Anna Öhrwall Rönnbäck samt ny-

val av Mats Jacobson. Claes Drougge utsågs till styrelsens 

ordförande. Vidare beslutade årsstämman att arvode ska 

utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor samt 

med 75 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma om-

valdes auktoriserade revisorn Helena Lundquist samt 

godkände revisorn Mats Rehnström, båda verksamma vid 

KPMG. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska 

utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman fattade även beslut om ändring av bolags-

ordningens § 6 till den nya lydelsen ”Styrelsen skall bestå 

av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och 

högst 3 suppleanter”.

Vidare fattade årsstämman beslut om att ge styrelsen 

ett bemyndigande att intill årsstämman 2016, vid ett el-

ler flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktie-

ägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital 

genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teck-

ningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan 

ökas med sammanlagt högst 4 500 000 kronor motsva-

rande högst 3 000 000 nya aktier. Betalning ska kunna 

ske kontant, genom apport eller eljest vara förenad med 

villkor. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknads-

kurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt 

i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet, liksom 

skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktie-

ägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för 

strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller 

kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska ut-

göras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Slutligen fattade årsstämman beslut om incitaments-

program till ledande befattningshavare, övriga anställ-

da och styrelsen. Första optionsprogrammet (CybAero 
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2015/2016) omfattar 700 000 teckningsoptioner som 

vardera ger rätt att teckna en ny aktie, med tecknings-

kurs 24,80 kronor och teckningsperiod 15 januari 2016 

till 31 januari 2016. Andra optionsprogrammet (CybAero 

2015/2018) omfattar 700 000 teckningsoptioner som 

vardera ger rätt att teckna en ny aktie, med tecknings-

kurs 29,30 kronor och teckningsperiod 15 april 2018 till 

30 april 2018. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras vederlagsfritt 

till Bolagets helägda dotterbolag CybAero Värdepapper 

AB med avsikten att optionerna ska överlåtas till ledande 

befattningshavare, övriga anställda och styrelsen i Bola-

get som i sin tur ska betala en premie motsvarande vid 

var tid gällande marknadsvärde för optionerna. Skälet till 

avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom 

incitamentprogrammen öka deltagarnas ansvar och del-

aktighet i Bolagets utveckling samt motivera till fortsatt 

anställning och/eller engagemang i Bolaget. 

Genom incitamentprogrammen ökas också Bolagets 

möjligheter att lyckas med rekryteringar av personal till 

nyckelbefattningar i Bolaget. För incitamentsprogram-

men gäller sedvanliga villkor, bland annat omräkning som 

föranleds av vissa förändringar i aktiekapitalet och antalet 

aktier under löptiden.

Extra bolagsstämma den 22 juli 2015 

Vid extra bolagsstämma den 22 juli 2015 fattades, i syf-

te att möjliggöra Företrädesemissionen samt en övertill-

delningsoption på högst 1 500 000 nya aktier, beslut om 

att minska det av årsstämman den 9 april 2015 beslutade 

bemyndigandet. Styrelsen bemyndigades att intill års-

stämman 2016, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan 

företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av 

bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, kon-

vertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att 

bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4 123 500 kro-

nor motsvarande högst 2 749 000 nya aktier. Syftet med 

bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission 

med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är dels att 

kunna tillgodose eventuell övertilldelning i Företrädese-

missionen samt att kunna öka antalet aktieägare i Bolaget 

och därmed förbättra förutsättningarna för en likvid han-

del i bolagets aktie, dels att möjliggöra delägarskap för 

strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning och/

eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska ut-

göras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. 

Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrä-

desrätt som avser övertilldelning i samband med Företrä-

desemissionen ska teckningskursen sättas till samma kurs 

som gäller för Företrädesemissionen. Vid nyemission med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i övriga fall ska 

teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll 

för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande 

fall. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller 

kvittning eller eljest vara förenad med villkor.

Vid extra bolagsstämman fattades även beslut om Före-

trädesemissionen av högst 9 248 606 aktier motsvarande 

en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 13 872 909 

kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrä-

desrätt tillkomma Bolagets aktieägare i förhållande till det 

antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har 

rätt att för två befintliga aktier teckna en ny aktie. För var-

je tecknad aktie ska erläggas sju kronor. Aktier som teck-

nas med företrädesrätt tecknas genom betalning. Styrel-

sen kan komma att medge kvittning. Aktier som tecknas 

utan företrädesrätt tecknas på teckningslista. Teckning av 

de nya aktierna ska ske på teckningslista under perioden 

den 19 augusti 2015 till och med den 2 september 2015. 

Betalning för aktier som tecknats utan företrädesrätt ska 

ske kontant eller genom kvittning senast tre bankdagar 

efter styrelsens beslut om tilldelning, i enlighet med ut-

sänd avräkningsnota.

Valberedning
CybAeros valberedning har till uppgift att till årsstämman 

ta fram förslag på antal styrelseledamöter som ska väljas 

på årsstämman, arvode till styrelsen respektive uppdel-

ning av arvodet samt förslag på styrelseledamöter.

Valberedningen i CybAero utses av styrelsen. Under rä-

kenskapsåret 2014 bestod den av Anna Öhrwall Rönn-

bäck, Mikael Hult och Claes Drougge.
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Styrelsen
Enligt CybAeros bolagsordning ska styrelsen bestå av 

minst tre och högst tio ledamöter med högst tre supple-

anter. Ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill 

dess nästa årsstämma har hållits. Någon begränsning för 

hur länge en ledamot får sitta finns inte. CybAeros styrel-

se består för närvarande av ledamöterna Claes Drougge, 

Mikael Hult, Jan Ahlgren, Mats Jacobson, Göran Larsbrink, 

Mats Westin och Anna Öhrwall Rönnbäck, omvalda eller 

nyvalda till styrelsen vid årsstämman 2015. Styrelsens säte 

ska vara Linköping. Information om styrelsemedlemmar-

na återfinns ovan under avsnitt ”Styrelse, ledande befatt-

ningshavare och revisor”. 

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande 

ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av 

Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande be-

döma Bolagets ekonomiska situation och se till att Bola-

gets organisation är utformad så att bokföringen, med-

elsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i 

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Ordföranden 

har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och se till 

att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Mer infor-

mation om bolagets interna kontrollstruktur finns nedan 

(se avsnitt ”Intern kontroll”). Styrelsebeslut gäller endast 

om mer än hälften av de valda styrelseledamöterna är 

ense och dessa utgör mer än en tredjedel av hela antalet 

styrelseledamöter.

I styrelsens uppgifter ingår vidare att övervaka verkstäl-

lande direktörens arbete och att ansvara för utveckling

och uppföljning av Bolagets övergripande mål, strategier, 

förvärv och avyttringar av verksamheter, större investe-

ringar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt lö-

pande uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen 

meddelar skriftliga instruktioner för när och hur sådana 

uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedöm-

ning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och 

rapporteras till styrelsen. Verkställande direktören är även 

styrelseledamot i Bolaget och deltar således vid styrelse-

sammanträden.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsens arbetsordning utvärderas, uppdateras och 

fastställs årligen. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, 

ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbets-

uppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delege-

rat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till sty-

relsen.

Styrelsen håller sammanträden regelbundet efter ett i 

arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta 

beslutspunkter samt punkter vid behov. Under 2014 höll 

styrelsen 11 protokollförda sammanträden och hittills un-

der 2015 har 9 protokollförda sammanträden hållits. Sty-

relsen behandlade vid de ordinarie sammanträdena de 

fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i 

enlighet med styrelsens arbetsordning

Revisions- och ersättningsutskott
Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott åter-

finns i aktiebolagslagen och Koden och bestämmelser 

om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. 

Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta av-

seende endast bolag vars aktier är upptagna till handel 

på en reglerad marknad och som konstaterats ovan (se 

avsnitt ”Svensk kod för bolagsstyrning”) är Koden inte 

obligatorisk för CybAero. Styrelsen har gjort bedömning-

en att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning 

och Bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att in-

rätta särskilda kommittéer avseende revisions- och ersätt-

ningsfrågor utan dessa frågor behandlas inom styrelsen. 

Det åligger styrelsen att säkerställa insyn i och kontroll 

av Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter 

med Bolagets revisorer. 



76 C Y B A E R O  A B

Ersättning till styrelsen
Se ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningsha-

vare och revisor”.

Ersättning till verkställande direktör
Verkställande direktören ansvarar för den löpande för-

valtningen. Åtgärder som med hänsyn till omfattning-

en och arten av Bolagets verksamhet är av osedvanligt 

slag eller stor betydelse faller utanför den löpande för-

valtningen och ska därför beredas och föredras styrelsen 

för beslut. Verkställande direktörens arbete och roll samt 

arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande 

direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig 

instruktion (s.k. ”VD-instruktion”). Styrelsen utvärderar 

löpande verkställande direktörens arbete.

Avseende ersättning till VD, se ovan under avsnittet ”Sty-

relse, ledande befattningshavare och revisor”.

Utbetalda ersättningar och övriga förmåner under 2014

Se ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningsha-

vare och revisor”.

Avtal om ersättningar efter avslutat uppdrag
Se ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningsha-

vare och revisor”.

Finansiell rapportering
Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktio-

ner avseende intern och extern ekonomisk rapportering. 

Samtliga delårsrapporter och pressmeddelanden public-

eras på CybAeros hemsida i direkt anslutning till offent-

liggörandet.

Intern kontroll och revision
Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande 

ansvaret för att Bolagets organisation är utformad så 

att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets eko-

nomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryg-

gande sätt. CybAeros interna kontrollstruktur har som 

utgångspunkt arbetsfördelningen mellan styrelsen och 

verkställande direktören. En regelbunden rapportering 

och granskning av ekonomiska utfall sker i såväl de opera-

tiva enheternas ledningsorgan som i styrelsen.

Enligt CybAeros bolagsordning ska en till två revisorer 

med eller utan suppleant utses av bolagsstämman. Revi-

sorn och revisorssuppleanten, i förekommande fall, väljs 

årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstäm-

ma har hållits. Revisorn granskar CybAeros årsredovisning 

och bokföring samt styrelsens och den verkställande di-

rektörens förvaltning.

Vid årsstämman 2015 omvaldes Helena Lundquist (född 

1986) och Mats Rehnström (född 1955) från revisionsbola-

get KPMG till revisorer. Lundquist är auktoriserad revisor 

och medlem i yrkessammanslutningen FAR. Rehnström är 

godkänd revisor och medlem i yrkessammanslutningen 

FAR.

Vid årsstämman 2014 avgick Arne Gunnarsson som Bola-

gets revisor på grund av pension.

Från och med räkenskapsåret 2014 tillämpas Årsredovis-

ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BF-

NAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.
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Legala frågor och övrig
information
Väsentliga avtal
Avtal med AeroVironment

I november 2012 slöts ett ”Master Purchasing Agreement” 

med AeroVironment som reglerar AeroVironments inves-

tering i CybAero via konvertibellån och även leverans av 

flygfarkoster. Vidare finns ett långsiktigt samarbetsavtal 

som reglerar försäljningsrättigheter för AeroVironment av 

APID 60 till USA, Nato och ett mindre antal andra mark-

nader. 

Avtal med AVIC

Bolaget tecknade i juli 2014 ett ramavtal med kinesiska 

AVIC och den svenska distributören ACC Group AB där de 

över 8 år förbinder sig att köpa minst 70 system, fördelat 

över 20 system de första 3 åren, resterande 50 under de 

nästföljande 5 åren. Samtidigt har parterna, tillsammans 

med CybAeros distributör i Kina ACC Group, ingått avtal 

att bilda ett Joint Venture. Detta är ej bildat ännu.

Patent och övrig IPR
CybAero har ansökt om och beviljades 17 december 2013 

ett USA -patent för ett system för automatisk- eller aut-

opilot kontrollerad landning av en luftfarkost på en statio-

när eller mobil landningsplats. En motsvarande europeisk 

patentansökan är inlämnad till Europeiska patentverket.

CybAero har svenskt och internationellt (WIPO) varumär-

kesskydd för varumärket APID i varu- och tjänsteklasser-

na 9, 12 och 42. CybAero har och avser att även i framtiden 

skydda tekniska landvinningar med hjälp av patentansök-

ningar och andra immaterialrättsliga skydd.

CybAero bedriver i dagsläget ingen uttalad forsknings-

verksamhet och Bolaget har inte bidragit till någon spons-

ring inom forskning och utveckling. Bolaget eftersträvar 

dock att lägga resurser på utveckling, både genom egen 

personal samt genom konsulter och uppdrag till underle-

verantörer. Bolaget har ett samarbete med Linköping uni-

versitet vid examensarbeten samt en dialog med forskare 

inom universitetet.

Regelverk för export av försvarsmateriel
CybAero följer de lagar, regler och rekommendationer 

som utfärdas av FN och andra internationella organ. I 

Sverige regleras produktion och export av materiel som 

kan användas i krigssituationer av lagar, förordningar och 

riktlinjer antagna av riksdagen. Tillsynen sköts av Inspek-

tionen för strategiska produkter (”ISP”) som är en stat-

lig myndighet. Alla affärer som CybAero gör och som 

faller under denna lagstiftning måste således godkännas 

av svenska staten. Därutöver handlar CybAero i enlighet 

med lagarna i de länder där Bolaget är verksamt. Bolagets 

produkter säljs i dagsläget framförallt till civila kunder på 

en internationell marknad. Bolagets ambition är att också 

få kunder på den militära marknaden. Detta ställer extra 

höga krav på Bolaget. CybAeros ambition är att produk-

terna skall bidra till minimering av mänskliga förluster och 

materiella skador och förluster, i händelse av användning 

i en krigssituation.

Kreditavtal
Lån SEB

CybAero upptog den 5 juni 2015 en kredit om 5 000 000 

kronor från Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

(SEB). Lånet förfaller till betalning den 5 september 2015. 

SEB har erhållit säkerhet för krediten i form av företagsin-

teckningsbrev, se nedan under avsnittet ”Ställda säkerhe-

ter och ansvarsförbindelser”.

ALMI Exportlån 

CybAero har fått beviljat exportlån från ALMI Företags-

partners från 2010, som är denominerat i Euro, om 407 

000 euro, med ett återstående belopp att betala fram till 

mars 2016 om 55 500 Euro, motsvarande ca 510 000 kr. 

Ytterligare låneavtal har upprättats med ALMI den 30 maj 

2015 om 2,3 miljoner kronor med återbetalningsdatum 

L E G A L A  F R Å G O R  O C H  Ö V R I G  I N F O R M A T I O N
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den 30 juli 2015. Ränta utgår med 6,46% på kreditbelop-

pet från och med utbetalningsdagen, den 26 maj 2015. 

ALMI har erhållit säkerhet för lånet i form av företagsin-

teckningsbrev, se nedan under avsnittet ”Ställda säkerhe-

ter och ansvarsförbindelser”.

Brygglåneavtal

I syfte att finansiera CybAeros verksamhet under tiden 

fram till dess att Företrädesemissionen genomförts har 

Grenspecialisten Förvaltning AB, LMK Forward AB, Chirp 

AB och Martin Åberg överenskommit om att tillhandahålla 

ett lån om sammanlagt 18 000 000 kr till Bolaget. Lånet 

är fördelat mellan långivarna enligt följande; Grenspecia-

listen Förvaltning AB om totalt 9 000 000 kr, LMK For-

ward AB om totalt 4 000 000 kr, Chirp AB om totalt 3 

000 000 kr och Martin Åberg om totalt 2 000 000 kr. 

Lånet förfallet till betalning det tidigaste av antingen det 

datum då Företrädesemissionen registreras av Bolagsver-

ket och företrädesemissionslikviden är inbetald till Bola-

get eller kvittad mot fordran enligt dessa låneavtal, alter-

nativt för det fall Företrädesemissionen inte genomförs, 

den 30 september 2015. CybAero ska betala en fast ränta 

om totalt 1 080 000 kr vilket motsvara 6 % av lånet. Rän-

tan ska betalas i sin helhet på återbetalningsdagen eller 

då långivaren säger upp avtalet till omedelbar betalning i 

enlighetet med avtalet.

Brygglån Remium

Remium Nordic AB som långivare har i och med avtal den 

18 juni 2015 beviljat lån om 8 miljoner kronor till CybAero. 

Lånet löper med en årlig ränta om 8 % från och med av-

talsdagen intill dagen för lånets fulla återbetalning. Ränta 

beräknas dagligen som faktiskt antal dagar under ränte-

perioden med ett ränteår om 365 dagar. Ränteförfallodag 

avser sista dagen i varje kalenderkvartal, första gången 

den 20 juni 2015 och sista gången på slutförfallodatum. 

Slutförfallodatum avser den 20 september 2015.

Övriga avtal
Konsultavtal VD

Bolagets VD, Mikael Hult, är anlitad på konsultbasis se-

dan 2013 och är ej anställd av Bolaget. Konsultavtalet 

kan sägas upp av Bolaget med tre månaders varsel och 

av konsultbolaget med en månads varsel. Konsultavtalet 

innehåller inget konkurrensförbud. Vid Bolagets uppsäg-

ning av konsultavtalet utgår avgångsvederlag motsvaran-

de sex månaders arvode.

Distributörsavtal

ACC Group AB, som är delägt av Claes Drougge som ock-

så är styrelseordförande i CybAero, har ett distributörsav-

tal med CybAero avseende försäljning av APID 60 på den 

kinesiska marknaden. Distributörsavtalet mellan CybAero 

och ACC Group är ett sedvanligt provisionsavtal och avvi-

ker inte från avtal som CybAero har med Bolagets övriga 

agenter eller distributörer, varken avseende karaktär eller 

provisionsnivåer. Ordersumman för avtalet uppgår till ca 1 

000 000 USD per system.

Hyresavtal

Bolaget har ingått ett hyresavtal avseende en testanlägg-

ning om ca 300 kvadratmeter belägen i närheten av Bola-

gets huvudkontor i Linköping. Hyresavtalet löper på tio år 

och innehåller i övrigt sedvanliga villkor.  

I övrigt existerar inga avtal av väsentlig betydelse eller av-

tal som är av ovanlig karaktär i förhållande till affärsverk-

samheten.

Dotterbolag
CybAero har sedan 2012 ett helägt svenskt dotterbolag, 

CybAero Värdepapper AB (organisationsnummer 556893-

8608). Dotterbolaget bedriver ingen verksamhet, utan har 

endast använts för genomförande av incitamentsprogram 

till personal och styrelse i Bolaget. För närvarande äger 

inte dotterbolaget några värdepapper i CybAero eller i 

något annat bolag.
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Försäkringar
Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring hos Länsförsäk-

ringar. För test- och demonstrationsflygningar har CybA-

ero tecknat flygansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget 

Inter Hannover som gäller globalt och i händelse av olycka 

täcker skadeståndsansvar gentemot tredje man med upp 

till 750 000 SDR (cirka 7,5 miljoner kronor). Själva flygfar-

kosten APID 60 är inte försäkrad.

Miljötillstånd
CybAero bedriver ingen verksamhet som är tillståndsplik-

tig enligt Miljöbalken. 

Exporttillstånd
CybAero är beroende av att svenska Inspektionen för 

Strategiska Produkter (”ISP”) godkänner Bolagets expor-

taffärer till militära kunder. Bolagets produkter är katego-

riserade som dual-use, det vill säga kunna användas och 

säljas både civilt och militärt. I de fall CybAero använder 

komponenter som är tillverkade av utländska företag kan 

det även krävas godkännande av myndigheten i detta 

land.

Styrelsen bedömer att Bolaget har de inhemska och ut-

ländska tillstånd som krävs och förutser inte några väsent-

liga svårigheter när det gäller att få tillstånd i framtiden. 

Politiska förändringar på de marknader som CybAero ver-

kar på, eventuellt i kombination med en allmän förändrad 

politisk inställning till export av försvarsmateriel, kan dock 

påverka Bolagets möjligheter att erhålla nödvändiga till-

stånd i framtiden.

Tvister
CybAero har inte under de senaste tolv månaderna varit 

part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som 

haft eller kan komma att få betydande effekt på Bolagets 

finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse kän-

ner heller inte till några inträffade händelser eller förhål-

landen som skulle kunna leda till framtida tvister för Bola-

get och som kan påverka Bolagets ekonomiska ställning i 

väsentlig mån. 

Anställda
Samtliga Bolagets anställda arbetar vid Bolagets kontor i 

Linköping och är tillsvidareanställda.

Transaktioner med närstående
Se ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningsha-

vare och revisor”

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Sju olika företagsinteckningar finns registrerade i CybA-

ero till ett sammanlagt belopp om 10 miljoner kronor. Av 

detta belopp innehar SEB inteckningar om 5 000 000 

kr inom 5 000 000 kr och ALMI inteckningar om 5 000 

0000 kr inom 10 000 000 kr. Inga ansvarsförbindelser 

finns. Till säkerheterna är kopplat borgensåtaganden från 

huvudägare samt befintliga och tidigare styrelseledamö-

ter enligt följande: 

Emissionsgarantier
Företrädesemissionen är fullt garanterad genom emis-

sionsgarantier om cirka 65 MSEK, motsvarande 100 pro-

cent av Företrädesmissionen. 

I tabellen på sidan 81 redovisas de parter som har ingått 

avtal om emissionsgaranti med Bolaget avseende Företrä-

desemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiav-

talen om tio procent på garanterat belopp. Total garanti-

provision uppgår till cirka 6,5 MSEK. Garantiavtalen ingicks 

med externa parter i juli 2015. Inga kontanta medel eller 

andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet 

har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena.

Säkerhet Belopp Kredit- 

institut

Borgensåtagande, Al-Kahlili Amer 100 000 kr ALMI

Borgensåtagande, Drougge Claes 100 000 kr ALMI

Borgensåtagande, Hillelsson Fredrik 100 000 kr ALMI

Borgensåtagande, Hult Mikael 100 000 kr ALMI

Borgensåtagande, Simicon AS 50 000 kr ALMI

L E G A L A  F R Å G O R  O C H  Ö V R I G  I N F O R M A T I O N
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Namn Emissionsgaranti (SEK) Procentuell andel av Företrädesemissionen

SSE Opportunities Ltd 1 32 370 121 50,0 %

LMK Ventures AB 2 10 000 000 15,4 %

Grenspecialisten Förvaltning AB 3 5 000 000 7,7 %

Chirp AB 4 3 000 000 4,6 %

Per Vasilis 5 2 700 000 4,2 %

Gerhard Dal 6 2 700 000 4,2 %

Martin Åberg 7 2 000 000 3,1 %

Falvir AB 8 1 000 000 1,5 %

Creocasus AB 9 1 000 000 1,5 %

Göran Månsson 10 1 000 000 1,5 %

Ulf Tidholm 11 1 000 000 1,5 %

Hemo Spray & Pump Aktiebolag 12 1 000 000 1,5 %

Svea Lands SA 13 970 121 1,5 %

Elander Invest Aktiebolag 14 500 000 0,8 %

Aktiebolaget Termidor 15 500 000 0,8 %

Summa 64 740 242 100,0 %

1 c/o Volaw Trust & Corporate Services Limited, Templar House, Don Road, St Helier, Jersey, Channel Islands JE1 2TR
2 Stortorget 6, 222 23 Lund
3 Box 4042, 203 11 Malmö
4 Skalholtsgatan 10, 164 40 Kista 
5 Torsenssonsgatan 3, 114 59 Stockholm
6 Björkvallavägen 2a, 194 76, Upplands Väsby
7 Trädgårdsgatan 8, 931 31 Skellefteå 
8 Vilohemsvägen 12 F, 266 53 Vejbystrand
9 Vilohemsvägen 12 F, 266 53 Vejbystrand
10 Vilohemsvägen 12 F, 266 53 Vejbystrand
11 Floragatan 14, 114 31 Stockholm
12 Gärdesvägen 11, 183 30 Täby
13 12 Avenue du price Dórange, 1180 Bryssel, Belgien 
14 Nygatan 2, 434 30 Kungsbacka 
15 Stubbsundsvägen 17, 131 41 Nacka
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Intressen och eventuella intressekonflikter relate-
rade till Företrädesemissionen 
Till de parter som utställt emissionsgarantier utgår en 

ersättning om tio procent på garanterat belopp. Utöver 

dessa parters intresse av att Företrädesemissionen kan 

genomföras framgångsrikt, samt avtalad ersättning utbe-

talas, finns inga ekonomiska eller andra intressen i Före-

trädesemissionen. 

Stockholm Corporate Finance AB och Redeye AB är fi-

nansiell rådgivare och Ernst & Young AB (EY Law) är legal 

rådgivare till Bolaget och har biträtt Bolaget i upprättan-

det av detta Prospekt. Aktieinvest FK AB agerar emis-

sionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen.

 

Stockholm Corporate Finance AB, Redeye AB och Aktie-

invest FK AB erhåller en på förhand avtalad ersättning för 

utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen 

och Ernst & Young AB (EY Law) erhåller löpande ersätt-

ning för utförda tjänster. Därutöver har förutnämnda inga 

ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen. 

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan 

parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska 

eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Information från tredje part
Bolaget har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller 

annan information som har använts av tredje part vid upp-

rättandet av information som använts i Prospektet. I de 

fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar 

Bolaget således endast för att informationen har återgi-

vits korrekt och sådan information bör läsas med detta i 

åtanke. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter ute-

lämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig 

eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. 

Bolaget har emellertid ej gjort någon oberoende verifie-

ring av den information som lämnats av tredje part, varför 

fullständigheten eller riktigheten i den information som 

presenteras i Prospektet inte kan garanteras. Ingen tredje 

part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga 

intressen i Bolaget. Viss finansiell information i Prospektet 

har avrundats, varför vissa tabeller ej summerar korrekt. 

Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i 

Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Dokument tillgängliga för granskning
CybAeros bolagsordning, samtliga rapporter samt finan-

siell information som utfärdats på CybAeros begäran och 

som ingår i Prospektet, direkt eller genom hänvisning, 

finns tillgängliga på CybAeros huvudkontor samt via Bo-

lagets hemsida, www.cybaero.se. Övrig information på 

CybAeros hemsida har inte inkluderats i Prospektet och 

utgör inte en del av Prospektet. Kopior av följande doku-

ment kan under hela Prospektets giltighetstid granskas 

på CybAeros huvudkontor (adress anges nedan under 

”Adresser”) på ordinarie kontorstid under vardagar:

n  CybAeros bolagsordning per dagen för detta Prospekt;

n  CybAeros reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 

2014, inklusive revisionsberättelse;

n  CybAeros reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 

2013, inklusive revisionsberättelse;

n  CybAeros reviderade årsredovisningar för räkenskaps-

åren 2012, inklusive revisionsberättelse; samt 

n  Prospektet.

Handlingar införlivande genom hänvisning
Följande handlingar avseende Bolaget vilka tidigare har 

publicerats införlivas via hänvisning och utgör del av Pro-

spektet:

n CybAeros reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 

2012, inklusive revisionsberättelse; 

n CybAeros reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 

2013, inklusive revisionsberättelse; samt

n  CybAeros reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 

2014, inklusive revisionsberättelse.

Räkenskapsåren 2012-2013 är upprättade i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

råd. Från och med räkenskapsåret 2014 tillämpas Årsre-

dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rappor-

ter. Övergången har ej inneburit någon förändring av till-

lämpade redovisningsprinciper. Förutom årsredovisning-

arna har ingen annan information i Prospektet granskats 

eller reviderats av Bolagets revisorer.

L E G A L A  F R Å G O R  O C H  Ö V R I G  I N F O R M A T I O N
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Införlivad information Källa, sidhänvisning

Förvaltningsberättelse, reviderade koncernresultat, koncernbalansräkningar, 

koncernkassaflödesanalyser, noter, information om redovisningsprinciper 

samt revisionsberättelse

Årsredovisning 2012, sidorna 2, 8-10,11,12-16,12,  

Revisionsberättelse 2012, sida 1

Förvaltningsberättelse, reviderade koncernresultat, koncernbalansräkningar, 

koncernkassaflödesanalyser, noter, information om redovisningsprinciper 

samt revisionsberättelse

Årsredovisning 2013, sidorna 26-27, 30-32, 33, 34-

36, 34, 37

Förvaltningsberättelse, reviderade koncernresultat- koncernbalansräkningar, 

koncernkassaflödesanalyser, noter, information om redovisningsprinciper 

samt revisionsberättelse

Årsredovisning 2014, sidorna 26-27, 28-30, 31, 32-36, 

32-33, 37
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§ 1 
Aktiebolagets firma är CybAero AB (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Linköping.

§ 3 

Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och mark-

nadsföring av luftburna obemannade robotsystem för 

mätning, bildtagning, övervakning och inspektion samt 

härmed förenlig verksamhet.

§ 4 

Aktiekapitalet skall vara lägst 12.000.000 kronor och 

högst 48.000.000 kronor.

§ 5 

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 8.000.000 och 

högst 32.000.000.

§ 6 

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseleda-

möter med lägst 0 och högst 3 suppleanter. 

§ 7 

Bolagsstämman skall utse 1-2 revisorer med eller utan 

suppleant för granskning av aktiebolagets årsredovisning 

jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning. 

§ 8 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i 

Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls 

tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkt för kallelse 

skall information om att kallelse skett annonseras i Svens-

ka Dagbladet. 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstäm-

ma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att 

behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast 

fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra 

bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och se-

nast två veckor före bolagsstämman.

Aktieägare som vill deltaga i 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 klockan 

12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sist-

nämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, 

lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 

inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller två justeringsmän. 

4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sam-

mankallad. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsbe-

rättelsen. 

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkning-

en,

b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller för-

lust enligt den fastställda balansräkningen och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

direktören. 

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn. 

9. Val av styrelse och val av revisor. 

10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman 

enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Bolagsordning

B O L A G S O R D N I N G
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§ 10 

Styrelsen har rätt att besluta att den som inte är aktieäga-

re i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, 

ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna 

vid bolagsstämma.

§ 11 
Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings-

register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-

siella instrument. 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen 

är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsre-

gister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av 

finansiella instrument eller den som är antecknad på av-

stämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämn-

da lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter 

som följer av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).
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ALLMÄNT
Nedan följer en sammanfattning av vissa av de skattereg-

ler som kan aktualiseras av föreliggande erbjudande att 

teckna aktier i CybAero. Sammanfattningen är baserad på 

nu gällande och beslutad lagstiftning. Sammanfattningen 

är endast avsedd som allmän information till fysiska per-

soner och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i 

Sverige om inte annat anges. Beskrivningen är inte avsedd 

att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan upp-

komma i sammanhanget. Redogörelsen avser till exempel 

inte:

n  situationer där värdepapper innehas som lagertillgång i 

näringsverksamhet;

n situationer där värdepapper innehas av handelsbolag el-

ler kommanditbolag;

n  de särskilda regler om skattefri kapitalvinst (inklusive 

avdragsförbud för kapitalförluster) och utdelning i bo-

lagssektorn som kan bli tillämpliga på innehav av värde-

papper som skattemässigt anses näringsbetingade; eller

n  de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på 

innehav i bolag som är eller har varit fåmansföretag eller 

aktier som förvärvats med stöd av aktie i fåmansföretag.

Särskilda skattekonsekvenser, som inte är beskrivna ned-

an, kan uppkomma också för andra kategorier skattskyl-

diga, såsom investmentbolag och värdepappersfonder. 

Skattesituationen för varje enskild aktieägare är beroen-

de av omständigheterna i det enskilda fallet och särskil-

da skattekonsekvenser, som inte är beskrivna nedan, kan 

uppkomma. Varje nuvarande aktieägare i CybAero samt 

tillkommande investerare bör därför konsultera skatteråd-

givare om de skattekonsekvenser som kan uppkomma till 

följd av erbjudandet, inklusive tillämpligheten och effek-

ten av utländska regler och skatteavtal.

FYSISKA PERSONER
Beskattning vid avyttring av aktier etc

Kapitalvinst och kapitalförlust vid avyttring av mark-

nadsnoterade aktier och andra delägarrätter, till exempel 

teckningsrätter, tas upp till beskattning i inkomstslaget 

kapital. Skattesatsen är 30 procent. Kapitalvinst respek-

tive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försälj-

ningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter 

och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet består 

av anskaffningsutgiften med tillägg för eventuellt cour-

tage. Anskaffningsutgiften beräknas enligt genomsnitts-

metoden, som innebär att anskaffningsutgiften för en 

aktie utgörs av den genomsnittliga anskaffningsutgiften 

för samtliga aktier av samma slag och sort beräknat på 

grundval av faktiska anskaffningsutgifter och med hänsyn 

tagen till inträffade förändringar avseende innehavet. Det 

bör noteras att BTA (betalda tecknade aktier) därvid inte 

anses vara av samma slag och sort som de aktier som be-

rättigade till företräde i emissionen förrän emissionen är 

registrerad hos Bolagsverket. 

Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får alternativt 

schablonmetoden användas. Denna metod innebär att 

omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av för-

säljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförlust vid avyttring av marknadsnoterade aktier är 

avdragsgill. Sådan förlust kan kvittas i sin helhet mot kapi-

talvinst under samma år dels på aktier, dels på marknads-

noterade delägarrätter som beskattas som aktier (dock 

inte andelar i svenska värdepapperfonder som innehåller 

endast svenska fordringsrätter, så kallade svenska ränte-

fonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt 

får dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i 

inkomstslaget kapital.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 

reduktion från skatten på inkomst av tjänst och närings-

verksamhet samt statlig fastighetsskatt och kommunal 

fastighetsavgift. Sådan reduktion medges med 30 pro-

cent för underskott som inte överstiger 100 000 kr och 

med 21 procent för resterande underskott. Underskott 

som inte utnyttjas under ett visst beskattningsår kan inte 

sparas till ett senare beskattningsår.

Skattefrågor i Sverige

S K A T T E F R Å G O R  I  S V E R I G E
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Utnyttjande av avyttring av teckningsrätter

För aktieägare som utnyttjar sina teckningsrätter i CybA-

ero för förvärv av nya aktier utlöses ingen beskattning. 

Anskaffningsavgiften för sådana aktier utgörs av teck-

ningskursen. Vid förvärv av teckningsrätter som sedan 

används för teckning av aktier i CybAero läggs anskaff-

ningsutgiften för teckningsrätter till den anskaffningsut-

gift som betalas för de tecknade aktierna, vid beräkning 

av omkostnadsbeloppet för aktierna. 

Aktieägare som inte väljer att utnyttja sina teckningsrät-

ter kan avyttra dessa. Skattepliktig kapitalvinst ska då be-

räknas. För teckningsrätter som grundas på aktieinnehav 

är anskaffningsutgiften 0 kronor. Schablonregeln om be-

räkning av omkostnadsbeloppet till 20 procent av försälj-

ningsvärdet får inte användas i detta fall. Istället skall hela 

försäljningsintäkten minus försäljningskostnader tas upp 

till beskattning. Anskaffningskostnaden för de befintliga 

aktierna påverkas inte.

Beskattning av utdelning

För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget 

kapital med en skattesats på 30 procent. För fysiska per-

soner bosatta i Sverige innehålls normalt preliminärskatt 

avseende utdelning med 30 procent. Skatt på utdelning 

innehålls av Euroclear eller av förvaltaren för förvaltarre-

gistrerade aktier. Bolaget ansvarar inte för att eventuell 

källskatt innehålls.

Investeringssparkonto

Den 1 januari 2012 infördes möjligheten för fysiska perso-

ner att direktäga finansiella instrument via Investerings-

sparkonto (”ISK”). På finansiella instrument som ägs via 

ett investeringssparkonto sker ingen beskattning baserat 

på eventuell kapitalvinst vid försäljning av tillgångarna. Is-

tället sker beskattning genom schablonbeskattning av de 

tillgångar som finns på investeringssparkontot, oavsett om 

tillgångarna ökat eller minskat i värde under året.

Skatten på investeringssparkontot beräknas utifrån ett så 

kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år 

och är en fjärdedel av summan av:

1.  värdet av tillgångarna vid ingången av varje kvartal;

2.  belopp som betalas in till investeringssparkontot under 

året;

3.  värdet av finansiella instrument som förs över till inves-

teringssparkontot av kontoinnehavaren under året; och

4. värdet av finansiella instrument som förs över från nå-

gon annans investeringssparkonto under året.

Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor, som 

är statslåneräntan den 30 november året före beskatt-

ningsåret. Resultatet blir den beräknade schablonintäkten. 

Denna kommer att förtyckas i deklarationen och tas upp 

som inkomst av kapital. På denna schablonintäkt av kapital 

uttas skatt motsvarande en skattesats på 30 procent. Det 

är dock möjligt att kvitta en schablonintäkt mot en ränteut-

gift som redovisas i samma deklaration eller mot 70 pro-

cent av en kapitalförlust på andra aktier eller värdepapper.

Kapitalförsäkring

Fysiska personer kan inneha aktier och andra delägarrätter 

via kapitalförsäkring, varvid dock försäkringsbolaget står 

registrerat som ägare till de finansiella instrumenten. På fi-

nansiella instrument som ägs via en kapitalförsäkring sker 

ingen beskattning baserat på eventuell kapitalvinst vid 

försäljning av tillgångarna. Istället sker beskattning genom 

schablonbeskattning av de tillgångar som finns i kapital-

försäkringen, oavsett om tillgångarna ökat eller minskat i 

värde under året.

Skatten på en kapitalförsäkring beräknas utifrån ett så 

kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år 

och är summan av:

1.  värdet av tillgångarna vid årets ingång;

2.  värdet av inbetalda premier under första halvåret; och

3.  hälften av värdet av inbetalda premier under andra 

halvåret.
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Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor, som 

är statslåneräntan den 30 november året före beskatt-

ningsåret. På det framräknade resultatet betalas avkast-

ningsskatt med 30 procent, vilket innehålls av försäkrings-

bolaget. Den schablonmässiga avkastningen som uppstår i 

en kapitalförsäkring får inte kvittas mot förluster och utgif-

ter i inkomstslaget kapital.

Observera att investering via kapitalförsäkring inte ger rätt 

att ansöka om ett sk. investeringsavdrag, som infördes från 

och med 1 december 2013, se även ”Investeringsavdrag” 

nedan.

Investeraravdrag

Riksdagen beslutade att införa ett investeraravdrag från 

och med den 1 december 2013 i syfte att stöda kapital-

försörjningen i mindre företag. Investeraravdraget innebär 

att fysiska personer kan göra avdrag med 50 procent i in-

komstslaget kapital av det investerade beloppet i ett före-

tag. För varje enskild fysisk person gäller dock ett takbe-

lopp om högst 1 300 000 kr per år i maximalt sammanlagt 

investerat belopp som ger upphov till investeraravdrag. 

Totalt för alla fysiska personer i ett visst företag gäller ett 

takbelopp om högst 20 000 000 kr per år i investerat ka-

pital som ger upphov till investeraravdrag. I den mån det 

sammanlagda investerade beloppet av fysiska personer i 

ett visst företag överstiger 20 mnkr under ett visst år kom-

mer investeraravdraget att reducerar proportionerligt för 

varje investerare.

Vissa krav ställs även på förtaget, bland annat att:

n Företaget får inte vara noterat på en reglerad marknad 

(i Sverige är huvudlistan på NASDAQ Stockholm respekti-

ve NGM Equity reglerade marknader, dock inte First North 

som CybAero är listat på).

n Medelantalet anställda inklusive delägare som arbetar i 

företaget ska vara färre än 50 personer. Nettoomsättning-

en eller balansomslutningen ska vara högst 80 mnkr.

n  Företaget ska ha ett löneunderlag på minst 300 000  

kronor.

I nuläget är bedömningen att CybAero uppfyller kraven för 

att fysiska personer som deltar i föreliggande erbjudande 

ska vara berättigade till investeraravdrag. Med en skatte-

sats i inkomstslaget kapital på 30 procent och rätt till in-

vesteraravdrag med 50 procent av det investerade belop-

pet ger investeraravdraget en skattelättnad på 15 procent 

av den investerade kapitalet.

Investeraren måste själv göra investeraravdraget i sin de-

klaration och i samband därmed lämna uppgift om under-

laget för investeraravdrag samt identifikationsuppgifter 

för det företag som investeraravdraget hänför sig till. In-

vesteraravdraget ska göras för det beskattningsår då full 

betalning för andelarna har skett. Krav för att investerarav-

draget ska få behållas är att investeraren behåller ande-

larna i minst fem år; om andelarna avyttras tidigare ska 

investeraravdraget återföras och tas upp till beskattning. 

Observera att investering via kapitalförsäkring inte ger rätt 

till investeraravdrag, då aktierna formellt ägs av ett försäk-

ringsbolag. Däremot ger investering via investeringsspar-

konto (”ISK”) rätt till investeraravdrag.

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatten är avskaffad från och med beskatt-

ningsåret 2007.

S K A T T E F R Å G O R  I  S V E R I G E
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AKTIEBOLAG
Beskattning vid avyttring av aktier etc

Hos aktiebolag beskattas kapitalvinster på aktier och an-

dra delägarrätter normalt i inkomstslaget näringsverksam-

het. Skattesatsen är 22 procent. Beräkning av kapitalvinst 

respektive kapitalförlust sker på samma sätt som för fysis-

ka personer, enligt vad som angivits ovan.

Avdragsgill kapitalförlust på aktier och andra delägarrätter 

får kvittas endast mot skattepliktig kapitalvinst på andra 

aktier och andra delägarrätter. I vissa fall kan sådana ka-

pitalförluster dras av mot kapitalvinster på delägarrätter 

inom en bolagsgrupp om rätt till koncernbidrag föreligger 

mellan bolagen och båda bolagen begär det vid samma 

års taxering. Till den del kapitalförlusten inte kan dras av 

ett visst år, får den föras vidare (hos det aktiebolag som 

haft förlusten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvin-

ster på aktier och andra delägarrätter som beskattas som 

aktier under senare år utan begränsning i tiden.

Beskattning av utdelning

För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget nä-

ringsverksamhet med 22 procent. För vissa juridiska per-

soner, såsom exempelvis investmentbolag och värdepap-

persfonder, gäller särskilda regler.

Investering via kapitalförsäkring ger även rätt att ansöka 

om ett sk. investeraravdrag som infördes från och med 1 

december 2013, se även avsnittet Investeraravdrag.

Kapitalförsäkring

Aktiebolag kan på samma sätt som fysiska personer inne-

ha aktier och andra delägarrätter via kapitalförsäkring, var-

vid dock försäkringsbolaget står registrerat som ägare till 

de finansiella instrumenten. Beskattningen sker på samma 

sätt som för fysiska personer, enligt vad som angivits ovan.

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT 
SKATTSKYLDIGA
Beskattning vid avyttring av aktier etc

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 

som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige 

beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid av-

yttring av aktier och andra delägarrätter. Aktieägare kan 

dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat.

Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är be-

gränsat skattskyldiga i Sverige vara skattskyldiga för kapi-

talvinst vid avyttring av bland annat svenska aktier om de 

vid något tillfälle under de kalenderår då avyttringen skett 

eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatta 

eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av re-

geln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal för att 

undvika dubbelbeskattning.

Beskattning av utdelning

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 

och som erhåller utdelning från svenskt aktiebolag inne-

hålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. 

Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom 

skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för und-

vikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls av 

Euroclear vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltar-

registrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget.
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n Autonom flygning

Dataprogrammerad flygning. Flygningen förprogrammeras från 

start till landning med hjälp av koordinater och navigeringen sköts 

automatiskt med hjälp av GPS.

n Avionik

Sammanfattande benämning på all elektronik som är av betydelse 

för flygfarkosters framförande, i första hand mätsystem, styrsys-

tem, navigationssystem och kommunikationssystem.

n Critical Design Review (CDR)

Granskning så att en konstruktion eller del av en konstruktion 

möter de tekniska och andra krav som kommer att ställas på den 

i färdigt skick.

n Fixed Wing 

Flygfarkost med fasta vingar (flygplan).

n Heavy Fuel

Samlingsnamn på dieselbaserat bränsle som inte är lika brandfar-

ligt som bensin. På de flesta marina enheter är bensin förbjudet 

och istället används heavy fuel. 

n ISR

Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance –  underrättelseverk-

samhet, övervakning och rekognosering.

n Kartering

Insamling av data för framställning av kartor. 

n MALLS

Mobile Automatic Launch and Landing Station – rörlig enhet som 

underlättar för flygfarkoster att starta och landa automatiskt.

n Markstation

Markbaserad enhet varifrån farkost och nyttolast kan manövreras 

och kontrolleras.

n MAROFF

Förkortning för ”Maritim virksomhet og Offshore operasjoner”. 

n MIDCAS 

Mid Air Collision Avoidance System, projekt som syftar till obe-

mannade flygfarkoster skall kunna flyga i civilt luftrum. 

n MTOW 

Maximum Take Off Weight (maximal startvikt).

n RPAS

Remotely Piloted Aircraft System (fjärrstyrda helikoptersystem) 

n Sensor

Samlingsbegrepp på företrädesvis elektronisk utrustning som 

insamlar, konverterar och distribuerar någon form av signal eller 

data. Exempel på sensorer är IR-kameror (värmekänsliga kame-

ror) och laserbaserade mätsystem. 

n Teaming Agreement

Samarbetsavtal.

n Telekrigföring, även Electronic Warfare (EW) 

Metoder som militären använder för att påverka eller förhindra 

fiendens användning av apparatur med elektromagnetisk vågut-

bredning, till exempel radioutrustning, radar, satellitkommunika-

tion. Ett exempel på telekrigföring är störsändning.

n UAS

Unmanned Aircraft System – obemannat system med luftfarkost, 

markstation, kommunikationslänkar och kringutrustning.

n UAV

Unmanned Aerial Vehicle – obemannad flygande farkost.

n Urban warfare

Strid i urbana miljöer, så som städer och samhällen. 

n VTOL

Vertical Take-Off and Landing – farkost som kan landa och lyfta 

vertikalt. 

Definitioner

D E F I N I T I O N E R  O C H  A D R E S S E R
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Bolaget

CybAero AB (publ) 

Teknikringen 7

SE-583 30 Linköping

Besöksadress: Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park

Telefon: 013 – 465 29 00

E-post: info@cybaero.se

Hemsida: www.cybaero.se

Finansiella rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB

Birger Jarlsgatan 32 A

SE-114 29 Stockholm

Besöksadress: Engelbrektsplan 1

Telefon: 08 – 440 56 40

E-post: info@stockholmcorp.se

Hemsida: www.stockholmcorp.se

Redeye AB

Box 7141 

SE-103 87 Stockholm

Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 42

Telefon: 08-545 013 30

E-post: info@redeye.se

Hemsida: www.redeye.se

Legala rådgivare

Ernst & Young AB (EY LAW)

Box 7850

SE-103 99 Stockholm 

Besöksadress: Jakobsbergsgatan 24

Telefon: 08-520 590 00

Hemsida: www.ey.com 

Advokatfirman Delphi AB

Box 465

SE-581 05 Linköping

Besöksadress: Djurgårdsgatan 1

Telefon 013-35 62 00

Hemsida: www.delphi.se  

Emissionsinstitut 

Aktieinvest FK AB

SE-113 89 Stockholm

Besöksadress: Sveavägen 151

Telefon: 08-50 65 17 95

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Hemsida: www.aktieinvest.se 

Revisor

KPMG AB

Box 235

SE-581 02 Linköping

Besöksadress: Repslagaregatan 19

Telefon: 013-28 98 00

E-post: linkoping@kpmg.se

Hemsida: www.kpmg.se

Adresser




