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Definitioner och förkortningar

Countermine/Bolaget/Koncernen Avser Countermine Technologies 
AB (publ), org nr 556541-8794, 
inklusive helägda dotterbolag. 
Countermine Technologies är 
moder bolag i Koncernen. Noterat på 
NGM Equity.

ORACLE Obstacle Removal And Clear Land 
Equipment. Minsaneringssystem 
utvecklat och använt av Countermine.

Caterpillar Caterpillar Inc.

GICHD Geneva International Centre for 
Humanitarian Demining.

IMAS International Mine Action Standards.

CROMAC Croatian Mine Action Centre.

ITEP International Test and Evaluation 
Program for Humanitarian Demining.

USD/MUSD Amerikanska dollar/miljoner ameri-
kanska dollar.

GBP/KGBP/MGBP Brittiska pund/tusen brittiska pund/
miljoner brittiska pund.

MEUR Miljoner euro.

SEK/KSEK/MSEK Svenska kronor/tusen svenska  
kronor/miljoner svenska kronor.

NGM Equity Nordic Growth Market.

Erbjudandet Inbjudan till teckning av aktier enligt 
villkoren i detta Prospekt. 

emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Villkor Varje femtal (5) aktier i Countermine av serie 
A respektive B berättigar till teckning av en 
(1) ny aktie i Countermine av serie A respek-
tive B till teckningskurs 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätt För varje befintlig aktie erhålls en (1) teck-
ningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter 
för teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Antal nya aktier som till-
kommer i Nyemissionen

Totalt 18 244 861 st, varav 597 500 st av 
serie A och 17 647 361 av serie B.

Avstämningsdag 5 november 2008

Handel med teckningsrätter 10–19 november 2008

Teckningstid 10-24 november 2008

Handel med betald tecknad 
aktie (BTA)

Från den 10 november 2008 till dess att 
emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckning och betalning Teckning med stöd av teckningsrätter sker 
genom kontant betalning under tecknings-
perioden.

Exempel – En aktieägare 
med 1 000 aktier i 
Countermine

En aktieägare som på avstämningsdagen 
den 5 november innehar 1 000 aktier i 
Countermine erhåller 1 000 teckningsrätter 
som ger rätt att teckna 200 nya aktier mot 
kontant likvid om 1,00 SEK per aktie, totalt 
200 SEK. Aktieägaren har efter utnyttjandet 
av teckningsrätterna och inbetald likvid totalt 
1 200 st aktier i Countermine.

Övrig information

Handelsplats NGM Equity

ISIN-kod SE0000514341

Kortnamn COUM B

Handelspost 1 000 aktier

tidpunkter för ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2008 17 februari 2009

Delårsrapport för kvartal 1 28 april 2009

Delårsrapport för kvartal 2 17 juli 2009

Handlingar införlivade genom hänvisning

Följande handlingar har ingivits till Finansinspektionen och införlivats i 
detta prospekt genom hänvisning:

– Countermines årsredovisningar för 2005 (sid. 11–56), 2006 (sid. 
11–57) och 2007 (sid. 25–64). Revisionsberättelser finns intagna i 
årsredovisningen för respektive år.

– Countermines delårsrapport för perioden januari–september 2008, 
vilken är översiktligt granskad av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Se även ytterligare information på sid. 32.
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Upprättande och registrering av prospekt
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats i enlighet med lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens 
förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genom-
förande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG 
(”Prospektdirektivet”). Prospektet har godkänts och registrerats av 
Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 26§ lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och 
registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika 
sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

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 investe-
ring i Countermines aktie kan innebära. Uttalanden om framtiden och 
övriga framtida förhållanden i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i 
Countermine och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. 
Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksam-
mas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med 
osäkerhet.

Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt 
eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare 
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. 
Prospektet 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 til-
lämpliga bestämmelser i sådant land.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller de 
nyemitterade 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. 
Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, 
Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemvist i något 
annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot 
tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registre-
ringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan 
om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara 
ogiltig. Följaktligen får teckningsrätter, BTA eller aktierna inte direkt eller 
indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd 
enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Framtidsinriktad information
Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om 
framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalan-
den finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuva-
rande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden ”anser”, ”avser”, 
”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande uttryck 
indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana 
uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska hän-
delser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som 
framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som 
Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer sammanställs under 
avsnittet "Riskfaktorer".

Information från tredje part
Countermine har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan 
information som tredje part har använt i sina studier, varför styrelsen 
i Countermine inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i 
Prospektet intagen information och sådan information bör läsas med 
detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen kän-
ner till, väsentliga intressen i Countermine. Informationen som ingår i 
Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen i Countermine kän-
ner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den åter-
givna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell information 
i Prospektet har avrundats, varför vissa tabeller ej summerar korrekt.

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bankaktiebolag som biträtt 
Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet 
härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bankaktiebolag från allt 
ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta 
eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller 
andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Erik 
Penser Bankaktiebolag är även emissionsinstitut avseende Erbjudandet.

Tvist
Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk dom-
stol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och 
Erbjudandet.
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sAmmAnfAttning

bakgrund och motiv
Motivet för förestående företrädesemission är att till-
föra Bolaget rörelsekapital och ekonomiska medel för att 
finansiera produktion av två nya ORACLE II-maskiner 
för att kunna ta tillvara de affärsmöjligheter som erbjuds 
i huvudsak i Libyen samt fortsatt marknadsetablering.

villkor
De som på avstämningsdagen den 5 november 2008 
är registrerade som aktieägare i Countermine äger 
företrädesrätt att för varje femtal (5) aktier av serie A 
respektive serie B i Countermine teckna en (1) ny aktie 
av serie A respektive serie B i Countermine till teck-
ningskurs 1,00 SEK per aktie. Teckning av aktier genom 
utnyttjande av teckningsrätter skall ske genom kontant 
betalning under perioden 10–24 november 2008. I 
samband med nyemissionen av aktier beräknas Bolaget 
tillföras omkring 18,2 MSEK före emissionskostnader. 

Företrädesemissionen motsvarar en utspädning om 
cirka 16,7 procent. Nyemissionen är till fullo garante-
rad av Erik Penser Bankaktiebolag.

marknad
Enligt FN finns minor i åtminstone 70 länder. Antalet 
utlagda landminor i världen beräknas till mellan 45 och 
110 miljoner. Dessutom placeras fortfarande mellan två 
och fem miljoner nya landminor ut i konflikter varje år.
Ur ett kommersiellt såväl som ett humanitärt perspektiv 
är det dock mer relevant att tala om arealer av områden 
med misstänkt eller konstaterad förekomst av minor 
snarare än antalet minor. Redan misstanke om att ett 
visst område är minerat leder till att marken inom områ-
det blir obeboelig och obrukbar. Den sammanlagda 
ytan av denna typ av område beräknas till omkring en 
miljon kvadratkilometer.

Under 2006 sanerades totalt en yta i världen om 
cirka 450 kvadratkilometer, vilket motsvarar mindre 

sammanfattning

Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till Prospektet. Varje 
beslut att investera i Countermine skall baseras på en bedömning av Prospektet 
i dess helhet. Observera att det civilrättsliga ansvar som kan åläggas Bolagets 
styrelse för uppgifter som ingår eller som saknas i sammanfattningen enbart kan 
göras gällande om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med 
övriga delar av Prospektet. Noteras bör också att en investerare som väcker talan 
vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Prospekt kan bli tvungen att 
svara för eventuella rättegångskostnader, inklusive översättning av Prospektet i 
förekommande fall.

än en procent av ytan av mark med misstänkt eller kon-
staterad förekomst av minor. Av den sanerade arealen 
utgjordes omkring 90 procent av mark som sanerats 
med hjälp av manuella metoder. Detta trots att maski-
nella metoder under gynnsamma markförhållanden 
kan vara flera hundra gånger mer tidseffektiva.

verksamhet
Countermine är en internationell operatör inom min-
saneringstjänster. Bolaget erbjuder en helhetslösning 
avseende återställande av mark med misstänkt eller 
konstaterad förekomst av minor. Minsanering sker 
huvudsakligen maskinellt med ett av Bolaget utveck-
lat minsaneringssystem kallat ORACLE (Obstacle 
Removal and Clear Land Equipment). Detta system 
oskadliggör minor på ett tillförlitligt, snabbt och kost-
nadseffektivt sätt. Den maskinella saneringen komplet-
teras med andra minsaneringsmetoder när så krävs. 

Genom lokala dotterbolag tillhandahålls personal 
och utrustning för att på plats kunna erbjuda, leda och 
genomföra fullskaliga minsaneringsuppdrag innefat-
tandes maskinell och manuell minsanering, samt 
övriga tjänster avseende förberedelser och efterarbete i 
samband med minsanering.

Genom det svenska dotterbolaget Countermine 
Engineering bedrivs utveckling och tillverkning av 
ORACLE-systemet. ORACLE är en modifierad band-
lastarmaskin från Caterpillar som bland annat för-
stärks med kraftig metall till skydd för föraren och vita-
la komponenter. Den modifierade bandlastarmaskinen 
är kopplad till ett självdrivande bandförsett kraftaggre-
gat. Aggregatet driver med hjälp av hydraulteknik ett på 
maskinen framtill monterat minsaneringsverktyg vars 
aktiva del består av en roterande vals med uppbärande 
armar för bearbetning av marken. Genom att utnyttja 
en minas fasta position i marken slår det roterande 
verktyget sönder minan innan den hinner detonera. 
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sAmmAnfAttning

Den första versionen av minsaneringssystemet, 
ORACLE I, är certifierad i Kroatien av den kroatiska 
myndigheten CROMAC (Croatian Mine Action 
Centre) för sanering av 4 000 kvadratmeter minerad 
mark per timme, men har i operativa test under gynn-
samma markförhållanden visat kapacitet att överträffa 
denna siffra. Den vidareutvecklade versionen, ORACLE 
II, har ännu högre kapacitet.

Det roterande verktyget penetrerar mark ned till 55 
cm djup och kommer därmed åt djupt placerade minor 
och minor som övertäckts av jord eller sand som förts 
med av exempelvis starka vindar och översvämningar. 
ORACLE infriar även väl de krav som föreskrivs för 
maskinella minsaneringsfordon, exempelvis skydd för 
föraren, mobilitet och kostnadseffektivitet.

ORACLE anses vara ett av de kraftfullaste minsane-
ringssystemen på marknaden. Countermines
konkurrenter är huvudsakligen företag med olika typer 
av kedjeslagsystem eller med roterande markfrässys-
tem likt ORACLE.

Countermine har sedan 2000 utfört uppdrag i 
Kroatien utan kvalitetsanmärkningar. Genom det
lokala dotterbolaget TerraFirma har sammantaget 9,0 
miljoner kvadratmeter mark sanerats från minor och 
oexploderad ammunition. Uppdragsgivare är såväl 
privata bolag som regeringar och nationella och inter-
nationella organisationer.

Genom insatserna i Kroatien har Countermine visat 
förmåga att etablera verksamhet och bygga fungerande 
minsaneringsorganisationer samt vinna upphandlingar 
i konkurrens med andra aktörer. 

Framgångar i Libyen
Countermine har under 2008 nått ett genombrott på 
den libyska marknaden genom avtal med såväl den 
libyska staten som med bolag inom olje- och gasindu-
strin. Avtalen gäller i huvudsak undersökningsuppdrag 
(”technical surveys”) och maskinella minsanerings-
uppdrag av kontaminerade områden. Totalt har hittills 
under 2008 avtal tecknats med ett ordervärde om cirka 
35 MSEK i Libyen. Samtliga uppdrag i Libyen som 
erhållits under 2008 bedöms avslutas och resultatav-
räknas under 2008. Bolaget bedömer att den libyska 
marknaden erbjuder en god framtida potential.

finansiell översikt
Nedan redovisas översiktligt den historiska finansiella 
utvecklingen för Countermine för räkenskapsåren 
2005–2007 samt perioden januari–september för 
2007 och 2008. Bolaget tillämpar IFRS (International 
Financial Reporting Standards). Informationen är 
hämtad från reviderade årsredovisningar, förutom 
information avseende perioden januari–september för 
2007 och 2008, vilken har hämtats från Countermines 
delårsrapport för januari–september 2008. 

finAnsiell Översikt (ksek)

9 månader 
2008-01-01

–2008-09-30

9 månader 
2007-01-01

–2007-09-30 2007 2006 2005

Nettoomsättning 26 670 12 157 29 064 5 743 14 302

Rörelseresultat –15 544 –9 546 –14 512 –23 914 1 034

Resultat efter finansiella poster –15 969 –9 705 –14 522 –24 357 –8 003

Balansomslutning 222 799 63 144 66 580 62 307 60 642

Eget kapital 197 956 28 368 23 729 16 513 17 430

Kassaflöde –4 491 –11 249 –14 240 –13 747 29 989

Resultat per aktie, SEK –0,22 –0,20 –0,35 –0,73 –0,50

Medeltalet anställda 55 15 15 11 42



4

countermine prospekt november 2008

koncernstruktur
Counterminekoncernen består idag endast av helägda 
dotterbolag. 

I Countermine Technologies återfinns koncernled-
ning samt övriga centrala funktioner. Countermine 
Engineering samordnar all utveckling, konstruk-
tion och produktion av minsaneringsutrustning. 
Countermine plc svarar för marknadsbearbetning. 
Countermine plc bildades som ett led i en omstruk-
turering och är idag moderbolag till Countermine 
Operations. Countermine Operations bedriver genom 
sina lokala dotterbolag den huvudsakliga operativa 
minsaneringen. TerraFirma bedriver den lokala min-
saneringsverksamheten i Kroatien. Countermine 
Libya (filial till Countermine Operations) bedriver 
den lokala minsaneringsverksamheten i Libyen. 
Countermine Turkey (Countermine Mayýn Temizleme 
ve Mühendislik Limited Þirketi) bedriver marknadsbe-
arbetning i Turkiet. Countermine Fastigheter äger och 
förvaltar två av sammanlagt tre fabrik- och kontorsfas-
tigheter i Södertälje i vilka vissa av bolagen i Koncernen 
bedriver verksamhet.

organisation och personal
Countermine hade per den 30 september 2008 55 styck-
en anställda. Av dessa arbetade huvuddelen, 40 perso-
ner, inom Countermine plc-koncernen. Resterande 15 
personer arbetade med utveckling, administration och 
ledning, produktionsplanering och tillverkning.

sAmmAnfAttning

styrelse och ledande befattningshavare  
Styrelsen i Countermine består av Björn Wolrath (ord-
förande), Johan Kihl, Karl-Gustaf Lye, Lars Nylin, John 
Walker och Christer Bergquist. Jerker Höglund är supp-
leant. Bolagets ledande befattningshavare är Christer 
Bergquist (verkställande direktör), Lars Nylin (verkstäl-
lande direktör i Countermine plc), Lars Christiansson 
(verkställande direktör i Countermine Engineering), 
samt Jan Widlund (ekonomichef). Ordinarie revisorer 
sedan 2007 är Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB 
med auktoriserad revisor Magnus Brändström som 
huvudansvarig revisor.

Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktiekapitalet i Countermine uppgår före Erbjudandet 
till 9 122 430,80 SEK, fördelat på 91 224 308 aktier, 
varav 2 987 500 aktier av serie A och 88 236 808 aktier 
av serie B. Antal aktieägare i Countermine uppgick den 
30 september 2008 till cirka 2 600 st. Nedan redovisas 
ägarförhållanden per den 30 september 2008. De elva 
största aktieägarnas innehav uppgick per ovan nämna 
tidpunkt till cirka 58,34 procent av kapitalet och 61,69 
procent av rösterna.

1 Genom lösen av teckningsoptionsprogram 2008/2008 (TO3 och TO5) tecknade Björn Wolrath i september 2008 ytterligare 362 500 aktier av serie A. 
Dessa aktier registrerades hos Bolagsverket den 6 oktober 2008, varför de ej ingår i ovanstående tabell. Justerat för dessa tillkommande A-aktier uppgår 
Bolagets totala antal aktier till 91 224 308 varav 2 987 500 aktier av serie A och 88 236 808 aktier av serie B.

AktieägAre

Aktieägare per den 30 september 2008
Antal 

A-aktier
Antal 

b-aktier
Andel av 

kapital, %
Andel av 
röster, %

Lansdowne – 18 110 398 19,88 17,68

Björn Wolrath (privat och genom bolag) 1 1 077 000 9 411 698 11,54 14,60

Lars Nylin (inklusive familj) 1 312 500 2 475 000 4,16 8,82

Nordnet Pensionsförsäkring AB – 3 709 830 4,07 3,62

Avanza Pension Försäkring AB – 3 513 772 3,86 3,43

Superbus AB – 3 358 331 3,69 3,28

RAB – 3 000 000 3,29 2,93

Skandia Liv – 2 616 397 2,87 2,55

KPA Etisk Aktiefond – 2 241 366 2,46 2,19

Canaccord Capital – 1 250 832 1,37 1,22

Tord Cederlund (privat och genom bolag) 87 500 963 000 1,15 1,37

Övriga 148 000 37 586 184 41,66 38,31

summa 2 625 000 88 236 808 100,0 100,0
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sAmmAnfAttning

riskfaktorer
Countermines omsättning, resultat och finansiella 
ställning kan komma att påverkas av ett antal riskfak-
torer hänförliga till Bolagets verksamhet och bransch. 
Sådana riskfaktorer är bland annat teknisk utveckling 
inom minsaneringsutrustning och minor, framtida 
aktieutveckling och notering, osäkerhet avseende 
framtida utdelning, skatterisker, potentiella företags-
förvärv, beroende av personal och nyckelpersoner, 
eventuella brister i ORACLE-teknikens effektivitet, 
nedsatt eller utebliven marknadsacceptans, beroende 
av underleverantör, framtida kapitalbehov, avsaknad 
av immateriellt skydd, politisk instabilitet i länder där 
Bolaget bedriver verksamhet, valutakursfluktuationer, 
förändrade konkurrensförhållanden, samt legala risker 
som följer av expansion till internationella marknader 
(för en fullständig redovisning av riskerna, se vidare 
"Riskfaktorer", sid. 6–8). 

Tecknare i förestående företrädesemission bör göra 
sin egen bedömning av potentiella riskfaktorer och 
deras betydelse för Bolagets framtida utveckling.

Utspridda minor i Ras Lanuf, Libyen
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riskfaktorer

Nedan anges några av de faktorer som kan få bety-
delse för Countermines framtida utveckling. Bolaget 
kan positivt påverka vissa faktorer genom sin verk-
samhet, medan andra kan verka slumpmässigt och 
helt eller delvis ligga utanför Countermines kontroll. 
Följande faktorer skall ses som exempel och är inte 
sammanställda i ordning efter betydelse eller effekt av 
potentiellt utfall och gör inte heller anspråk på att vara 
heltäckande. Tecknare i förestående företrädesemission 
i Countermine uppmanas därför att, utöver den infor-
mation som ges i detta Prospekt, göra sin egen bedöm-
ning av potentiella riskfaktorer och deras betydelse för 
den framtida utvecklingen. 

teknisk utveckling
Teknisk utveckling av minsaneringsmaskiner kan i 
framtiden ändra marknadsförutsättningarna och möj-
ligheterna för Countermine. Det finns risk för att den 
tekniska utvecklingen kan förkorta den ekonomiskt 
försvarbara livscykeln för Countermines teknik och 
tjänster och därmed reducera Countermines konkur-
renskraft. Utveckling inom minsanering bedrivs idag 
av ett flertal aktörer. Dessutom pågår fortfarande 
utveckling och produktion av minor trots att sådan för-
bjuds enligt Ottawakonventionen. Nya typer av minor 
kan förändra marknadsförutsättningarna genom krav 
på teknisk utveckling av minsaneringsutrustning.

framtida aktieutveckling och notering
Kursen för Countermines aktie kan i framtiden komma 
att fluktuera kraftigt, bland annat som en följd av kvar-
talsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunk-
turen och förändringar i kapital marknadens intresse 
för Bolaget. Bolagets aktie kan vara otillräckligt likvid, 
vilket kan skapa svårigheter för aktieägare att förändra 
sitt innehav. Finansinspektionen meddelade den 1 
oktober 2008 att tillståndet för NGM Equity att driva 
börsverksamhet återkallas. Countermine kommer som 
följd av beslutet att utvärdera vilket alternativ Bolaget 
ska välja om NGM Equity upphör i enlighet med 
Finansinspektionens beslut. En notering på annan han-
delsplats kan medföra kostnader för Bolaget.

framtida utdelning
Eventuell framtida utdelning i Countermine är bero-
ende av framtida resultat, finansiell ställning, kas-
saflöden, rörelsekapitalbehov och andra faktorer. 
Counterminekoncernen har ännu inte börjat generera 
positivt resultat och har inte heller börjat lämna utdel-
ning vilket naturligt reducerar intresset för Bolagets 
aktie. Det kan ej garanteras att Countermine i framti-
den kommer att lämna utdelning.

potentiella företagsförvärv
Counterminekoncernen har hittills expanderat genom 
organisk tillväxt. Bolaget utesluter inte att det i framti-
den kan bli aktuellt med förvärv av bolag eller verksam-
heter/tillgångar. Ett förvärv är förenat med osäkerhet 
bland annat avseende de organisatoriska svårigheter 
som följer med integration av verksamheter med olika 
kulturer. En förvärvsprocess kan dessutom ta bety-
dande resurser i anspråk från ledningen och kan också 
innebära en väsentlig finansiell ansträngning.

beroende av personal och nyckelpersoner
Countermines verksamhet innebär stora krav på led-
ning och personal. Kunskaper om Countermines teknik 
och arbetsprocess är kritisk och finns hos ett begränsat 
antal personer i Counterminekoncernen. Det är en för-
utsättning för framgång att Countermine kan bibehålla 
och attrahera kvalificerad personal i olika befattningar 
såväl i Sverige som internationellt. Om någon av dessa 
nyckelpersoner skulle lämna Counterminekoncernen, 
skulle detta kunna få negativ effekt på Countermines 
utveckling. Det finns ingen garanti för att Bolaget kom-
mer att lyckas behålla eller rekrytera personer som har 
eller skulle kunna ha betydelse för Countermine.

orAcle-teknikens effektivitet
Countermine minsaneringsverksamhet är till stor del 
beroende av maskinell utrustning för hög saneringsef-
fektivitet. Otillräckligt fungerande utrustning med 
driftstörningar kan rubba förtroendet för Countermine 
och försämra förutsättningarna för lönsamhet. 

Countermines verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer vars potentiellt 
negativa effekter på resultat och finansiella ställning kan motverkas och pareras i 
varierande grad. Vid en bedömning av Countermines framtida utveckling är det av 
vikt att vid sidan av eventuella möjligheter även beakta dessa riskfaktorer. Allt före
tagande och ägande av aktier är förenat med ett visst mått av risktagande. En inves
tering i Countermine skall anses som riskfylld då Countermine är i en kommersiell 
genombrottsfas.

riskfAktorer
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riskfAktorer

beroende av underleverantör
ORACLE-systemet baseras på en bandlastarmaskin 
från Caterpillar. Försämrad relation till Caterpillar, 
alternativt av annan orsak försvagad eller utebliven 
möjlighet att köpa bandlastarmaskiner från Caterpillar, 
kan påverka Bolagets möjlighet att tillverka minsane-
ringssystem. Ett byte till en alternativ underleverantör 
riskerar att väsentligt försena Bolagets produktion av 
minsaneringssystem.

marknadsacceptans
Countermines förmåga att få avtal på olika minsa-
nerinsuppdrag är beroende av förtroendet från olika 
potentiella beställare och att minsaneringen uppfyl-
ler de krav som FN och övriga uppdragsgivare ställer. 
Försämrad trovärdighet kan få allvarliga konsekvenser 
för Countermines verksamhet. Countermine är en rela-
tivt liten aktör och det finns därför risk att olika bestäl-
lare visar tveksamhet att kontraktera Countermine 
för mer omfattande uppdrag. Vidare finns en risk att 
genomförda arbeten underkänns vid kontroll och där-
för helt eller delvis måste göras om vilket kan påverka 
Countermines anseende och resultat negativt.

konkurrens 
Countermine agerar på konkurrensutsatta marknader 
och möter konkurrens från olika aktörer med olika 
tekniker. Den globala efterfrågan på minsanering är 
mycket omfattande samtidigt som krav på kostnads-
effektiv och säker minsanering driver den tekniska 
utvecklingen framåt. Sammantaget skapar detta goda 
förutsättningar för lönsamhet inom maskinell minsa-
nering vilket kan förväntas attrahera ytterligare aktö-
rer. Bedömningen är därför att konkurrensen succes-
sivt kommer att tillta vilket kan ge negativa effekter på 
Countermines lönsamhet. Konkurrensen på markna-
den för minsanering är idag fragmenterad. Det finns ett 
antal aktörer med kapacitet att satsa betydande ekono-
miska resurser inom minsanering. Det kan exempelvis 
vara aktörer med samma profil som Countermine men 
även större entreprenadbolag. Aktörer med avgörande 
finansiell styrka och hög teknisk kapacitet skulle kunna 
förändra rådande konkurrenssituation och på ett avgö-
rande sätt påverka förutsättningarna för Countermines 
verksamhet inom överskådlig tid.

framtida kapitalbehov
Counterminekoncernen har historiskt gått med under-
skott och periodvis haft en ansträngd finansiell situa-
tion och därför löpande varit beroende av tillskott av 
externt kapital. Det kan inte uteslutas att Countermine 
även i framtiden kan komma att behöva ytterligare 
tillskott av kapital. Countermines möjlighet till extern 

kapitalförsörjning är i hög grad beroende av en fung-
erande och expanderande minsaneringsverksamhet. 
Det finns inga garantier att Countermine genom posi-
tivt resultat kan generera erforderligt kapital. Vidare 
kan den framtida expansionen komma att påverka 
Countermines finansiella resurser och öka behovet 
av rörelsekapital. Trots att Countermine hittills har 
lyckats skaffa nödvändigt kapital finns inga garantier 
för att det i framtiden är möjligt att skaffa nödvändiga 
finansiella medel.

politiska risker 
Geografiskt finns stora delar av Countermines mark-
nad i tidigare krigsdrabbade länder. Bolagets kunder 
utgörs i stor utsträckning av statliga myndigheter 
och organisationer. Politisk instabilitet råder i flera av 
dessa länder och nya oroligheter kan inte uteslutas. 
Affärsklimatet och det politiska systemet är i många 
länder instabilt och under uppbyggnad. Det går inte att 
utesluta att korruption kan förekomma vid upphand-
ling av minsaneringsuppdrag. Processer och tillväga-
gångssätt varierar vilket kan försvåra planeringen av 
Countermines resurser. 

valutakursfluktuationer
En stor del av Countermines verksamhet bedrivs 
utanför Sverige och redovisas i utländsk valuta. 
Countermine påverkas därför av förändringar i den 
svenska växelkursen relativt andra valutor. Intäkter 
från den operativa minsaneringsverksamheten genere-
ras framför allt i EUR medan en stor del av kostnaderna 
uppkommer i olika lokala valutor och i SEK. Framtida 
fluktuationer i olika utländska valutor i förhållande till 
SEK kan få negativ inverkan på Countermines resultat.

skatterisker
Countermine bedriver sin verksamhet, inklusive trans-
aktioner mellan koncernbolag och transaktioner med 
ägare, anställda eller någon dem närstående, i enlighet 
med Countermines tolkning av gällande skattelagar 
och bestämmelser i berörda länder, skatteavtal samt 
skattemyndigheters krav, utom i enstaka fall då veder-
lag ej tas ut vid transaktioner mellan koncernbolag. Det 
kan inte generellt uteslutas att Countermines tolkning 
av aktuella tillämpliga regler, skatteavtal och adminis-
trativ praxis är felaktig, eller att regler, skatteavtal och 
praxis kan komma att ändras, eventuellt med retroaktiv 
verkan. Det kan inte heller uteslutas att skattemyndig-
heter ifrågasätter transaktioner mellan koncernbolag 
vid vilka marknadsmässigt vederlag ej utgår. Genom 
skattemyndigheters beslut kan Countermines tidigare 
eller nuvarande skattesituation komma att försämras.
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riskfAktorer

skattemässiga underskott
Countermine och övriga bolag i Countermine-
koncernen har historiskt redovisat betydande skatte-
mässiga underskott. Det finns särskilda skatteregler 
enligt vilka möjligheten att utnyttja gamla underskott 
kan begränsas till följd av vissa typer av ägarföränd-
ringar. Mot bakgrund av att tidigare ägarförändringar 
skett och till följd av att eventuella ytterligare ägarför-
ändringar kan ha förekommit i Countermine och/eller 
annat bolag i Koncernen samt till följd av oklarheter i 
lagstiftningen, är det i dagsläget osäkert om och i så fall 
till hur stor del Countermines och/eller övriga bolags i 
Koncernen rätt till underskottsavdrag har gått förlorad. 

verksamhet i flera länder
Counterminekoncernen är verksam i ett flertal län-
der och avser att i framtiden expandera verksamhe-
ten till ytterligare länder. I samband med detta är 
Counterminekoncernen exponerad för risker som följer 
med internationell affärsverksamhet och ställs inför 
olika regelverk i olika jurisdiktioner. Dessa bestämmel-
ser omfattar bland annat restriktioner mot export och 
import, restriktioner mot kapitalrörelser, tullar, skatter, 
tillstånd för minsanering samt olika länders politiska 
och ekonomiska förhållanden.

immateriellt skydd
Det finns inom Counterminekoncernen inga 
patent registrerade avseende Countermines teknik. 
Det finns därför en risk att konkurrenter anam-
mar Countermines teknik och på kort tid bygger 
upp en plattform mer eller mindre kopierad ifrån 
Countermine. Bolaget skulle därmed löpa risk att för-
lora sitt initiativ i marknaden och potentiella uppdrag 
vilket skulle kunna försämra förutsättningarna för en 
fortsatt marknadsetablering. Counterminekoncernen 
använder ”Countermine” och ”ORACLE” som varu-
märken i sin verksamhet. Dessa varumärken är inte 
registrerade vare sig i Sverige eller i övriga värl-
den. Det kan inte uteslutas att Bolaget riskerar att 
göra intrång i annans rätt till dessa namn (t ex kan 
Counterminekoncernens användning av ”ORACLE” 
göra intrång i tredje mans rättigheter till motsvarande 
eller liknade varumärken trots att sådan tredje man är 
verksam inom en annan bransch).
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inbjuDAn till teckning Av Aktier

inbjudan till teckning av aktier

Vid extra bolagsstämma i Countermine Technologies 
AB (publ) den 28 oktober 2008 godkändes styrelsens 
beslut från den 1 oktober 2008 att öka aktiekapitalet 
med 1 824 486,10 SEK genom en nyemission med före-
trädesrätt för Bolagets aktieägare av 18 244 861 aktier 
varav 597 500 aktier av serie A och 17 647 361 aktier 
av serie B. Emissionsbeslutet innebär att aktieägarna 
inbjuds att teckna en (1) ny aktie, envar med kvotvärde 
om 0,10 SEK, för varje femtal (5) innehavda aktier. 
Aktier av serie A berättigar till teckning av aktier av 
serie A och aktier av serie B berättigar till teckning av 
aktier av serie B. Emissionskursen har fastställts till 
1,00 SEK per aktie.  

Vid fullteckning av emissionen tillförs Bolaget cirka 
18,2 MSEK före emissionskostnader2 och antalet aktier 
ökar från 91 224 308 till 109 469 169, fördelat på 
3 585 000 aktier av serie A och 105 884 169 aktier av 

serie B. Utspädningseffekten för den aktieägare som 
inte väljer att teckna aktier i emissionen uppgår till 
cirka 16,7 procent. 

Emissionen är till fullo garanterad av Erik Penser 
Bankaktiebolag.3

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta 
Prospekt, aktieägarna i Countermine att med företrä-
desrätt teckna aktier i Bolaget. 

För ytterligare information hänvisas till detta 
Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i 
Countermine med anledning av Erbjudandet. 

Södertälje den 5 november 2008

Countermine Technologies AB (publ)

Styrelsen

2 Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK, varav cirka 0,2 MSEK utgör garantiprovision.
3 För uppgifter om emissionsgaranti, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information på sid. 42–46.
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bakgrund och motiv

Countermine har sedan 1989 arbetat med utveckling 
och produktion av effektiv och säker minsaneringsut-
rustning. Bolaget har utvecklat det kraftfulla minsane-
ringsverktyget ORACLE som med hög effektivitet och 
personsäkerhet kan sanera och därmed återskapa bruk-
bar mark i minerade områden. Bolaget har utöver detta 
utvecklat en kompetens inom sanering av oexploderad 
ammunition. 

Bolagets framgång har hittills inskränkt sig till att 
ha en löpande verksamhet i Kroatien men har nu utvid-
gat verksamheten i Libyen. Countermine har under 
2008 nått ett genombrott i Libyen genom tecknande 
av avtal med internationella oljebolag och den libyska 
staten. Dessa samarbeten markerar en milstolpe i 
Countermines utveckling och stärker även Bolagets 
position väsentligt i framtida upphandlingar. 

Motivet för föreliggande nyemission är att tillföra 
Countermine rörelsekapital och ekonomiska medel 
för att producera två nya ORACLE II-maskiner för att 
därigenom kunna ta tillvara de stora affärsmöjligheter 
som erbjuds i Libyen men som även bedöms uppstå i 
Turkiet och Egypten där ytterligare marknadsinsatser 
kommer att ske.

Under inledningen av 2008 gjorde styrelsen bedöm-
ningen att Bolaget skulle komma att tillföras kapital 
genom det teckningsoptionsprogram vars teckningstid 
löpt under september 2008. Till följd av rådande mark-
nadsförhållanden har teckning inte skett i den omfatt-
ning som beräknats, varför Bolaget valt att istället ta in 
kapital genom förestående företrädesemission.

Countermines styrelse har beslutat att genomföra en 
nyemission om cirka 18,2 MSEK med företrädesrätt för 
de nuvarande aktieägarna. Den extra bolagstämman i 
Countermine beslutade den 28 oktober 2008 att god-
känna den av styrelsen beslutade företrädesemissionen.

Countermine bedömer att Bolaget, efter att ha 
genomfört föreliggande nyemission, kommer att ha 
tillfredsställande likviditet för fortsatt drift av verk-
samheten. Det kan dock inte uteslutas att Countermine 
i framtiden kommer att behöva genomföra ytterligare 
kapitalanskaffningar riktade till Bolagets aktieägare.

Styrelsen hänvisar i övrigt till redogörelsen i detta 
Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen med anled-
ning av föreliggande nyemission.

Styrelsen i Countermine Technologies AB (publ) är 
ansvarig för innehållet i detta Prospekt och försäkrar 
härmed att den har vidtagit alla rimliga försiktighets-
åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, 
såvitt den känner till, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd.

Södertälje den 5 november 2008

Countermine Technologies AB (publ)

Styrelsen

bAkgrunD ocH motiv
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Information till direktregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är registrera-
de i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken 
erhåller emissionsredovisning med bifogad förtryckt 
inbetalningsavi. Av den förtryckta emissionsredovis-
ningen framgår bland annat antalet erhållna tecknings-
rätter.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktie-
boken särskilt förda förteckningen över panthavare 
med flera erhåller inte någon emissionsredovisning 
utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som 
redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares 
VP-konto kommer inte att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltar-
registrerade hos bank eller fondkommissionär erhåller 
ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och 
betalning skall ske i enlighet med anvisningar från res-
pektive bank eller fondkommissionär.

Teckning och betalning med stöd av 
teckningsrätter
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätt skall ske 
genom samtidig kontant betalning. Notera härvid att 
det normalt tar cirka tre bankdagar för betalning att 
nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds med 
post bör därför avsändas i god tid före sista tecknings-
dag. Teckning och betalning skall ske i enlighet med 
något av nedanstående alternativ:

Förtryckt inbetalningsavi från VPC
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teck-
ningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall den 
förtryckta inbetalningsavin från VPC användas som 
underlag för teckning genom betalning. Den särskilda 
anmälningssedeln skall därvid inte användas. Inga til-
lägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin 
förtryckta texten. Anmälan är bindande.

Särskild anmälningssedel
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller 
om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat 
antal teckningsrätter än det som framgår av den för-
tryckta inbetalningsavin, skall särskild anmälningsse-
del användas. Teckning genom betalning sker med den 
inbetalningsavi som medföljer den särskilda anmäl-
ningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från VPC 
skall därvid inte användas. Särskild anmälningssedel 
kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via tele-
fon, e-post eller hemsidan. Anmälan är bindande.

Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 5 november 2008 
är registrerade som aktieägare i Countermine äger 
företrädesrätt att för varje femtal (5) aktier av serie A 
respektive serie B i Countermine teckna en (1) ny aktie 
av serie A respektive serie B i Countermine till teck-
ningskurs 1,00 SEK per aktie. 

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos VPC AB (”VPC”) för rätt att del-
taga i nyemissionen är den 5 november 2008. Sista dag 
för handel med Countermines aktie med rätt att deltaga 
i emissionen är den 31 oktober 2008.

Teckningsrätter
För varje aktie av serie A i Countermine som innehas på 
avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt av serie 
A och för varje aktie av serie B i Countermine som inne-
has på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt av 
serie B. Fem (5) teckningsrätter av serie A berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie av serie A i Countermine och 
fem (5) teckningsrätter av serie B berättigar till teck-
ning av en (1) ny aktie av serie B i Countermine.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 1,00 SEK per aktie. 
Courtage utgår ej.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter av serie B äger rum vid 
NGM Equity under perioden 10 november – 19 novem-
ber 2008. Banker och värdepappersinstitut med erfor-
derliga tillstånd i Sverige står till tjänst vid förmedling 
av köp och försäljning av teckningsrätter. Vid sådan 
handel uttas normalt courtage. Teckningsrätter av serie 
A kommer ej att upptas till handel vid NGM Equity.

Teckningstid
Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrät-
ter skall ske genom kontant betalning under perioden 
10–24 november 2008. Observera att ej utnyttjade 
teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningstidens 
utgång och förlorar sitt värde. Dessa kommer då att 
avregistreras från VP-kontot utan avisering från VPC. 
För att förhindra förlust av värdet på teckningsrät-
terna måste dessa antingen utnyttjas för teckning 
av aktier senast den 24 november 2008 eller säljas 
senast den 19 november 2008.

villkor och anvisningar

villkor ocH AnvisningAr
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villkor ocH AnvisningAr

Ifylld särskild anmälningssedel skall skickas eller 
lämnas till:

Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen / Countermine 
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 9

Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Hemsida: www.penser.se

Anmälningssedeln skall vara Erik Penser Bankaktie-
bolag tillhanda senast den 24 november 2008 klockan 
17.00. Endast en särskild anmälningssedel per person 
eller firma kommer att beaktas. Ofullständig eller fel-
aktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Vid fler än en inskickad anmäl-
ningssedel per tecknare kommer den sist inkomna att 
beaktas.

Teckning utan stöd av teckningsrätt
För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas 
skall tilldelning av aktier ske pro rata till aktieägare 
som tecknar utan stöd av företrädesrätt i förhållande 
till det antal aktier de tidigare äger genom subsidiär 
företrädesrätt. Aktier som inte tecknas med subsidiär 
företrädesrätt skall tilldelas allmänheten pro rata i 
förhållande till antalet tecknade aktier och i sista hand 
tilldelas garanten. 

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt 
skall ske under samma tidsperiod som teckning 
med stöd av teckningsrätt, d.v.s. från den 10-24 
november 2008. Intresseanmälan att teckna aktier 
utan företrädesrätt skall göras på anmälnings-
sedel som ifylls, undertecknas och skickas eller 
lämnas till Erik Penser Bankaktiebolag på adress 
enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från 
Erik Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post eller 
hemsidan. Anmälningssedeln skall vara Erik Penser 
Bankaktiebolag tillhanda senast den 24 november 2008 
klockan 17.00. Anmälan är bindande. Endast en anmäl-
ningssedel per person eller firma kommer att beaktas. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avseende. Vid fler än en 
inskickad anmälningssedel per tecknare kommer den 
sist inkomna att beaktas. 

Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas 
genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas 
i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande 
utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Teckningsberättigade aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som 
är berättigade till teckning av aktier skall sända den 
förtryckta inbetalningsavin, i de fall samtliga erhållna 
teckningsrätter utnyttjas, eller särskild anmälnings-
sedel, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, 
tillsammans med betalning till Erik Penser Bank-
aktiebolag på adress enligt ovan.

Betalning skall erläggas på Erik Penser Bank-
aktiebolags bankkonto i SEB 5565-10 180 69 med 
IBAN-nummer SE7050000000055651018069 och 
SWIFT-adress ESSESESS.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär cirka tre bank-
dagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en 
VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda teck-
nade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. 
Aktieägare som har sina innehav förvaltarregistrerade 
via depå hos bank eller fondkommissionär delges infor-
mation från respektive förvaltare.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att ske på NGM Equity från 
den 10 november 2008 fram till att Bolagsverket har 
registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas 
ske i mitten av december 2008.

Leverans av aktier
BTA kommer att ersättas med aktier så snart nyemis-
sionen har registrerats hos Bolagsverket. Efter denna 
registrering kommer BTA att bokas ut från respektive 
VP-konto och ersättas med aktier utan avisering. Sådan 
ombokning beräknas ske i mitten av december 2008. I 
samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna 
bli föremål för handel på NGM Equity.

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från 
och med räkenskapsåret 2008. Utbetalning av eventuell 
utdelning ombesörjs av VPC eller, avseende förvaltarre-
gistrerade innehav, i enlighet med respektive förvalta-
res rutiner. Om aktieägare inte kan nås kvarstår aktieä-
garens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp 
och begränsas endast genom regler om preskription.

Offentliggörande av emissionens utfall
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras 
genom ett pressmeddelande, något som beräknas ske 
cirka en vecka efter teckningstidens slut.
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Under våren 2008 genomförde Countermine en före-
trädesemission och kopplade till denna två serier optio-
ner där den ena löpte ut i september i år och den andra 
kommer att löpa ut i maj 2009. Idén med detta upplägg 
var att Bolaget genom sin verksamhet skulle visa aktieä-
garna att repektive optionsomgång var ”in the money” 
och borde lösas in för att säkra utbyggnaden av verk-
samheten.

Bolagets framgångar i Libyen, med nya avtal med 
såväl oljebolag som med staten Libyen, kom dock att 
sammanfalla med en ökad oro på kapitalmarknaden. 
Detta medförde i sin tur att vissa större aktieägare 
valde att sälja av eller minska sina innehav i Bolaget. 
Det stora utbudet av aktier ledde till att aktiekursen 
sjönk kraftigt och per den sista september understeg 
optionernas teckningskurs, varför endast en mindre 
del av optionerna utnyttjades vilket tillförde Bolaget 
knappt 0,9 MSEK att jämföra med de 31 MSEK som 
hade tillförts om alla optioner utnyttjats.

I enlighet med motiven i vårens emission beställde 
Bolaget i maj 2008 ytterligare två Caterpillar 973 C för 
produktion av två ORACLE II-maskiner. Dessa maski-
ner skulle levereras i augusti 2008 men kommer efter 
förseningar hos Caterpillar att levereras i början av 
november 2008.

Bolaget har under hösten fått ett marknadsgenom-
brott när staten Libyen beställt röjning av ett tre miljo-
ner kvadratmeter stort område i närheten av hamnsta-
den Ras Lanuf. Arbetet påbörjades i oktober 2008 och 
beräknas avslutas i november 2008 och ger Bolaget den 
första möjligheten att i skarpt läge visa att ORACLE-
maskinerna är de kraftfullaste och effektivaste maski-
nerna för minröjning i världen. Avtalet, vars ordervärde 
uppgår till drygt 27 MSEK, lämnar dessutom ett mycket 
gott bidrag till resultatet och ett väsentligt likviditets-
överskott.

Styrelsen övervägde att låta de likviditetsöverskott 
som verksamheten i Libyen ger, täcka de behov som 
finns i samband med byggandet av de nya ORACLE-
maskinerna, men beslutade istället att föreslå aktieä-
garna en mindre företrädesemission, som före emis-
sionskostnader tillför Bolaget drygt 18 MSEK. De 
viktigaste skälen till förslaget var att inte riskera att 
eventuella förseningar i Libyen skulle påverka våra 
möjligheter att bygga de nya maskinerna och inte heller 
riskera att dra ner på de marknadssatsningar Bolaget 
gör i såväl Turkiet som i Egypten. I Egypten har ett 
bolag etablerats under oktober 2008 för att ta tillvara de 
möjligheter vi ser bl a inom området kvalitetskontroll.

Vi har som bolag varit optimistiska om våra möj-
ligheter under flera år och är medvetna om behovet att 
för aktieägarna bevisa att den valda strategin bär frukt. 
Genom de landvinningar vi uppnått i Libyen och de 
pågående diskussionerna om än större uppdrag bedö-
mer vi idag att vi i år kan uppvisa ett mindre överskott, 
vilket markerar en milstolpe efter många utvecklingsår. 
För år 2009 är våra förväntningar högt ställda då vi 
räknar med att på allvar ha etablerat oss som ett av de 
ledande minröjningsföretagen i världen. 

Behovet av våra tjänster är omfattande. Vi skall dock 
realistiskt inse att erfarenheten är att avtalsteckning 
tar tid, särskilt i nya marknader. Vi förtröttas inte och 
avser att fortsätta att på kommersiell bas bryta ny mark 
i civila och humanitära projekt!

Välkommen att delta i nyemissionen!

Björn Wolrath Christer Bergquist
Styrelseordförande     Verkställande direktör

styrelseordföranden och verkställande 
direktören har ordet

styrelseorDfÖrAnDen ocH verkställAnDe DirektÖren HAr orDet



14

countermine prospekt november 2008

mArknAD

marknad

Det mänskliga lidande och det hinder för utveckling 
som orsakas av landminor och oexploderad ammuni-
tion är ett omfattande problem som röner allt större 
uppmärksamhet. Ett flertal internationella krafttag 
har tagits, bl a genom Ottawakonventionen som har till 
syfte att stoppa tillverkning, handel och spridning av 
personminor.

minproblemets omfattning
Ett stort antal länder har mark där det i någon omfatt-
ning förekommer landminor eller oexploderad ammu-
nition4 – enligt FN i åtminstone 70 länder. I majori-
teten av dessa finns dock ett relativt litet antal minor. 
Merparten av världens utlagda minor är koncentrerade 
till ett fåtal länder. Karaktäristiskt för flertalet av dessa 

Minexplosioner skördar dagligen mänskliga offer. Dessutom skadas ett stort antal 
personer, ofta med ett livslångt lidande som följd. Nästan en halv miljon männis
kor lever idag med bestående skador från minexplosioner – många av dessa förblir 
beroende av vård under återstoden sina liv. Det humanitära behovet av minsane
ring är uppenbart, samtidigt som det också finns både samhälleliga och kommersi
ellt väl grundade skäl.
 

4 Med begreppet minor avses i detta Prospekt såväl olika typer av landminor (personminor och fordonsminor) som annan oexplo-
derad ammunition som utgör en fara vid nyttjande av mark. I de fall då begreppet minor ej inkluderar oexploderad ammunition 
används begreppen landmina, personmina eller fordonsmina, eller så framgår detta av sammanhanget.

Countermines ORACLE-maskin i drift i Libyen
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är att de befinner sig i en period av återhämtning från 
en konflikt och därmed saknar ekonomiska och tek-
niska förutsättningar för att hantera konsekvenserna av 
minproblemet.

Uppgifterna om antalet utplacerade minor i världen 
går isär. Olika organisationer och myndigheter pekar på 
att det finns mellan 45 och 110 miljoner utlagda landmi-
nor runtom i världen. Därtill placeras fortfarande mellan 
två och fem miljoner nya landminor ut i konflikter varje 
år. Omkring 250 miljoner landminor beräknas finnas i 
olika lager runtom i världen.5 Svårigheten att uppskatta 
det faktiska antalet minor grundar sig på otillräckliga 
resurser för att genomföra den omfattande datainsam-
ling som krävs. Försvårande och kostnadskrävande 
omständigheter är bl a avlägset placerade minor samt 
pågående konflikter i minhärjade områden.

Ur ett kommersiellt såväl som ett humanitärt per-
spektiv är det dock mer relevant att tala om arealer av 
områden med misstänkt eller konstaterad förekomst av 
minor snarare än antalet minor. Enbart misstanke om 
förekomst av minor inom ett område innebär att mar-
ken är obeboelig och obrukbar. Den samman lagda ytan 
av denna typ av område beräknas av USA:s organisa-
tion för internationell minsanering, US Humanitarian 
Demining, till omkring en miljon kvadratkilometer 
(vilket storleksmässigt kan jämföras med en tiondel av 
USA, eller hela Frankrike och Tyskland tillsammans). 
Enligt Landmine Monitor Report 2007 brukar en tum-
regel vara att omkring 5–20 procent av misstänkt min-
erat område verkligen är minerat. 

Minsanering
Sedan minproblemets omfattning på allvar uppmärk-
sammades under slutet på 1980-talet har den totala 
minsaneringen mätt i areal av minerad mark uppgått 
till uppskattningsvis 1 000 kvadratkilometer, enligt 
Landmine Monitor Report 2007. Världens samlade 
minsaneringstakt ökade under 2006. Minsaneringen 
uppgick det året till cirka 450 kvadratkilometer, vilket 
är en ökning om drygt 35 procent jämfört med 2005. 
Enligt de mest konservativa antagandena kommer det, 
baserat på 2006 års siffror, att ta minst 110 år att sanera 
världens samlade areal av minerad mark.6 

Internationell finansiering knuten till det globala 
problemet med minor uppgick till 475 MUSD under 

2006, enligt Landmine Monitor Report 2007. Detta är 
den högsta årliga siffran någonsin, 100 MUSD eller 27 
procent högre än 2005. Likväl ökade den sammanlagda 
nationella finansieringen från 50 MUSD till 84 MUSD.7  

ottawakonventionen
Framgångsrika insatser på det internationella planet 
har lett fram till förbud mot personminor genom 
Ottawakonventionen som trädde i kraft den 1 mars 
1999. Den 15 augusti 2007 hade 155 länder ratificerat
konventionens totalförbud mot personminor. 

Ottawakonventionen innebär förbud mot använd-
ning, lagring, produktion och överföring av personmi-
nor samt påbud att förstöra befintliga minlager. Två av 
åtagandena för medlemsnationerna är att förstöra alla 
befintliga lager av personminor inom en fyraårsperiod 
från det datum då konventionen träder i kraft för natio-
nen i fråga, samt att sanera alla utplacerade personmi-
nor inom en tioårsperiod.

Tidsperioden för sanering av utplacerade personmi-
nor löper mot sitt slut för flera medlemsnationer, sam-
tidigt återstår stora arealer att sanera. Detta bör kunna  
leda till en ökad saneringstakt inom en snar framtid.

Drivkrafter bakom minsanering
Minsanering är ingen självklarhet. Bakomliggande 
orsaker till val av områden som skall saneras och med 
vilken takt sanering skall ske beror på den bakom-
liggande drivkraften till saneringen. Drivkrafterna 
indelas vanligtvis i tre olika typer. Dessa är humanitär 
minsanering, kommersiell minsanering och militär 
minsanering.

Humanitär minsanering
Humanitär minsanering är ett systematiskt, struk-
turerat och tålamodsprövande arbete som syftar till 
att återställa mark till förmån för lokalbefolkningen. 
Denna typ av minsanering är mycket viktig ur ett 
socioekonomiskt perspektiv eftersom minerad mark 
allvarligt hämmar det dagliga livet för de människor 
som befolkar den. Förekomst av minor innebär en 
väsentligt minskad personsäkerhet och hämmar dess-
utom all produktion av livsmedel, djurhållning, m m.

Humanitär minsanering i mer avgörande omfatt-
ning är en relativt ny företeelse och har sitt ursprung 

5 Informationen i detta avsnitt baseras huvudsakligen på information från Landmine Monitor Report 2007 (www.icbl.org/
lm), International Mine Action Standards (www.mineactionstandards.org), Journal of Mine Action (maic.jmu.edu), A Study 
of Mechanical Application in Demining (www.gichd.org), US Humanitarian Demining (www.humanitariandemining.org), 
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, SWEDEC (www.swedec.mil.se) samt Svenska FN-förbundet (www.sfn.se).

6 Baserat på US Humanitarian Deminings siffror (en miljon kvadratkilometer misstänkt minerat område) och de mest konservativa 
antagandena från Landmine Monitor Report (5 procent av ytan är minerad).

7 Siffrorna rörande den nationella finansieringen är dock ej kompletta.
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i minsanering i Afghanistan och Kuwait. Ekonomiska 
medel för minsanering med humanitärt fokus ges ofta 
som bidrag inom ramen för olika publika organs pro-
gram. Generellt är kartläggning av minor bristfällig 
varför alla berörda ytor måste saneras för att säkerställa 
fullständig deminering. Humanitär minsanering inne-
bär därmed ofta ett omfattande arbete.

Kommersiell minsanering
Vid kommersiell minsanering prioriteras generellt 
minerade landområden som efter sanering lämpar sig 
väl för kommersiella syften. Mellan uppdragsgivaren 
och leverantören upprättas ett kommersiellt avtal som 
bygger på ekonomiska prioriteringar och kalkyler för 
projektet. Finansiering sker genom uppdragsgivaren 
som ofta är multinationella entreprenadbolag eller 
myndigheter och andra organisationer.

Kommersiell minsanering nyttjar oftast en högre 
teknisk utrustningsstandard än vid humanitär sane-
ring, eftersom kraven på industriell effektivitet och 
kostnadsmedvetenhet generellt är högre vid denna typ 
av minsanering.

Militär minsanering
Militär misanering har förekommit under lång tid 
och syftar till att öka framkomligheten för trupper 
eller fredsbevarande styrkor. Militär minsanering 
fokuserar på optimerad minsanering där avgörande 
faktorer är snabbhet i processen och framkomlighet. 
Säkerhetsaspekterna är lägre och kraven på sanerad 
nivå är inte lika höga som de krav som FN förespråkar 
för humanitär minsanering.

minsaneringens finansiärer
Oaktat drivkraften bakom minsanering är genomför-
andet kostsamt och tidskrävande. Finansiering av sane-
ring är därför central och brukar kategoriseras efter vil-
ken part som arrangerar finansieringen samt vem som 
har det ekonomiska och säkerhetsmässiga ansvaret.

Biståndsorganisationer
Biståndet omfattas av finansiering från regeringar 
och offentliga organisationer samt privata hjälp- och 
biståndsorganisationer som understödjer eller genom-
för minsanering. Ansvaret är vanligtvis delat mellan 

entreprenören och finansiären. En biståndsorgani-
sation som t ex SIDA (Styrelsen för Internationellt 
Utvecklingssamarbete) kan ta det ekonomiska ansvaret 
för ett minsaneringsuppdrag. I händelse av oroligheter 
som tvingar ett minsaneringsuppdrag att avbrytas 
erhåller entreprenören ersättning för utfört arbete och 
står tillgänglig när uppdraget kan återupptas. 
De flesta i-länder har idag någon form av större ”non-
govermental organisation” som finansierar minsa-
neringsverksamhet. Vidare finns många privata och 
ideella organisationer som bedriver eller finansierar 
minsanering. De humanitära aktörerna utbildar oftast 
lokalbefolkningen att utföra minsaneringen vilken näs-
tan uteslutande sker manuellt. Exempel på humanitära 
aktörer inom minsanering är Norsk Folkehjälp och 
engelska Halotrust. 

Kommersiella intressenter
Aktörer med kommersiella intressen svarar för 
den största delen av marknaden för minsanering. 
Uppdragsgivare är främst multinationella entreprenad-
bolag, olje- och gruvprospekteringsbolag samt livsmed-
elsföretag. Även myndigheter och andra organisationer, 
vars verksamhet begränsas av minerad mark, kan ses 
som kommersiella aktörer som finansierar minsanering 
baserat på ekonomiska intressen. 

Marknaden för minsaneringstjänster är fragmente-
rad och antalet större aktörer begränsat. Den tekniska 
utvecklingen möjliggör en mer kostnadseffektiv maski-
nell sanering som också skapar förutsättningar för 
konsolidering. Majoriteten av aktörer riktade mot kom-
mersiella intressenter utför idag manuell minsanering. 
Vidare finns ett stort antal aktörer vars verksamhet 
bygger på att utbilda lokalbefolkning i manuell minsa-
nering. Framförallt större kommersiella aktörer som 
amerikanska Ronco använder denna strategi.

Efterfrågan på effektiv minsanering skapar utrymme 
för större aktörer som utför snabb och industriellt pro-
filerad minsanering.

Minor och minsanering
För ytterligare information om minor och minsanering 
se Bolagets hemsida: www.countermine.se.

mArknAD
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verksamhet

Countermines minsanering sker huvudsakli-
gen maskinellt med hjälp av det egenutvecklade 
ORACLE-systemet (Obstacle Removal And Clear 
Land Equipment) som på ett tillförlitligt, snabbt och 
kostnadseffektivt sätt oskadliggör minor och annan 
oexploderad ammunition. Den maskinella saneringen 
kompletteras med andra minsaneringsmetoder när så 
krävs. 

Genom det svenska dotterbolaget Countermine 
Engineering bedrivs utveckling och tillverkning av 
ORACLE-maskiner som används vid Countermines 
minsaneringsuppdrag.

Genom lokala dotterbolag tillhandahålls personal 
och utrustning för att på plats kunna erbjuda, leda och 
genomföra fullskaliga minsaneringsuppdrag innefat-
tandes såväl maskinell som kompletterande minsane-
ringsmetoder, samt övriga tjänster avseende förbere-
delser och efterarbete i samband med minsanering.

Affärsidé, vision och strategi
Affärsidé
Countermines affärsidé är att på ett tillförlitligt, snabbt 
och kostnadseffektivt sätt, återställa mark med miss-
tänkt eller konstaterad förekomst av minor eller annan 
oexploderad ammunition.

Vision
Countermines vision är att bli en ledande operatör 
inom minsaneringstjänster och effektivt bidra till att 
minska det globala minproblemet.

Strategi
Countermines tjänster skall användas för humani-•	
tära och kommersiella ändamål – ej i militärt syfte. 

Countermine skall fokusera på de geografiska mark-•	
nader, landområden och aktörer som erbjuder de mest 
lämpliga förutsättningarna för effektiv minsanering 
med god lönsamhetspotential. 

Countermine skall själva bedriva minsanering med •	
ORACLE-systemet – maskiner skall ej säljas till 
extern part. 

Countermine skall anpassa produktionskapaciteten •	
av ORACLE-maskiner för att på ett rimligt sätt svara 
mot marknadens krav. 

Countermine skall kontinuerligt arbeta med för-•	
bättringar av ORACLE-tekniken för att möjliggöra 
högsta möjliga säkerhet, tjänstekvalitet och tjänstef-
fektivitet. 

Countermine skall etablera strategiska allianser med •	
andra aktörer med kompletterande kompetenser för 
att på ett mer effektivt sätt utveckla verksamheten. 

Countermine skall ständigt arbeta för att förbättra •	
personalsäkerheten – såväl avseende maskinell sane-
ring som sanering med andra metoder.

Countermine är en internationell operatör som erbjuder minsaneringstjänster. Bolaget till
handahåller en helhetslösning avseende återställande av mark som är obrukbar och obeboelig 
på grund av misstänkt eller konstaterad förekomst av minor eller oexploderad ammunition. 

Countermines senaste modell av minsaneringssystemet ORACLE  under minsaneringsuppdrag i Libyen
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personlig säkerhet
Countermine lägger stor vikt vid säkerhet vid all typ 
av minsanering. Vid maskinell sanering med hjälp av 
ORACLE-maskiner oskadliggörs minor i hög utsträck-
ning genom att de slås sönder av det snabbt roterande 
verktyget innan detonation. I de fall minorna detonerar 
påverkar explosionen maskinen endast i liten grad. Vid 
kraftiga explosioner kan delar av minsaneringsverkty-
get brytas loss – detta innebär i sig ingen personfara. 
Den förstörda delen byts snabbt ut. Som ytterligare 
säkerhet  för föraren är hytten kraftigt förstärkt. 

8 Innefattar även färdigställande av tillhörande kringutrsutning, till exempel verktyg. Då ORACLE II fullt ut ersätter det tidigare sys-
temet används i detta Prospekt benämningen ORACLE även då det nya systemet åsyftas. 

Svetsning vid tillverkning av Countermines grovverktyg vid företagets verkstad i Södertälje

utveckling och produktion
Såväl utveckling som produktion bedrivs i Countermines 
lokaler i Södertälje. I nära anslutning till lokalerna finns 
ett testområde som används för att med ORACLE-
maskiner utföra tester och verifiera tekniska framsteg.

Under en lång period har Countermine arbetat 
med utveckling och produktion av effektiv och säker 
minsaneringsutrustning. Redan 1998 påbörjades 
utvecklingen av det egna maskinella minsanerigssyste-
met – ORACLE. Två år senare var det första systemet 
godkänt för drift i Kroatien. Samlade erfarenheter, 
främst från Kroatien, har resulterat i ett helt nytt sys-
tem – ORACLE II. Systemet bygger på samma principer 
men med förbättrad prestanda. Countermine har under 
2007 färdigställt två nya ORACLE II-system.8  

Sammantaget anses maskinell minsanering med hjälp 
av det kraftiga ORACLE-systemet vara bland de säk-
raste sätten att utföra minsanering.

Vid manuell minsanering och med sanering med 
hjälp av hund arbetar Countermine ständigt för att 
förbättra den personliga säkerheten. All personal 
genomgår en kvalitetssäkrad utbildning och förses med 
ordentlig utrustning.
 

Bolaget har också utvecklat ett nytt verktyg för att 
utföra efterföljande kontroll av sanerad mark med en 
maskinell metod. Tidigare utförde Bolaget ofta efter-
kontroll med hjälp av hundar, vilket är en betydligt 
mindre tid- och kostnadseffektivt metod.

Utveckling av ORACLE sker löpande. Planer finns 
på utveckling av ett lättare minsaneringssystem med 
bättre förmåga att klara vissa terrängförhållanden, 
såsom trånga och lutande partier. Vidare undersöker 
Countermine kompletterande tekniker för att säker-
ställa bättre möjligheter för sanering av oexploderad 
ammunition.
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ORACLE-systemet består av minsaneringsverktyget (här med grovverktyget monterat), själva bandmaskinen och ett aggregatsläp

Grovverktyget framifrån och från sidan

Finverktyget framifrån och från sidan

Finverktyget

Finverktyget är ORACLE-systemets sekundära verktyg. 
Spetsarna är placerade på ett mindre inbördes avstånd 
än för grovverktyget, vilket innebär att det är effekti-
vare vid mjukare markbeskaffenhet.

Verktyget är främst utvecklat för att maskinellt 
utföra efterföljande kontroll av sanerad mark, men kan 
med fördel användas direkt i områden med mjukare 
markbeskaffen het, exempelvis i ökenområden. 

minsaneringssystemet orAcle
Minsaneringssystemet baseras på en bandlastarmaskin 
från Caterpillar av modell 973C. Utvecklingen av syste-
met har skett i samarbete med Caterpillar, medan själva 
minsaneringsverktyget, den s k markfräsen, bygger på 
egenutvecklad teknik.

ORACLE-systemet har korta servicetider och kan 
snabbt byta typ av markfräs för anpassning till olika 
jordmån och terräng. Samarbetet med Caterpillar 
innebär en värdefull fördel i tillgången till Caterpillars 
globala servicesystem.

Prestanda
Systemet kan anses vara ett av de kraftfullaste på mark-
naden. Framdrivning av maskinen sker med en motor 
på 600 hästkrafter. Därutöver finns ett hydraulkraft-
aggregat på 1 400 hästkrafter som driver markfräsen. 
Tack vara denna kraft kan ORACLE penetrera mark 
ned till 55 cm och kommer därmed åt djupt placerade 
minor.

Funktion
Genom att utnyttja en minas fasta position i marken 
slår det roterande verktyget sönder minan innan deto-
nation. Verktygets konstruktion bygger på att minorna 
förstörs där de är positionerade utan att glida iväg 
under systemet eller slungas åt sidan. En kritisk faktor 
i detta sammanhang är anslaget mot minan, vilket kan 
justeras beroende på situation och typ av minering.

Grovverktyget

Grovverktyget är ORACLE-systemets primära verktyg 
och har använts i Kroatien med framgång. Verktyget 
består av sex rader med 20 kraftiga armar fastsatta på 
en roterande trumma. Längst ut på vardera arm finns 

två spetsar av tungsten monterade. Trumman roterar 
med upp till 250 varv per minut, vilket innebär att 
60 000 tungstensspetsar slår i marken per minut när 
verktyget används med full kapacitet. 
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erbjudande
Countermine tillhandahåller en helhetslösning avse-
ende återställande av mark med misstänkt eller kon-
staterad förekomst av minor eller annan oexploderad 
ammunition. Bolaget har den personal och utrustning 
som krävs för att lokalt kunna erbjuda, leda och genom-
föra fullskaliga minsaneringsuppdrag. Vid behov 
kontrakteras underentreprenörer för utförande av kom-
pletterande uppgifter.

Countermines huvudsakliga uppgift inom ramen för 
dessa helhetslösningar är själva minsaneringen. Genom 
en hög nyttjandegrad av ORACLE-tekniken erbjuder 
Countermine minsaneringstjänster med fokus på hög

Tillförlitlighet•	
Snabbhet•	
Kostnadseffektivitet•	

Tillförlitlighet
Med hjälp av ORACLE-systemet kan Countermine 
erbjuda en mycket god tillförlitlighet avseende sanerad 
och återställd mark, innebärande att marken är säker 
att nyttja. ORACLE-systemet använder olika verktyg 
beroende på markbeskaffenhet för att uppnå högsta 
möjliga tillförlitlighet. Därtill bearbetar Countermine 
marken med ett konstant och väl utprovat mönster. I 
områden där ORACLE-systemet har begränsningar 
används kompletterande metoder för att säkerställa 
arbetets kvalitet.

Det kraftfulla systemet medför att Countermine 
kan erbjuda en hög tillförlitlighet även för större sane-
ringsdjup, vilket få om ens något konkurrerande system 
klarar av.

Snabbhet
ORACLE-systemet är mycket kraftfullt. Vid lämpliga 
förhållanden utförs sanering snabbare än med konkur-
rerande metoder och tekniker. Detta är naturligtvis 
extra intressant för kommersiella intressenter som 
ser ett ekonomiskt värde i att inom en så kort tid som 
möjligt kunna använda marken för annan verksamhet. 
ORACLE-tekniken är som mest konkurrenskraftig vid 
sanering av sammanhängande områden med någorlun-
da jämn mark, utan förekomst av berg, skog och bygg-
nader. Ett stort antal minor är placerade i denna typ av 
områden eftersom truppförflyttning ofta sker i sådan 
mark. Stora delar av den minerade marken är därför väl 
lämpad för ORACLE-tekniken.

Det kraftfulla systemet tillåter även ett väl tilltaget 
saneringsdjup – ner till omkring 55 cm. Ett stort sane-
ringsdjup är särskilt viktigt i områden där marken, 
pga exempelvis översvämningar eller hård vind, har 
skiktats om, vilket medfört att minor och annan oex-
ploderad ammunition med tiden kommit att begravas 
allt djupare. ORACLE-maskinen kan, tack vare sin 
motorstyrka, bibehålla en god hastighet även vid djup 
sanering. Alternativa maskiner och metoder är i prak-
tiken begränsade vad gäller saneringsdjup då ett ökat 
djup medför att hastigheten måste sänkas radikalt 
vilket innebär att det tar avsevärt längre tid att sanera 
en viss areal.

Kostnadseffektivitet
Genom att i stor utsträckning nyttja ORACLE-maski-
ner vid minsanering erbjuder Countermine sina kun-
der mycket god kostnadseffektivitet i förhållande till 
tidsåtgång. Kostnadseffektiviteten blir mest påtaglig 
i områden med sådan markbeskaffenhet som tillåter 
ORACLE-maskinerna att arbeta kontinuerligt och i hög 
takt. 

ORACLE-systemet röjer vegetation och sanerar 
minor samtidigt. Konkurrerande system bygger oftast 
på ett tillvägagångssätt innefattande två steg där arbe-
tet inleds med att vegetation röjs (för att överhuvudta-
get möjliggöra åtkomst till minorna) varefter sanering 
av minor utförs.

En faktor som avsevärt kan öka Countermines 
kostnadseffektivitet är den standard (9.50) som antogs 
av IMAS9 den 12 oktober 2007. Standarden tillåter 
maskiner som uppnår ett fullgott minsaneringsre-
sultat att få arbeta utan efterföljande kontroll av en 
alternativ metod, vilket standarden föreskriver idag. 
Bolagets bedömning är att ORACLE-systemet är ett 
av få, om inte det enda systemet som uppfyller kraven. 
Minsaneringsuppdraget kan därmed ändras till att 
även genomföra efterföljande kontroll maskinellt, vil-
ket är fördelaktigt ur ett tid- och kostnadsperspektiv.

Som komplement till ORACLE-tekniken tillhanda-
hålls manuell minsanering med exempelvis metallde-
tektor och pik, eller sanering med hjälp av hundar vid 
svårtillgängliga partier. Countermine anställer och 
utbildar lokal personal för dessa uppgifter.

Utöver själva minsaneringen erbjuder Countermine 
tjänster avseende förberedelser och efterarbete i sam-
band med sanering, exempelvis kartläggning, rekogno-
sering (sk technical survey), efterkontroll och återställ-
ning av mark.

9 International Mine Action Standards (IMAS) är ett ramverk utformat av FN som reglerar hur minsaneringsuppdrag skall planeras 
och genomföras och fungerar som rekommendationer vid utformning av nationella regelverk.
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Kapacitet
ORACLE I är i Kroatien certifierat för sanering av 4 000 
kvadratmeter minerad mark per timme vid ett penetra-
tionsdjup om 32 cm. I operativ drift har denna siffra väl 
överträffats.10 Vid IMAS standardiserade penetrations-
djup om 14 cm är den teoretiska saneringsarealen drygt 
46 kvadratkilometer per år för ett ORACLE-system.11 
Vid ett penetrationsdjup om 55 cm minskar kapaciteten 
till 3 000–5 000 kvadratmeter per timme, dock betyd-
ligt mer än Countermines konkurrenter kan uppnå. 
Som jämförelse saneras 2–40 kvadratmeter mark per 
timme och person vid manuella operationer. 

ORACLE II har väsentligt större kraft och sane-
ringskapacitet jämfört med ORACLE I. Beroende på 
markbeskaffenhet och penetrationsdjup uppgår sane-
ringskapaciteten för ORACLE II till mellan 3 000–
12 000 kvadratmeter per timme.

ORACLE väger 65 ton i operativ drift och kräver viss 
bärighet i marken. Därtill begränsar systemets storlek 
och tyngd manöverbarheten.

sanering av oexploderad ammunition
Countermine har kompetens att utföra saneringsupp-
drag avseende oexploderad ammunition (OXA). 
Efterfrågan är potentiellt stor på dessa tjänster, särskilt 
med hänsyn till att värdet på denna mark med tiden 
har kommit att stiga. Bolaget har erfarenhet av detta då 
minerad mark vanligtvis också innehåller kvarlämnad 
oexploderad ammunition. 

Bara i Sverige finns militära skjutfält omfattande 
flera tusen kvadratkilometer som innehåller oex-
ploderad ammunition.

konkurrenskraft
Erfarenheter
Countermine har en gedigen erfarenhet från minsaner-
ing, främst från Kroatien där Bolaget bedrivit minsan-
eringsverksamhet sedan år 2000. Den totala yta som 
Countermine sanerat i Kroatien uppgick vid utgången 
av oktober 2008 till cirka 9,0 miljoner kvadratmeter. 
Countermine är den enda aktören i Kroatien som vid 
efterföljande kontroll inte påträffats med en enda aktiv 
mina inom uppdragets område. ORACLE-systemet har 
bevisats vara åtminstone hundra gånger mer tidsef-
fektivt än manuell minsanering vid gynnsamma mark-
förhållanden.

Genom insatserna i Kroatien har Countermine visat 
förmåga att etablera verksamhet och bygga fungerande 
minsaneringsorganisationer samt vinna upphandlin-
gar i konkurrens med andra aktörer.

Konkurrenssituation
Konkurrenssituationen inom minsanering är fragmen-
terad med ett stort antal aktörer som använder sig av 
olika metoder och tekniker. Huvudsakliga metoder är 
manuell minsanering, minsanering med hjälp av hund 
och maskinell minsanering. De maskinella systemen 
utgörs huvudsakligen av så kallade markfrässystem 
(exempelvis ORACLE) eller kedjeslagsystem.

Kedjeslagsystem, med en marknadsandel som över-
skrider den för markfrässystem, är generellt sett stora 
konkurrenter till ORACLE. 

Av den totala minsaneringen utgörs cirka 90 procent 
av manuell minsanering. Countermine bedömer att 
maskinell minsanering successivt kommer att ersätta 
manuell sanering på fria ytor. Bolaget anser därför att 
det finns utrymme för flera aktörer inom maskinell 
minsanering. 

Markfrässystem
Enligt Geneva International Centre for Humanitarian 
Demining (GICHD) fanns det 2006 fem tillverkare av 
markfrässystem och två tillverkare av kombinerade 
markfräs- och kedjeslagsystem. Närmaste konkur-
renter till ORACLE bland markfrässystem anses vara 
Minebreaker 2000/2, utvecklad av FFG Flensburger 
Fahrzeugbau GmbH i Tyskland, och MineWolf, som är 
ett kombinerat system utvecklat av MineWolf Systeme 
AG i Tyskland.

10 Croatian Mine Action Centre (CROMAC) är den myndighet i Kroatien som bl a certifierar minsaneringsaktörer. 
11 Baserat på en minsaneringshastighet om 5 km/h, 10 timmars arbete per dag, 6 arbetsdagar per vecka och 48 arbetsveckor per år.

Effektivitet och säkerhet
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Det som främst åtskiljer ORACLE från dessa system 
är en högre motoreffekt och ett systematiskt bearbet-
ningsmönster. ORACLE-systemet har dubbel motor-
drift, en motor för framdrift och en motor för mark-
bearbetning. Detta innebär att det, utöver omkring 
600 hk för framdrivning av själva bandlastarenheten, 
finns 1 400 hk till förfogande enbart för markbear-
betning. Den höga effekten medför hög kapacitet även 
vid större saneringsdjup. Vidare anpassar ORACLE 
rotationshastigheten på trumman efter hastigheten på 
ekipaget. Därigenom uppnås alltid det bearbetnings-
mönster som Countermine anser vara optimalt ur min-
saneringshänseende.

Kedjeslagsystem
Det finns huvudsakligen tre  olika typer av kedjeslag-
system. Dessa brukar klassificeras som tunga, medel-
tunga eller lätta system. 

Ett exempel på ett tungt kedjeslagsystem är 
Scanjack, utvecklat och tillverkat av svenska 
Scandinavian Demining. Ett medeltungt kedjeslag-
system är Hydrema MCV 910, utvecklat av det danska 
bolaget Hydrema. MV-4 är ett lätt kedjeslagsystem 
utvecklat av kroatiska DOKING.

Krav avseende maskinell minsaneringsutrustning
GICHD föreskriver ett antal krav för maskinella minsa-
neringsfordon och genomförande av ett minsanerings-
uppdrag. 

Skydd för föraren

Ett system kan endast accepteras för bruk i minfält 
om föraren av minsaneringsfordonet är garanterad 
skydd vid en detonation av en person- eller strids-
vagnsmina. Primärt skall personalen skyddas mot 
splitter, tryckvågor och ljud vid krevader. Fjärrstyrda 
system för minsanering garanterar detta till hög grad 
men har samtidigt flera nackdelar. På grund av avstån-
det till minsaneringsfordonet har föraren ofta svårt 
att tydligt se terrängen samtidigt som sikten ofta är 
begränsad under saneringen till följd av damm m m. 
Ett gott personskydd kan även uppnås genom en robust 
dimensionering och förstärkt skydd, vilket ORACLE-
maskinerna tillämpar. 

För icke fjärrstyrda system finns en korrelation mel-
lan skyddsfaktor och maskinvikt, där tyngre maskiner 
normalt sett erbjuder ett bättre skydd.

Mobilitet

Framkomligheten på vägar är begränsad i de flesta 
länder som är drabbade av landminor. Vikt och mått på 
minsaneringsfordon måste därför vara anpassade för 
transport till avsides belägna platser utan att medföra 
logistikproblem. ORACLE monteras ned i tre delar vid 
transport. Systemet kan relativt smidigt transporteras 
med båt, tåg och på väg, samt, om så behövs, med flyg. 

Kostnadseffektivitet

Enligt GICHD:s krav skall kostnaden för maskinell 
minsanering per ytenhet vara lägre än kostnaden för 
andra metoder, med lika eller bättre resultat. På ytor 
lämpade för ORACLE-systemet utförs minsanering till 
en kostnad som är betydligt lägre än för konkurrerande 
metoder.

Reparation och underhåll

Inte sällan måste reparationer och underhåll utföras på 
plats under pågående minsanering, vilket ställer krav 
på maskinens konstruktion. ORACLE möter dessa krav 
genom att reparation och underhåll kan utföras med 
standardiserade reservdelar och standardverktyg. De 
delar som utsätts för hög belastning och som kan ska-
das vid detonationer har försetts med snabbfästen och 
kan därför snabbt bytas ut vid behov.

Tillgång till reservdelar

Tillgång till reservdelar måste kunna garanteras för att 
möjliggöra reparationer och underhåll under pågående 
minsanering. Det är ofta praktiskt att den maskinella 
utrustningen är baserad på ett kommersiellt fordon 
som antingen tillverkas i landet där verksamheten 
bedrivs eller har en global organisation som kan leve-
rera reservdelar med kort varsel. Caterpillars globala 
nätverk uppfyller väl detta kriterium genom att erbjuda 
god tillgång till många av de komponenter som ingår i 
ORACLE.

Manuellt minsaneringsteam

Nationella organisationer ställer ofta krav på att varje 
maskin måste understödjas av ett manuellt minsane-
ringsteam. Detta för att kunna säkerställa sanering 
även i områden som, till följd av begränsningar i 
terrängen och andra typer av hinder i form av skog, 
byggnader samt kuperade och fuktiga områden, inte är 
lämpade eller möjliga att saneras med maskin. Utöver 
detta behövs ofta ett team som märker ut minfältet och 
uppdaterar vilka områden som blivit sanerade och vilka 
områden som återstår att saneras.
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försäljning
Kroatien
Kroatien är en viktig referensmarknad med ett stort 
antal operatörer representerade. Landets minsane-
ringsprogram är avsett att under perioden 2005–2009 
åstadkomma sanering av omkring en tredjedel av det 
sammanlagt drygt 1 000 kvadratkilometer stora områ-
det med minerad mark. Countermines dotterbolag i 
Kroatien, Terrafirma, har genomfört ett flertal projekt 
i Kroatien med godkända kvalitetskrav och är det enda 
bolaget i landet som aldrig underkänts i en kvalitets-
kontroll. 

I augusti 2008 erhöll Bolaget ett uppdrag gällande 
sanering av en yta om cirka 760 000 kvadratmeter. 
Uppdraget slutfördes under oktober 2008. Nya anbud-
somgångar kommer ut löpande och Bolagets ambition 
är att väsentligt öka beläggningsgraden och därmed 
lönsamheten. Primärt är Bosnien och Hercegovina, 
men även Serbien, Makedonien och Kosovo, möjliga 
expansionsområden.

Turkiet
Turkiet har ett omfattande minproblem med mer än en 
miljon minor längs gränserna mot Syrien, Armenien, 
Iran och Irak.

Det projekt i Mardin om 48 800 000 kvadratmeter 
som tidigare varit aktuellt för anbud har ännu inte 
återutkommit med anbudsförfrågan. Projektet anses 
vara nästa stora projekt i Turkiet som utkommer med 
anbudsförfrågningar. Ett projekt i provinsen Sanliurfa 
om 61 200 000 kvadratmeter bedöms utkomma efter att 
Mardin blivit kontrakterat.

Libyen
Det finns flera typer av uppdragsmöjligheter i Libyen, 
såväl kommersiella avtal mot olje- eller annan industri, 
som statliga och humanitära projekt. Landet har idag 
små resurser för minsanering, men ser ett stort behov 
växa fram i samband med att nya oljefyndigheter skall 
utvinnas. För första gången i Libyens historia fick 
inte staten anbud på alla oljeprospekteringsområden 
i anbudsomgången i december 2006 p g a att det i de 
aktuella områdena fanns stora koncentrationer av 
minor.

Bolaget har påbörjat en uppbyggnad av organisatio-
nen i landet med såväl svensk som inhemsk personal 
och för förhandlingar kring maskinella minröjnings-
projekt med ett flertal aktörer. Under 2007 och 2008 
har tecknats såväl samarbetsavtal som kommersiella 
avtal i Libyen. Under 2007 tecknades ett samarbetsav-
tal med den semistatliga organisationen Anti-Mines 
Association (AMA) som bistår Countermine i arbetet i 
Libyen. Under 2008 har Countermine rapporterat flera 
kommersiella avtal med såväl bolag verksamma inom 

olje- och gasutvinning samt med den libyska staten. 
Totalt har hittills under 2008 avtal tecknats med ett 
ordervärde om 35 MSEK.

Egypten
I det mycket stora området Western Desert har den 
egyptiska staten öppnat upp för kommersiell exploater-
ing av ett område längs norra kusten. Den egyptiska 
staten har inte övervakat exploateringen av kusten fram 
till Alexandria vilket fått konsekvenser för naturen. 
Detta misstag vill man inte göra om. Området är kraft-
igt kontaminerat av minor från andra världskriget.

Countermine diskuterar för närvarande med de 
egyptiska myndigheterna och UNDP (United Nations 
Development Programme) om möjligheterna att 
genomföra maskinell sanering av definierade landom-
råden. Diskussioner förs också med oljeindustrin och 
andra kommersiella intressen kring områden för pro-
spektering och annan kommersiell användning.

Ett bolag som initialt skall fokusera på kvalitetskon-
troll är under bildande i Egypten. 

tendenser
Försäljning
Countermine har tecknat avtal om sammanlagt drygt 
35 MSEK i Libyen under 2008. Samtliga av dessa upp-
drag kommer att avslutas och resultatavräknas under 
2008. Diskussioner om ytterligare undersöknings-
uppdrag och maskinella minröjningsuppdrag pågår. 
Ingen väsentlig förändring har skett gällande Bolagets 
ställning på de marknader vilka Bolaget är verksamt på 
sedan offentliggörandet av delårsrapporten för perio-
den 1 januari–30 september 2008.

Kostnader
Countermines kostnader för utförd minsanering beror 
främst på nyttjandegrad av ORACLE-tekniken. Det 
mer kraftfulla ORACLE II-systemet tillsammans med 
det nyutvecklade finverktyget förbättrar möjligheten 
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till effektiv minsanering för vissa markbeskaffenheter. 
Denna utveckling kommer möjliggöra lägre kostnader 
för Countermine framöver. Därtill uppskattar Bolaget 
att kostnader för minsanering kan reduceras med upp 
till 40 procent i områden där IMAS standard avseende 
efterföljande maskinell kontroll är tillämplig.

Prisnivå
Countermine tar betalt per sanerad kvadratmeter. 
Priset varierar idag från 1,5 USD upp till 7 USD per 
kvadratmeter, beroende på land, storleken på ytan och 
markbeskaffenhet. På områden där ORACLE-tekniken 
kan användas effektivt anser sig Bolaget vara konkur-
renskraftigt redan vid den lägsta prisnivån.

Produktion av maskiner
Bolaget har under 2007 färdigställt två nya maskiner 
av typen ORACLE II. Sedan tidigare har Bolaget en 
ORACLE-maskin av version I. Bolaget har beställt 
ytterligare två maskiner från Caterpillar för produktion 
av ytterligare ORACLE II-system. 

koncernstruktur
Sedan moderbolaget, Countermine Technologies 
AB, förvärv av den utestående aktieminoriteten i 
Countermine plc under inledningen av 2008 består 
Counterminekoncernen endast av helägda dotterbolag. 

I Countermine Technologies AB återfinns 
koncernledning samt övriga centrala funktioner. 
Countermine Engineering AB samordnar all utveck-
ling, konstruktion och produktion av minsanerings-
utrustning och bedriver verksamheten i Södertälje. 
Countermine plc, vilket är ett engelskt bolag, svarar 
för marknadsbearbetning. Countermine plc bildades 
som ett led i en omstrukturering och är idag moder-
bolag till Countermine Operations AB. Countermine 
Operations AB bedriver genom sina lokala dotter-
bolag den huvudsakliga operativa minsaneringen. 
TerraFirma bedriver den lokala minsaneringsverk-
samheten i Kroatien. Countermine Libya, som är 
en filial till Countermine Operations AB, bedriver 
den lokala minsaneringsverksamheten i Libyen. 
Countermine Turkey (Countermine Mayýn Temizleme 
ve Mühendislik Limited Þirketi) bedriver idag mark-
nadsbearbetning i Turkiet. Countermine Fastigheter 
AB äger och förvaltar två av sammanlagt tre fabrik- 
och kontorsfastigheter i Södertälje i vilka vissa bolag i 
Koncernen bedriver verksamhet.

Australiensiska intressen har föreslagit bildandet av 
ett nytt bolag, Countermine (Asia) Ltd, för att han-
tera minsanering i Asien. Countermine (Asia) Ltd 
föreslås kapitaliseras av investerare i Australien och 
Countermine avses i samband därmed erhålla 40 pro-
cents ägarandel utan egen kapitalinsats. Processen med 
bildandet av bolaget har varit vilande under 2008.

organisation och personal
Antalet anställda i Koncernen den 30 september 2008 
uppgick till 55 personer. Countermine Technologies 
hade 5 anställda, Countermine Engineering 10 anställ-
da, Countermine Operations 4 anställda, Countermine 
Libya 3 anställda, Countermine plc 3 anställda och 
Terra Firma 30 anställda. Av de totalt 15 personer 
som arbetade inom Countermine Technologies och 
Countermine Engineering arbetade 5 personer med 
utveckling, 5 personer inom administration och led-
ning, 4 personer med tillverkning och 1 med produk-
tionsplanering.

Countermine Turkey

Countermine Fastighets AB Countermine plc

verksAmHet

I Koncernen ingår som ett dotterbolag Countermine Reservdelar 
AB. Då det är vilande upptas det ej i ovanstående koncernstruk-
tur. 
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verksAmHet

Historisk överblick
De tidiga åren, 1997–2000
1997: Countermine bildas med affärsidé att bedriva 

utveckling och försäljning av minsaneringssystem 
och räddningsutrustning.

1998: Utveckling av ORACLE-systemet inleds till-
sammans med Caterpillar. Systemet tar ett år 
att färdigställa men Countermine Engineering 
utvecklar och levererar under året en seriepro-
totyp för Vägminröjningsfordon 91 på uppdrag 
av Försvarets Materielverk (FMV). Countermine 
noteras på Innovationsmarknadens lista. 

1999: ORACLE färdigställs för fullskaliga fältprov som 
inleds i Sverige.

2000: I samverkan med den kroatiska tillståndsmyn-
digheten CROMAC utförs tester i Kroatien. 
Under året går Bolaget in i en operativ fas inom 
minsanering sedan ORACLE-systemet god-
känts av CROMAC. Countermine Operations 
upprättar en komplett minsaneringsorgani-
sation i Kroatien genom det nybildade bolaget 
TerraFirma. Countermine noteras på NGM 
Equity. 

En etablerad aktör i Kroatien, 2001–2004
2001: Minsaneringsverksamheten i Kroatien stabili-

seras och växer hand i hand med att CROMAC:s 
upphandlingsförfarande anpassas till internatio-
nella regelverk. 

2002: Tekniska modifieringar av minsaneringssyste-
met ORACLE utförs efter genomförd provdrift i 
Kroatien. 

2003: I takt med att regelverket i Kroatien för minsa-
nering stramas upp, förstärker Countermine sin 
marknadsposition och ett antal konkurrenter 
med otillräckliga resurser slås ut. Bolaget inten-
sifierar sin verksamhet i Kroatien och genomför 
ett flertal minsanerings- och undersökningsupp-
drag. 

2004: Sammanlagt saneras under året cirka 1,4 mil-
joner kvadratmeter minerad mark. En uppgra-
dering av utrustningen i Kroatien genomförs. 
Bolaget undersöker möjligheter inom sanering av 
oexploderad ammunition. 

Nyutveckling och marknadsetablering, 
 2005–2007
2005: Bolaget fortsätter att utföra ett flertal minsane-

rings- och undersökningsuppdrag i Kroatien. 
Sammanlagt saneras under året cirka 0,8 miljo-
ner kvadratmeter minerad mark. 

2006: Under året saneras sammanlagt cirka 1,1 
miljoner kvadratmeter minerad mark. Vid 
slutet av året uppgår den totala sanerade ytan 
i Kroatien till cirka 4,8 miljoner kvadratmeter. 
Countermine plc initierar och genomför omfat-
tande marknadsaktiviteter och -sonderingar 
med sikte på storskalig minsanering i ett antal 
mindrabbade länder i Mellanöstern och runt 
Medelhavet. Countermine Engineering påbörjar 
produktion av två nya ORACLE II-maskiner 
finansierade genom Countermine plc. 

2007: Under slutet av året beslutar styrelsen i 
Countermine om förvärv av den utestående 
aktieminoriteten i Countermine plc. Förvärvet 
leder till en förenklad koncernstruktur, ett tyd-
liggörande av Koncernens värden samt kontroll 
över Koncernens kassaflöden. Andra strukturella 
beslut under året var att upprätta en minsa-
neringsorganisation i Libyen. Avtal rörande 
avyttring av rörelsen i Ulf Grauers Svenska 
Försäljnings AB (Grauers) ingicks med brandfor-
donstillverkaren Metz. Countermine fortsätter 
att genomföra minsanerings- och undersök-
ningsuppdrag i Kroatien. Sammanlagt saneras 
under året cirka 1,9 miljoner kvadratmeter mine-
rad mark. 

Händelser under 2008
Under första halvåret tecknar Bolaget flera nya avtal. 
Dels tecknas avtal med två företag inom olje- och gas-
industrin om serviceavtal i Libyen, dels tecknas avtal 
med ett internationellt oljebolag och dess servicebolag 
i Libyen. 

Under tredje kvartalet tecknas flera avtal med nya 
uppdragsgivare, bl a skrivs avtal med ett stort oljebo-
lag för sanering av kontaminerade områden och med 
libyska staten. Det sammanlagda ordervärdet på avta-
len som tecknades under 2008 uppgår till 35 MSEK och 
kommer resultatföras under 2008. Bolaget har genom 
Terra Firma nått ytterligare framgångar i Kroatien 
genom ett flertal avtal med CROMAC. Vid utgången av 
oktober hade sammantaget 9,0 miljoner kvadratmeter 
mark sanerats från minor och oexploderad ammuni-
tion i Kroatien.
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bAlAnsräkningAr i sAmmAnDrAg 

IFRS

koncernen (ksek) 2008-09-30 2007-09-30 2007 2006 2005

TILLGåNGAR

Tecknat ej inbetalt aktiekapital – – – 5 960 –

Immateriella anläggningstillgångar 151 011 3 211 2 687 1 400 3 916

Materiella anläggningstillgångar 19 252 14 815 14 571 7 901 3 689

Finansiella anläggningstillgångar – 6 676 6 676 6 576 8 426

Omsättningstillgångar 52 536 38 442 42 646 40 470 44 611

summa tillgångar 222 799 63 144 66 580 62 307 60 642

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 197 956 28 368 23 729 16 513 17 430

Minoritetsintresse – – – – –

Avsättningar – – – – –

Långfristiga skulder 11 236 4 949 8 555 3 326 3 066

Kortfristiga skulder 13 607 29 827 34 296 42 468 40 146

summa eget kapital och skulder 222 799 63 144 66 580 62 307 60 642

finansiell utveckling i sammandrag

Nedanstående finansiella utveckling för verksamhets-
åren 2005–2007 samt delårsrapporterna för januari–
september 2007 och 2008 är hämtade ur Koncernens 
räkenskaper. Räkenskaperna för åren 2005–2007 är 
reviderade. Delårsrapporten för januari–september 
2008 har granskats översiktligt av Bolagets revisor. 
Koncernen hade oförändrad juridisk struktur fram till 
den 27 juli 2005 varefter Countermines minsanerings-
verksamhet redovisades i intressebolaget Countermine 
plc med dotterbolag.  Efter den under början av 2008 

resulAträkningAr i sAmmAnDrAg 

 IFRS

koncernen (ksek)

9 månader
2008-01-01

–2008-09-30

9 månader
2007-01-01

–2007-09-30  2007 2006 2005

Nettoomsättning 26 670 12 157 29 064 5 743 14 302 

Aktiverat arbete för egen räkning – 1 906 1 906 – 3 240

Förändring pågående arbete 1 023 –19 008 –4 066 15 301 3 904

Övriga rörelseintäkter 29 11 11 – –

27 722 –4 934 26 915 21 044 21 446

Rörelsens kostnader –43 266 –4 612 –41 427 –42 270 –30 326 

Jämförelsestörande poster – – – – – 

Resultat vid riktad nyemission – – – 2 354 13 550

Andel i intresseföretags resultat – – – –5 042 –3 636

rörelseresultat –15 544 –9 546 –14 512 –23 914 1 034 

Jämförelsestörande poster – – – – –8 422 

Finansnetto –425 –159 –10 –443 –615 

resultat efter finansiella poster –15 969 –9 705 –14 522 –24 357 –8 003 

Skatt –64 19 35 – – 

periodens resultat –16 033 –9 686 –14 487 –24 357 –8 003 

genomförda apportemissionen då samtliga utestående 
aktier i Countermine plc förvärvades, konsolideras 
dock verksamheten i Countermine plc återigen fullt 
ut i Koncernen med Countermine Technologies som 
moderbolag. Utfallet för olika perioder skall därför 
jämföras med beaktande av förändringar i Koncernens 
struktur och finansiering. För beskrivning av de princi-
per som tillämpats vid upprättande av delårsrapporten 
för perioden januari–september 2008 se sid. 5–6 i före-
liggande delårsrapport. 
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kAssAflÖDesAnAlyser i sAmmAnDrAg 

 IFRS

koncernen (ksek)

9 månader
2008-01-01

–2008-09-30

9 månader
2007-01-01

–2007-09-30 2007 2006 2005

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten –30 228 –31 394 –38 559 –28 572 16 014

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten –2 547 –3 300 –3 624 –6 650 –13 755

Kassaflöde från  
finansierings verksamheten 28 284 23 445 27 943 21 475 27 730

periodens kassaflöde –4 491 –11 249 –14 240 –13 747 29 989

nyckeltAl

IFRS

koncernen

9 månader
2008-01-01

–2008-09-30

9 månader
2007-01-01

–2007-09-30  2007 2006 2005

Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg 7,23

Operativt kapital, KSEK 205 289 28 202 26 045 10 051 –11 720

Sysselsatt kapital, KSEK 208 472 33 427 34 850 32 997 26 823

Eget kapital, KSEK 197 956 28 368 24 428 16 513 17 430

Räntebärande  
nettoskuld/-fordran, KSEK 6 853 –282 8 292 114 –20 724

Skuldsättningsgrad, ggr 0,05 0,18 0,43 1,00 0,54

Räntetäckningsgrad, ggr Neg Neg Neg Neg Neg

Andel riskbärande kapital, % 89,28 44,93 34,91 26,61 29,02

Soliditet, % 88,85 44,93 36,70 26,50 28,74

Nettoinvesteringar i materiella 
anläggningstillgångar, KSEK 2 550 6 334 9 326 5 313 –290

Medelantalet anställda under 
perioden, st 55 15 15 11 42

Antal aktier vid periodens slut, st 90 861 808 49 393 551 49 793 306 33 536 888 33 509 638

Genomsnittligt antal aktier under 
perioden, st 74 214 505 47 489 152 49 495 711 33 530 434 16 024 374

Resultat per aktie, SEK –0,22 –0,20 –0,35 –0,73 –0,50

Eget kapital per aktie, SEK 2,67 0,60 0,49 0,49 1,09

Utdelning per aktie, SEK – – – – –

Kurs/Eget kapital, ggr 0,54 10,43 9,32 11,37 2,67

Börskurs vid periodens slut, SEK 1,17 5,99 4,48 5,60 2,90
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Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Operativt kapital, KSEK
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande 
skulder, avsättningar, likvida medel och finansiella 
tillgångar.

Sysselsatt kapital, KSEK
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande 
skulder och avsättningar. 

Eget kapital, KSEK
Eget kapital vid periodens slut.

Räntebärande nettoskuld/-fordran, KSEK
Räntebärande skulder plus kassa vid periodens slut .

Skuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster plus finansiella 
kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Andel riskbärande kapital, %
Summan av eget kapital och latenta skatteskulder 
inklusive minoritet dividerat med balansomslutning. 

Soliditet, %
Eget kapital inklusive minoritet i procent av  
balans omslutning.

nyckeltAls Definitioner

Nettoinvesteringar i materiella 
anläggningstillgångar, KSEK
Periodens investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar minskat med periodens försäljningar och 
utrangeringar.

Medelantal anställda under perioden, st
Genomsnittligt antal anställda under perioden.

Antal aktier vid periodens slut, st
Antal utestående aktier vid periodens slut. 

Genomsnittligt antal aktier under perioden, st
Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie, SEK
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
antal aktier för perioden.

Eget kapital per aktie, SEK
Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal 
utelöpande aktier.

Utdelning per aktie, SEK
Utdelning dividerat med antal aktier för perioden.

Kurs/Eget kapital, ggr
Börskurs dividerat med eget kapital per aktie vid 
periodens slut.

Börskurs vid periodens slut, SEK
Börskurs sista handelsdagen för perioden.

finAnsiell utveckling i sAmmAnDrAg
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kommentArer till Den finAnsiellA utvecklingen i sAmmAnDrAg

januari–september 2008 
jämfört med januari–september 2007
Omsättning
Omsättningen ökade till 26 670 KSEK (12 157). 
Förändringen är till stor del hänförlig till att Bolaget 
redovisar försäljning i Libyen under 2008, vilket ej var 
fallet 2007.

Resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgick till –15 969  
KSEK (–9 705). Försämringen gentemot motsvarande 
period 2007 förklaras av kraftigt ökade kostnader vilket 
främst hänger samman med uppbyggnaden av verksam-
heten i Libyen. För 2008 redovisas Countermine plc som 
koncernbolag vilket innebär att intäkter och kostnader 
konsolideras fullt ut jämfört med tidigare då bolaget 
redovisades som intresseföretag i Koncernen.

Balansräkning
Balansomslutningen ökade till 222 799 KSEK (63 144). 
Dominerande orsak är förvärvet i januari 2008 av 
minoritetens andel i Countermine plc vilket medförde 
att den redovisade goodwill-posten ökade till 149 514 
KSEK (871). Ökningen förklaras även av uppbyggnad 
av lagret till följd av betalningar om cirka 6,6 MSEK 
avseende två Caterpillar 973 C vilka beställdes i maj 
2008. Även Bolagets anläggningstillgångar ökade under 
perioden till följd av investeringar om cirka 2,1 MSEK 
i Bolagets fabrik i Södertälje avseende bl a ventilation 
och traverser. 

Bolagets totala anläggningstillgångar om cirka 19,3 
MSEK utgörs i allt väsentligt av fastigheter och min-
saneringsutrustning. För uppgift om inteckningar i 
Bolagets anläggningstillgångar se avsnittet "Legala frå-
gor och kompletterande information" på sid. 42. 

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 
var i nivå med motsvarande period föregående år och 
uppgick till –30 228 KSEK (–31 394). Kassaflödet påver-

kommentarer till den finansiella 
utvecklingen i sammandrag

kas negativt av bl a förskottsbetalning av två stycken 
Caterpillar, inköp av verktygscontainer samt traverser 
m m, inklusive arbetskostnad för ökad kapacitet i verk-
staden. Investeringen hänförlig till verkstaden är idag 
bokförd som pågående arbete. Investeringen kommer 
att faktureras till Countermine Fastigheter AB och där 
bokföras som en anläggningstillgång.

2007 jämfört med 2006
Omsättning
Omsättningen ökade till 29 064 KSEK (5 743). 
Förändringen är till stor del hänförlig till försäljningen 
inom Grauers. Grauers sålde under året två stegbilar 
uppgående till drygt 17 MSEK. Resterade belopp avser 
huvudsakligen försäljning av ett ORACLE II-system till 
intressebolaget Countermine plc för cirka 11,7 MSEK.

Resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgick till –14 522 
KSEK (–24 357). Förbättringen gentemot 2006 består 
främst av negativa konsolideringseffekter under 2006 
samt ökade intäkter under 2007. 5,9 MSEK kan förklaras 
av ökade intäkter.

Balansräkning
Balansomslutningen ökade till 66 580 KSEK (62 307). 
Dominerande orsak är ökade kundfordringar vilket 
bland annat avser ett ORACLE II-system. 

Bolagets investeringar uppgick till 7,5 MSEK och 
bestod i förvärv av två fastigheter, Råteglet 4 och 
Råteglet 5. Därtill investerades 0,24 MSEK avseende 
immateriella anläggningstillgångar.

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till –38 559 KSEK (–28 572). Den huvudsak-
liga orsaken var förändringen av rörelsekapitalet som 
påverkades negativt av en kundfordran avseende ett 
ORACLE II-system.

I detta avsnitt jämförs Countermines verksamhet under perioden 2005–20080930. 
Informationen för åren 2005–2007 är hämtade ur Bolagets räkenskaper, reviderade 
i enlighet med IFRS. Informationen för de nio första månaderna av 2007 och 2008 
är baserad på Bolagets delårsrapport per 20080930 vilken översiktligt granskats 
enligt IFRS.
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2005 jämfört med 2004
Omsättning 
Omsättningen uppgick under året till 14 302 KSEK, 
vilket motsvarar en ökning med 0,9 MSEK. Förändringen 
i omsättning består i huvudsak av en ökning med 2,3 
MSEK genom förvärvet av Grauers och en minskning 
med 1,6 MSEK i minsaneringsverksamheten. Det sena-
re förklaras av en minskning av sanerad yta i Kroatien 
under 2005 samt också av lägre prisnivå för minsane-
ringstjänster.

Resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgick till –8 003 
KSEK (–6 859). Resultatförändringen är sammansatt 
främst av omvärderingar av tillgångar i samband 
med omstrukturering av Counterminekoncernen, 
koncernkonsolideringseffekter av den genomförda 
omstruktureringen av Counterminekoncernen, 
samt nedskrivning av fordran. Dessa innebär bl a att 
Counterminekoncernen redovisar andel i intressebo-
lagsresultat med –3 636 KSEK samt en resultateffekt 
på 13 550 KSEK som konsekvens av riktad nyemission i 
Countermine plc. 

Balansräkning
Balansomslutningen ökade under året med 41 296 
KSEK till 60 642 KSEK. Ökningen härleds till avgö-
rande del till likvida medel och eget kapital i anledning 
av genomförda nyemissioner under 2005. 

Bolagets investeringar bestod i anskaffning av mate-
riella anläggningstillgångar, bl a verktyg i fabriken samt 
datorer och CAD/CAM-system, balanserade utveck-
lingsutgifter avseende produktion och minsaneringsut-
rustning. Därutöver förvärvades Grauers.

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamhe-
ten, inklusive rörelsekapitalförändring, uppgick till 
16 014 KSEK. Rörelsekapitalet påverkades positivt av en 
förskottsbetalning från Countermine plc avseende pro-
duktion av ORACLE-maskiner. Kassaflödet från inves-
teringsverksamheten uppgick till –13 755 KSEK. Dessa 
poster kompenserades av nyemissioner varefter likvida 
medel ökade med 30,0 MSEK. Counterminekoncernen 
inklusive intresse bolaget Countermine plc tillfördes 
emissioner av aktier och konvertibla skuldebrev på 
sammanlagt drygt 57,6 MSEK efter emissionskostnader.

2006 jämfört med 2005
Omsättning
Omsättningen minskade till 5 743 KSEK (14 302), 
huvudsakligen pga att omsättningen för 2005 inne-
höll ersättning från Countermine plc i samband med 
överlåtelse av minsaneringsrörelsen. Från tidpunkten 
för överlåtelsen till tidpunkten för Bolagets förvärv av 
samtliga utestående aktier i Countermine plc i 
januari 2008, redovisades minsaneringsintäkterna i 
Countermine plc. Omsättningen i Grauers är i huvud-
sak hänförlig till räddningsfordon. Förändring av pågå-
ende arbete i Countermine Engineering avser upparbe-
tade kostnader för ORACLE II-system.

Resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgick till –24 357 
KSEK (–8 003). Försämringen förklaras främst av mins-
kade intäkter och av konsolideringseffekter i samband 
med riktade emissioner i intresse bolaget Countermine 
plc. Effekten uppstod genom att det riktades en nyemis-
sion i Countermine plc till ett antal internationella 
placerare till ett värde överstigande bokfört värde i 
Countermine-koncernen innan den riktade emissio-
nen. Detta medförde att Koncernens värde på andelen 
i intressebolaget Countermine plc ökade. Denna kon-
solideringseffekt redovisas över resultaträkningen men 
har ingen inverkan på Koncernens likviditet. Rörelsens 
kostnader ökade pga ökade kostnader i samband med 
tillverkning av ORACLE II-system, hyreskostnader till 
följd av utökade ytor samt konsultkostnader. 

Balansräkning
Balansomslutningen ökade till 62 307 KSEK (60 
642). Dominerande orsak är ökade materiella till-
gångar till följd av tillverkning av ORACLE II-system. 
Investeringar i fabriken inklusive en hjullastare upp-
gick under perioden till 1,5 MSEK. Tilläggsköpeskilling 
för förvärvet av Grauers erlades med 0,5 MSEK.

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamhe-
ten uppgick till –28 572 KSEK (16 014). Bolaget erhöll 
under 2005 ett förskott på 18,9 MSEK för byggnation av 
ORACLE II vilket under 2006 till stor del disponerats 
för betalningar för inköp av komponenter till ORACLE 
II-system, bl a Caterpillar-komponenter. Bolaget har 
under 2006 förvärvat fastigheten Södertälje Råteglet 4 
för 4,7 MSEK med lånefinansiering om 3,3 MSEK.

kommentArer till Den finAnsiellA utvecklingen i sAmmAnDrAg
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Övrig finAnsiell informAtion

finansiell ställning
Nedanstående tabeller illustrerar eget kapital och 
skuldsättning i Contermine, uppdelat i kortfristiga och 
långfristiga räntebärande skulder, per den 30 septem-
ber 2008. Med kortfristiga skulder avses skulder som 
förfaller inom ett år. Säkerhet för kortfristiga skulder 
utgörandes av checkräkningskredit om 1 MSEK utgörs 
av företagsinteckningar. Övriga kortfristiga skulder 
är utan säkerhet. Säkerhet för långfristiga skulder 
utgörs av fastighetsinteckning och aktier i dotterbolag. 
Bolaget ser idagsläget och under nuvarande förutsätt-
ningar inget ytterligare lånebehov. 

För detaljerad information om Bolagets kort- och 
långfristiga resurser hänvisas till Bolagets delårsrap-
port för perioden 1 januari–30 september 2008 vilken 
införlivats i detta Prospekt genom hänvisning.

Bolaget bedömer att ingen väsentlig förändring 
har skett gällande Bolagets finansiella ställning sedan 
offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 
januari–30 september 2008.

eget kApitAl ocH skulDsättning

msek 2008-09-30

Kortfristiga skulder 13,4

Långfristiga skulder  
(ex kortfristig del av långfristiga skulder)

11,5

eget kapital

a) Aktiekapital 9,1

b) Övriga reserver 188,9

summa 222,8

nettoskulDsättning

msek 2008-09-30

A. Kassa och bank 3,2

B. Kortfristiga placeringar 0,0

C. Kortfristiga fordringar 13,2

D. Kortfristiga finansiella skulder 0,2

E. Andra kortfristiga skulder 13,4

F. Kortfristiga skulder (D+E) 13,6

g. netto kortfristig skuldsättning (f–A–b–c) –2,8

H. Långfristiga finansiella skulder 10,3

I. Andra långfristiga skulder 0,0

j. långfristig skuldsättning (H+i) 10,3

k. nettoskuldsättning (g+j) 7,5

rörelsekapital
Countermine genomför förestående nyemission för att 
tillföra Bolaget nödvändigt rörelse kapital och ekono-
miska medel. Följande finansiella händelser påverkar 
Bolagets finansiella ställning efter september 2008 och 
ger inblick i Bolagets faktiska situation beträffande till-
gängligt rörelsekapital: 

Countermines utelöpande teckningsoptioner med 
lösenkurs 2,22 SEK motsvarande en nyemission på 
cirka 28,7 MSEK förfaller till lösen den 29 januari 2010. 
Countermines utelöpande teckningsoptioner med 
lösenkurs 2,40 SEK motsvarande en nyemission på 
cirka 31,2 MSEK kan utnyttjas för teckning under 
perioden 1–31 maj 2009. 

Lösenkurserna i teckningsoptionsprogrammen 
understiger för närvarande rådande aktiekurs för 
Countermines aktie av serie B. 

Countermine förfogar i dagsläget inte över tillräckligt 
rörelsekapital för de aktuella behoven. Givet föreståen-
de nyemission bedöms Countermine komma att förfoga 
över tillräckligt rörelsekapital för drift av Bolaget under 
minst tolv månader. Bolagets bedömning är att det 
prognostiserade kassaflödet från verksamheten i Libyen 
hade varit tillräckligt för fortsatt drift av verksamheten, 
dock skulle detta inneburit en senareläggning av pro-
duktionen av nya maskiner vilket Bolaget bedömt som 
olämpligt.

pågående och framtida investeringar
För närvarande sker inga större investeringar. Det finns 
idag inte heller några väsentliga framtida investerings-
åtaganden. Bolaget  planerar dock att inleda tillverkn-
ing av ytterligare två maskiner. 

valutapolitik
Countermine tillämpar inte valutasäkring.

Övrig finansiell information
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Detta prospekt består av, förutom föreliggande doku-
ment, följande handlingar som härmed införlivas 
genom hänvisning:

•	 Årsredovisning	för	räkenskapsåret	2007,	se	årsredo
visningen sid. 25–64 

•	 Årsredovisning	för	räkenskapsåret	2006,	se	årsredo
visningen sid. 11–57

•	 Årsredovisning	för	räkenskapsåret	2005,	se	årsredo
visningen sid. 11–56

•	 Delårsrapport	januari–september	2008
•	 Revisionsberättelser	avseende	räkenskapsåren	2005,	

2006 och 2007 (ingår i årsredovisningarna för res-
pektive år). 

Huvudansvarig revisor är Magnus Brändström, 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Magnus 
Brändström har reviderat årsredovisningen för 2007. 
Bolagets föregående revisor Håkan Daniels, KPMG, 
avslutade sitt uppdrag på årsstämman 2007. Håkan 
Daniels har reviderat årsredovisningarna för åren 
2005–2006. Bolagets revisorer har inte granskat detta 
Prospekt utöver de handlingar som införlivas genom 
hänvisning. Delårsrapporten för januari–september 
2008 har översiktligt granskats av Bolagets revisorer. 

Samtliga ovanstående handlingar kommer under 
prospektets giltighetstid att finnas tillgängliga i 
pappersform på Bolagets huvudkontor, Brännarevägen 
3, 151 55 Södertälje. Dokumenten kommer även att 
finnas tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets 
hemsida, www.countermine.se

Handlingar införlivade  
genom hänvisning

HAnDlingAr infÖrlivADe genom Hänvisning
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AktiekApitAl ocH ägArfÖrHållAnDen

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Countermine uppgick innan föreståen-
de företrädesemission till 9 122 430,80 SEK, fördelat på 
298 750 SEK avseende aktier av serie A och 8 823 680,80 
SEK avseende aktier av serie B. Enligt bolagsordningen 
skall aktiekapitalet vara lägst 7 500 000 SEK och högst 
30 000 000 SEK fördelat på lägst 75 000 000 aktier och 
högst 300 000 000 aktier.

I samband med förestående företrädesemission 
beräknas aktiekapitalet öka med 1 824 486,10 SEK till 
10 946 916,90 SEK. 

Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktier
Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK. En aktie av 
serie A medför fem (5) röster medan en aktie av serie 
B medför en (1) röst. Alla aktier har lika rätt till andel 
i Bolagets tillgångar och resultat. Vid en eventuell lik-
vidation har aktieägare rätt till andel av överskott i för-
hållande till det antal aktier som aktie ägaren innehar. 
Aktierna i Countermine är registrerade på person och 
kontoförs av VPC AB/NCSD. Aktierna har utgivits i 
enlighet med svensk lagstiftning. Aktiekapitalets histo-
riska utveckling visas i tabellen nedan.

år transaktion

förändring  
av antalet  

A-aktier

totalt
antal

A-aktier

förändring  
av antalet  

b-aktier

totalt
antal

b-aktier
förändring av 
aktiekapitalet

totalt 
aktiekapital

kvot-
värde 

emis- 
sions- 

kurs

1997 Bolagets bildande 1 000 1 000 – – 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00

1997 Nyemission 4 000 5 000 – – 400 000,00 500 000,00 100,00 100,00

1997 Split 495 000 500 000 – – – 500 000,00 1,00 –

1998 Nyemission – 500 000 200 000 200 000 200 000,00 700 000,00 1,00 1,00

1998 Nyemission – 500 000 789 000 989 000 789 000,00 1 489 000,00 1,00 18,00

2000 Nyemission – 500 000 870 238 1 859 238 870 238,00 2 359 238,00 1,00 15,00

2001 Nedsättning – 500 000 –6 906 1 852 332 –6 906,00 2 352 332,00 1,00 15,00

2002 Nyemission – 500 000 777 000 2 629 332 777 000,00 3 129 332,00 1,00 5,00

2002 Utbyte skuldebrev – 500 000 1 160 000 3 789 332 1 160 000,00 4 289 332,00 1,00 5,00

2003 Nyemission – 500 000 1 300 000 5 089 332 1 300 000,00 5 589 332,00 1,00 1,00

2003 Nyemission 825 000 1 325 000 825 000 5 914 332 1 650 000,00 7 239 332,00 1,00 1,00

2003 Nyemission 550 000 1 875 000 1 125 000 7 039 332 1 675 000,00 8 914 332,00 1,00 1,00

2003 Nedsättning – 1 875 000 – 7 039 332 –8 022 898,80 891 433,20 0,10 –

2004 Nyemission – 1 875 000 716 667 7 755 999 71 666,70 963 099,90 0,10 3,00

2004 Nyemission – 1 875 000 260 000 8 015 999 26 000,00 989 099,90 0,10 5,77

2004 Utbyte skuldebrev – 1 875 000 40 000 8 055 999 4 000,00 993 099,90 0,10 5,00

2004 Utbyte skuldebrev – 1 875 000 280 175 8 336 174 28 017,50 1 021 117,40 0,10 5,00

2004 Utbyte skuldebrev – 1 875 000 280 175 8 616 349 28 017,50 1 049 134,90 0,10 1,90

2004 Utbyte skuldebrev – 1 875 000 139 474 8 755 823 13 947,40 1 063 082,30 0,10 1,90

2004 Utbyte skuldebrev – 1 875 000 1 243 421 9 999 244 124 342,10 1 187 424,40 0,10 1,90

2005 Nyemission – 1 875 000 409 013 10 408 257 40 901,30 1 228 325,70 0,10 3,00

2005 Nyemission – 1 875 000 21 224 881 31 633 138 2 122 488,10 3 350 813,80 0,10 1,90

2006 Lösen av teckningsoptioner – 1 875 000 23 750 31 656 888 2 375,00 3 353 188,80 0,10 2,50

2006 Lösen av teckningsoptioner – 1 875 000 5 000 31 661 888 500,00 3 353 688,80 0,10 2,50

2007 Nyemission 375 000 2 250 000 7 914 952 39 576 840 828 995,20 4 182 684,00 0,10 3,50

2007 Utbyte skuldebrev – 2 250 000 333 333 39 910 173 33 333,30 4 216 017,30 0,10 3,00

2007 Lösen av  teckningsoptioner – 2 250 000 29 000 39 939 173 2 900,00 4 218 917,30 0,10 2,50

2007 Utbyte skuldebrev – 2 250 000 200 000 40 139 173 20 000,00 4 238 917,30 0,10 4,50

2007 Lösen av teckningsoptioner – 2 250 000 7 004 378 47 143 551 700 437,80 4 939 355,10 0,10 2,50

2007 Nyemission – 2 250 000 399 755 47 543 306 39 975,50 4 979 330,60 0,10 5,55

2008 Apportemission – 2 250 000 28 088 244 75 631 550 2 808 824,40 7 788 155,00 0,10 4,03

2008 Nyemission 375 000 2 625 000 12 605 258 88 236 808 1 298 025,80 9 086 180,80 0,10 2,40

2008 Lösen av teckningsoptioner 362 500 2 987 500 0 88 236 808 36 250 9 122 430,80 0,10 2,40

2008 Förestående företrädesemission 597 500 3 585 000 17 647 361 105 884 169 1 824 486,10 10 946 916,90 0,10 1,00
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teckningsoptioner
På styrelsemöte den 27 februari 2008 beslöts, i enlighet 
med bemyndigande från extra bolagsstämman den 18 
januari 2007 om företrädesemission av teckningsoptio-
ner av serie 2008/2009 (TO4 och TO6). Dessa optioner 
berättigar till teckning av nya aktier av serie B för 2,40 
SEK per aktie under perioden 1–31 maj 2009. Inlösen 
av samtliga utestående teckningsoptioner medför en 
ökning av aktiekapitalet med 1 298 025,70 SEK, vilket 
motsvarar en utspädning om 12,5 procent av kapitalet 
och 12,3 procent av rösterna före förestående företrä-
desemission. 

Extra bolagsstämma i Bolaget godkände den 18 
januari 2008 styrelsens beslut från den 21 december 
2007 gällande apportemission av teckningsoptioner 
i Countermine som ersättning för förvärvade teck-
ningsoptioner i Countermine plc (TO2). Dessa optioner 
berättigar till teckning av nya aktier av serie B för 2,22 
SEK per aktie, till och med den 29 januari 2010. Inlösen 
av samtliga utestående teckningsoptioner medför en 
ökning av aktiekapitalet med 1 292 678,30 SEK, vilket 
motsvarar en utspädning om 12,4 procent av kapitalet 

AktiekApitAl ocH ägArfÖrHållAnDen

12 Genom lösen av teckningsoptionsprogram 2008/2008 (TO3 och TO5) tecknade Björn Wolrath i september 2008 ytterligare 362 500 aktier av serie A. 
Dessa aktier registrerades hos Bolagsverket den 6 oktober 2008, varför de ej ingår i ovanstående tabell. Justerat för dessa tillkommande A-aktier uppgår 
Bolagets totala antal aktier till 91 224 308 varav 2 987 500 aktier av serie A och 88 236 808 aktier av serie B.

och 11,1 procent av rösterna före förestående före-
trädes emission. 

Teckningsoptionerna av serie 2008/2009 erhölls 
vederlagsfritt. Teckningsoptionerna som gavs ut i 
samband med förvärvet av Countermine plc byttes 
mot optioner i Countermine plc. För varje tecknings-
option i Countermine plc erhölls i utbyte 219,72 teck-
ningsoptioner med rätt att teckna aktier av serie B i 
Countermine.

Teckningsoptionerna kommer vara föremål för 
omräkning i samband med genomförandet av förestå-
ende företrädesemission. 

ägarförhållanden
Bolaget hade per den 30 september 2008, samt med 
därefter kända förändringar, dock före förestående 
företrädes emission, totalt cirka 2 600 aktieägare. 
Nedan redovisas ägarförhållanden per den 30 septem
ber 2008. De elva största aktieägarnas innehav uppgick 
per ovan nämna tidpunkt till cirka 58,34 procent av 
kapitalet och 61,69 procent av rösterna.

AktieägAre

Aktieägare per den 30 september 2008
Antal 

A-aktier
Antal 

b-aktier
Andel av 

kapital, %
Andel av 
röster, %

Lansdowne – 18 110 398 19,88 17,68

Björn Wolrath (privat och genom bolag) 12 1 077 000 9 411 698 11,54 14,60

Lars Nylin (inklusive familj) 1 312 500 2 475 000 4,16 8,82

Nordnet Pensionsförsäkring AB – 3 709 830 4,07 3,62

Avanza Pension Försäkring AB – 3 513 772 3,86 3,43

Superbus AB – 3 358 331 3,69 3,28

RAB – 3 000 000 3,29 2,93

Skandia Liv – 2 616 397 2,87 2,55

KPA Etisk Aktiefond – 2 241 366 2,46 2,19

Canaccord Capital – 1 250 832 1,37 1,22

Tord Cederlund (privat och genom bolag) 87 500 963 000 1,15 1,37

Övriga 148 000 37 586 184 41,66 38,31

summa 2 625 000 88 236 808 100,0 100,0
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AktiekApitAl ocH ägArfÖrHållAnDen

föremål för handel
Countermines aktie av serie B noterades 1998 på dåva-
rande IM, sedermera SBI-listan. I samband med att 
SBI-listan övergick till NGM kom Countermines aktie 
att bli föremål för handel på NGM Equity. Styrelsen i 
Countermine Technologies kommer att utvärdera vil-
ket alternativ Bolaget ska välja om NGM Equity upphör 
i enlighet med Finansinspektionens beslut från den 1 
oktober 2008. Bolagets aktie handlas med kortnamnet 
COUM B. En handelspost motsvarar 1 000 aktier.

utdelningspolitik
Countermine har hittills inte lämnat någon utdelning. 
Bolaget avser att lämna utdelning så snart det kan ske 
med hänsyn till Bolagets resultat och ekonomiska 
ställning. Någon utdelningspolicy är inte fastställd. 
Styrelsen avser att i valet mellan hög direktavkastning 
och finansiell konsolidering prioritera konsolidering 
och expansion av verksamheten med hänsyn till värde-
tillväxt i aktien.

Aktieägaravtal
Bolaget känner inte till några avtal mellan olika aktie-
ägare vad gäller samordnat ägande, styrelserepresenta-
tion eller dylikt.

begränsningar i aktiernas överlåtbarhet
Nuvarande huvudägare i Countermine har innehaft 
sina aktier under lång tid men har inte förbundit sig att 
behålla aktierna viss tid. Bolaget känner inte till några 
planer från någon större aktieägare att avyttra hela eller 
delar av sitt innehav.

Aktielån
Det förekommer ingen organiserad verksamhet med 
aktielån i Countermine. Bolaget känner heller inte till 
några sådana avtal olika parter emellan.

likviditetsgaranti
Countermine har ingått avtal med Erik Penser 
Bankaktiebolag där Erik Penser Bankaktiebolag skall 
vara	likviditetsgarant	i	Bolagets	aktie.	Åtagandet	inne-
bär i korthet att likviditetsgaranten åtar sig att när så 
är möjligt ställa kurser i minst en post på både köp- och 
säljsidan, med verkan att skillnaden mellan köp- och 
säljkurs inte överstiger fem procent. Syftet med avtalet 
är att främja likviditeten i Bolagets aktie.

kursutveckling
Diagrammet nedan visar kursutvecklingen för 
Countermines aktie av serie B under perioden 15 okto-
ber 2007–15 oktober 2008.
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styrelse, ledande befattningshavare 
och revisorer
styrelse
björn Wolrath
Styrelseordförande. Invald 1998. Född 1943. Pol mag. 
Utöver uppdraget i Countermine är Wolrath styrelse-
ordförande i Gexco AB, Samhall AB, Momentum AB, 
Insurance Training and Consulting in Stockholm 
BICON AB, FEF Service AB, Stockholms Universitet 
Holding AB, Yallotrade AB. Vidare är Wolrath styrelse-
ledamot i Rederi AB Gotland, Företagsekonomiska 
institutet 1888 AB, Marknadsinstitutet i Stockholm 
AB, Wormuth & Partners Business Intelligence AB, 
Alltele AB samt i Zeonda AB. 

Wolrath har tidigare bland annat varit styrelseordfö-
rande i bolag inom Didaktus-koncernen, Aktiebolaget 
Industricentralen, Aktiebolaget Svensk Exportkredit, 
Skattebetalarnas Servicebyrå AB, Förvaltningsrådet 
Bravida A/S samt i dotterbolag till Countermine. 
Utöver det har Wolrath tidigare varit styrelseledamot 
i dotterbolag till Countermine, Hyrenta Capital AB, 
Keramiskt Centrum Gustavsberg AB, Codan A/S, samt 
i Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolaget (publ). 

Wolrath innehar 1 439 500 aktier av serie A och 9 
411 698 aktier av serie B (inkl. närstående innehav) i 
Countermine. Wolrath äger 1 454 131 teckningsoptio-
ner i Countermine.

johan kihl 
Ledamot. Invald 2008. Född 1946. Kurser vid 
Försvarshögskolan och Harvard University, USA.

Kihl är utöver uppdraget i Countermine styrelseord-
förande i Modul 1 Data AB. Vidare är Kihl styrelsele-
damot i Modul 1 Systech AB och 4cstrategies AB. Kihl 
är även bolagsman i E.J.K. Consulting HB och Elisabeth 
Kihl Aloe Vera Mera HB.

Kihl innehar inga  aktier eller teckningsoptioner i 
Countermine.

karl-gustaf lye
Ledamot. Invald 1998. Född 1934. Civilingenjör. 

Lye är utöver uppdraget i Countermine styrel-
seledamot i Stenvillan projektutveckling AB samt i 
Constantia Consulting AB där Lye även är verkstäl-
lande direktör.

Lye har tidigare varit verkställande direktör för BS 
Konsult AB, samt styrelseledamot i dotterbolag till 
Countermine.

Lye innehar 28 000 aktier av serie A och 
39 066 aktier (inkl närståendes innehav) av serie B 
i Countermine. Lye äger 8 866 teckningsoptioner i 
Countermine.

lars nylin
Ledamot. Invald 1997. Född 1958. Arméingenjör.

Nylin är även styrelseordförande, styrelseleda-
mot och verkställande direktör i dotterbolag till 
Countermine. Nylin har tidigare haft uppdrag som 
verkställande direktör för Countermine till och med 
maj 2007 samt styrelseledamot och verkställande 
direktör i dotterbolag till Countermine. Vidare har 
Nylin varit styrelseledamot och verkställande direktör 
för Tuvängen Motor AB och SKRC Event AB.

Nylin innehar 1 312 500 aktier av serie A och 
2 475 000 aktier av serie B (inkl. närstående innehav) 

i Countermine. Nylin äger inga teckningsoptioner i 
Countermine.

john Walker 
Ledamot. Invald 2008. Född 1936. Militärutbildning 
Royal Air Force College och Royal College of Defense 
Studies, Storbritannien.

Walker har tidigare varit styrelseordförande 
i Structural Monitoring Systems och Inkerman 
Securities Services. 

Walker innehar inga aktier eller teckningsoptioner i 
Countermine.

christer bergquist
Ledamot. Invald 2007. Född 1952. Civilekonom. 
Tidigare auktoriserad revisor. 

Bergquist är verkställande direktör för Countermine 
samt styrelseordförande och styrelseledamot i vissa 
dotterbolag till Countermine. Utöver dessa uppdrag är 
Bergquist styrelseledamot i Rederi AB Gotland, Förlags 
AB Svensk Tidskrift samt i Edepol AB där Bergquist 
likaså är verkställande direktör. Bergquist är också 
senior advisor  för Barons Financial Services SA.

Bergquist har tidigare bland annat varit styrelse-
ledamot i Ullna Golf AB samt i Modul 1 Data AB där 
Bergquist även var verkställande direktör. Utöver 
det har Bergquist varit styrelseordförande i Sprawl 
Solutions AB samt i Modul 1 Systech AB där Bergquist 
även var verkställande direktör.

Bergquist innehar inga aktier av serie A men 216 666 
aktier av serie B i Countermine. Bergquist äger 233 332 
teckningsoptioner i Countermine.

jerker Höglund 
Suppleant. Invald 2008. Född 1970. Civilingenjör samt 
MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Utöver uppdraget i Countermine är Höglund verk-
ställande direktör i Dellner Couplers AB samt supple-
ant i TSU Institute AB.

Höglund innehar inga  aktier eller teckningsoptio-
ner i Countermine.

styrelse, leDAnDe befAttningsHAvAre ocH revisorer
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styrelse, leDAnDe befAttningsHAvAre ocH revisorer

ledande befattningshavare
christer bergquist 
Verkställande direktör. Anställd sedan 2005.
(se vidare under "Styrelse")

lars nylin
Verkställande direktör i Countermine plc och 
Countermine Operations. Anställd sedan 2005.
(se vidare under "Styrelse")

lars christiansson 
Verkställande direktör i Countermine Engineering. 
Ansvarig för utveckling och produktion. Född 1969. 
Anställd sedan 2006. Civilingenjör.

Christiansson är vidare styrelsesuppleant i 
Countermine Fastigheter AB samt i Countermine 
Reservdelar AB där Christiansson också är verkstäl-
lande direktör. Christiansson har tidigare varit anställd 
som utvecklingsingenjör i Countermine Engineering 
under perioden 1996–2001. Tidigare anställd som kon-
sult inom produktutveckling för Devex Mekatronik AB. 

Christiansson innehar inga aktier av serie A men 21 
333 aktier av serie B i Countermine. Christiansson äger 
4 666 teckningsoptioner i Countermine.

jan Widlund
Ekonomichef. Född 1963. Anställd sedan 2007. Kurser i 
juridik och ekonomi vid Stockholms universitet.

Widlund innehar inga aktier av serie A men 3 000 
aktier av serie B i Countermine. Widlund innehar inga 
teckningsoptioner i Countermine.

revisorer
Öhrlings pricewaterhousecoopers Ab
Huvudansvarig revisor är Magnus Brändström, född 
1962. Auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS. 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till 
Bolagets revisor vid årsstämman 2007 för tiden intill 
slutet av årsstämman 2011. 

Bolagets föregående ordinarie revisor var Håkan 
Daniels vid KPMG som avslutade sitt uppdrag vid års-
stämman 2007 efter utgången mandatperiod om sam-
manlagt sju år. Även Håkan Daniels är auktoriserad 
revisor och medlem i FAR SRS. 

uppgifter avseende styrelsen och  
ledande befattningshavare
Bolagets styrelse består av sex ledamöter och en supple-
ant. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet 
av årsstämman 2009. Det finns inga överenskommelser 
med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra 
parter, enligt vilka styrelseledamöter eller ledande 

befattningshavare har valts eller tillsatts. Det finns 
inget avtal mellan Bolaget eller något av dess dotterbo-
lag om förmåner efter det att uppdraget avslutats. Det 
finns heller inga övriga avtal mellan Bolaget och 
styrelse ledamöter, ledande befattningshavare respek-
tive revisorer, utöver anställningsavtal.

Tidigare uppdrag som anges ovan för styrelseledamö-
ter och ledande befattningshavare avser de senaste fem 
åren. Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare har, utöver vad som framgår nedan, 
under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägeri relaterade 
mål, (ii) varit ställföreträdare i bolag som försatts i kon-
kurs, likvidation eller genomgått företagsrekonstruk-
tion, (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av 
myndigheter eller organisation som företräder en viss 
yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad, eller 
(iv) ålagts näringsförbud. Vidare har konstaterats att det 
inte föreligger familjeband mellan Bolagets styrelseleda-
möter, ledande befattningshavare och revisorer.

Björn Wolrath har under de senaste fem åren varit 
styrelseledamot i nedan nämnda bolag då de varit 
föremål för nedan nämnda åtgärder. Svenska Kredit-
försäkringsaktiebolaget har varit föremål för konkurs-
förfarande. Bolagsstämman i Håwoma AB har beslutat 
om frivillig likvidation av bolaget.

Christer Bergquist har under de senaste fem åren 
varit verkställande direktör, styrelseledamot och/eller 
styrelsesuppleant i nedan nämnda bolag då de varit 
föremål för nedan nämnda åtgärder. Initage AB, Prosit 
Communication AB, Prosolutions System AB (publ), 
Pro Solutions Göteborg AB, Prosolutions Option AB, 
Prosolutions Utbildning AB, Prosolutions International 
AB och Prosolutions Avveckling AB har varit föremål 
för konkursförfarande. Bolagsstämmorna i Adacra 
AB, Malktech AB, Modul 1 Business AB, Modul 1 
e-business AB, Modul 1 IT-solutions AB, Prosolutions 
Utbildning AB, Systech AB och Systech Solutions 
AB har beslutat om frivillig likvidation av respektive 
bolag. Bolagsverket har beslutat om likvidation av 
Prosolutions Avveckling AB.

Samtliga ovanstående konkurser har avslutats utan 
att någon åtgärd vidtagits gentemot styrelseledamoten 
eller den ledande befattningshavaren.

Utöver det som anges under rubriken 
”Transaktioner med närstående” (sid. 44–45) föreligger 
inga potentiella intressekonflikter för styrelseledamö-
ter, ledande befattningshavare eller revisorer.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befatt-
ningshavare kan nås genom kontakt med Countermine, 
Brännarevägen 3, 151 55 Södertälje.
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Arbetsordning för styrelse och 
instruktion för vD
Styrelsen i Countermine har upprättat en arbetsord-
ning för sitt arbete inklusive instruktioner avseende 
arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande 
direktör. Styrelsen skall sammanträda minst fem gång-
er mellan varje årsstämma. Under 2007 hölls 15 proto-
kollförda möten. Under 2008 till och med 31 oktober 
har 16 protokollförda möten hållits. Bolagets revisor 
deltar vid styrelsemöte där årsbokslut behandlas.

Bolagets styrelse har inte utsett kommitté eller 
utskott för revisionsfrågor. Styrelsen har utsett ett 
ersättningsutskott bestående av Björn Wolrath och 
Karl-Gustaf Lye. Ersättningsutskottet är samtals-
partner till verkställande direktören i frågor som rör 
ersättning till ledande befattningshavare samt hanterar 
frågor om ersättning till verkställande direktören.

löner, ersättningar och revisionsarvoden
Nedanstående löner och ersättningar avser 
Counterminekoncernen såsom den såg ut under 2007.13

Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode 
enligt beslut vid årsstämma. Styrelsearvode utgår ej för 
styrelseuppdrag i dotterbolag.14

Ersättning till verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare utgår med grundlön och 

i vissa fall övrig ersättning och pension. Beslut om 
ersättning till verkställande direktör fattas av ersätt-
ningsutskottet. 

Ersättningar till styrelse och ledande  
befattningshavare 2007
Den sammanlagda summan av fasta ersättningar och 
övriga förmåner exklusive sociala kostnader till ledande 
befattningshavare i Countermine inklusive verkstäl-
lande direktören uppgick till 1 800 KSEK.15 

Styrelsens arvode under 2007 var 150 KSEK, beslutat 
av bolagsstämman den 25 april 2007, senare fördelat 
inom styrelsen på Björn Wolrath: 100 KSEK och Karl-
Gustaf Lye: 50 KSEK. 16 

Verkställande direktören Christer Bergquist erhöll 
en fast årslön på 446 KSEK.17 För uppdrag som verk-
ställande direktör i Countermine till och med maj 2007, 
erhöll Lars Nylin en fast lön om 278 KSEK.18 Övriga 
ledande befattningshavare erhöll grundlön och i vissa 
fall övrig ersättning och pensionspremier.

Incitamentsprogram
Bolaget har inga bonus- eller andra incitamentspro-
gram för styrelseledamöter, verkställande direktör eller 
andra ledande befattningshavare.

ersättningAr ocH fÖrmåner fÖr counterminekoncernen unDer 2007

(ksek)
grundlön/  

styrelsearvode
rörlig  

ersättning
Övriga 

förmåner
pensions- 
kostnader

finansiella  
instrument

Övrig 
ersättning summa

Styrelsens ordförande 100 – – – – – 100

Övriga styrelseledamöter 50 – – – – – 50

Verkställande direktör 74419 – – – – - 744

Andra ledande befattningshavare 908 – – 116 – 32 1 056

summa 1 802 – – 116 – 32 1 950

styrelse, leDAnDe befAttningsHAvAre ocH revisorer

13 Countermine plc med dotterbolag, som under 2007 var intressebolag till Countermine, är således exkluderade i redogörelsen 
i detta avsnitt. I syfte att ge en klarare bild över de totala ersättningar som utgått till styrelse och ledande befattningshavare i 
Countermine har dock, i det fall ersättning utgått för deras uppdrag eller anställning i Countermine plc med dotterbolag avseende 
räkenskapsåret 2007, detta redogjorts för separat.

14 Däremot var Björn Wolrath arvoderad för styrelsearbete i Countermine plc under 2006.
15 Om ersättning som utgått från Countermine plc med dotterbolag inkluderas i denna beräkning uppgick den totala summan till 

ledande befattningshavare i Countermine till 4 351 KSEK. Merparten av skillnaden mellan dessa värden utgörs av utbetald lön till 
Lars Nylin genom Countermine plc och Countermine Operations.

16 Björn Wolrath erhöll 268 KSEK för styrelsearbete i Countermine plc avseende räkenskapsåret 2006, vilket utbetalades under 2007.
17 För uppdrag inom Counterminekoncernen erhöll Christer Bergquist under 2007 ytterligare 415 KSEK.
18 För uppdrag som verkställande direktör inom bolag i Counterminekoncernen erhöll Lars Nylin ytterligare 1 612 KSEK i fast lön, 

samt pensionspremier om 180 KSEK och övriga ersättningar om 136 KSEK. Av kostnadsbesparingsskäl har Lars Nylin genom sty-
relsebeslut den 28 november 2007 accepterat en reducering med 33 procent av ersättningar till sig själv, fram till dess att en större 
order har erhållits.

19 Avser lön för Lars Nylin under perioden januari–maj och Christer Bergquist under perioden juni–december.
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Pensioner
Pensionsålder för verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare är 65 år. Verkställande 
direktören Christer Bergquist erhöll inga pensionspre-
mier från Bolaget under 2007. Lars Christiansson erhöll 
pensionspremier för 2007 motsvarande 111 KSEK och 
Carl-Erik Olsson motsvarande 5 KSEK.20 Bolaget har 
inga pensionsförpliktelser mot styrelseledamöter eller 
ledande befattningshavare.

Avgångsvederlag
För verkställande direktören Christer Bergquist gäl-
ler en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. För 
Lars Nylin gäller en ömsesidig uppsägningstid om 
tolv månader. För Lars Christiansson gäller en upp-
sägningstid vid uppsägning från Bolagets sida om tolv 
månader. Uppsägningstiden vid uppsägning från Lars 
Christianssons sida är fyra månader. För Jan Widlund 
gäller en uppsägningstid om sex månader vid uppsäg-
ning från Bolagets sida. Uppsägningstiden vid uppsäg-
ning från Jan Widlunds sida är tre månader.

Under uppsägningstiden utgår lön och övriga 
anställningsförmåner. För anställning gäller att för 
det fall den anställde med arbetsgivarens medgivande 
påbörjar annan tjänst under uppsägningstiden avräk-
nas eventuell ersättning under uppsägningstiden. 

Ersättning till revisorer
Ersättning till Bolagets revisorer utgår enligt 
räkning. Ersättning för räkenskapsåret 2007 för 
Counterminekoncernen uppgick till 501 KSEK, varav 
493 KSEK avsåg revisionsuppdrag och 8 KSEK avsåg 
andra uppdrag.

20 Lars Nylin erhöll pensionspremier i intressebolag för 2007 motsvarande 180 KSEK.
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bolagsordning

1. Firma
Bolagets firma är Countermine Technologies AB. 
Bolaget skall vara publikt (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Södertälje 
kommun. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholms 
kommun.

3. Verksamhet
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva 
utveckling och konstruktion av minsanerings- och 
räddningsmaterial samt inköp, marknadsföring, 
försäljning och drift av produkter och tjänster inom 
nämnda område, ävenså utföra reparationer, service- 
och underhållsarbete på dessa produkter. Dessutom 
skall Bolaget bedriva utbildnings- och konsultverksam-
het vad gäller minsanerings- och räddningsmaterial 
jämte idka med någon ovan angivna verksamheter för-
enlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst SEK 7 500 000 och högst 
SEK 30 000 000.

5. Aktieslag
Bolagets aktier skall utgivas i två serier, serie A och serie 
B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av Serie 
A (”A-aktie”) medföra fem (5) röster och aktie av serie B 
(”B-aktie”) en (1) röst. Om aktier av båda slagen utges, 
må antalet aktier av vardera serien uppgå till högst 
nittio nio hundradelar av hela antalet aktier i Bolaget.

6. Företrädesrätt till aktier inom varje slag
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittnings-
emission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall 
ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt 
att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande 
till det antal aktier innehavaren förut äger (primär 
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär 
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till 
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda 
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med 
subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mel-
lan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut 
äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittnings-
emission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall 
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie 
A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i 
förhållande till det antal aktier de förut äger. 
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittnings-

emission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler 
har aktieägarna företrädesrätt att teckna tecknings-
optioner som om emissionen gällde de aktier som 
kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, 
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som 
om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan 
komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagt skall inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- 
eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägar-
nas företrädesrätt. 

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

7. Förbehåll
Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) 
till aktie av serie B. Framställning därom skall skrift-
ligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges 
hur många aktier som önskas omvandlade, och om 
omvandlingen inte avser hela innehavet av A-aktier, 
vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget 
skall omgående anmäla omvandlingen för registrering. 
Omvandling är verkställd när registrering sker.

8. Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 75 000 000 st och högst 
300 000 000 st.

9. Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamö-
ter med högst två suppleanter.

10. Revisorer
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte 
räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning utses en revisor och en suppleant för 
denne eller ett registrerat revisionsbolag.

11. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i 
Post och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

12. Anmälan om deltagande vid bolagsstämma
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall 
anmäla sig hos Bolaget senast kl. 12:00 den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara 
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söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar-
afton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare 
än den femte vardagen före stämman.

13. årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
5.  Prövning av om stämman blivit behörigen samman-

kallad, 
6.  Föredragning av framlagd årsredovisning och revi-

sionsberättelse samt i förekommande fall koncernre-
dovisning och koncernrevisionsberättelse,

7. Beslut
a.  om fastställelse av resultaträkning och balansräk-

ning samt i förekommande fall koncernresultat-
räkning och koncernbalansräkning,

b.  om disposition beträffande Bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c.  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verk-
ställande direktör,

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn,
9.  Val av styrelseledamöter och suppleanter samt, i före-

kommande fall, val av revisor samt revisorsuppleant,
10.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

15. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella 
instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstäm-
ningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 
avstämningsregister enligt 4 kap lagen om kontoföring 
av finansiella instrument eller den som är antecknad på 
avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6–8 
nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättig-
heter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen.

      ———

Denna bolagsordning har fastställts vid årsstämma den 
29 april 2008.
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legala frågor och  
kompletterande information
förvärv
Countermine plc
Countermine Technologies har, i enlighet med ett 
avtal med minoritetsaktieägarna i det delägda bola-
get Countermine plc daterat den 21 december 2007, 
förvärvat samtliga utestående aktier och optioner i 
Countermine plc ("Förvärvsavtalet"). Vederlaget för 
de utestående aktierna och optionerna i Countermine 
plc utgjordes av 28 088 244 nyemitterade B-aktier 
respektive 12 926 783 teckningsoptioner, envar teck-
ningsoption medförande rätt att teckna en B-aktie i 
Countermine Technologies till en teckningskurs om 
2,22 SEK per aktie.

I enlighet med Förvärvsavtalet beslutade 
Countermine Technologies styrelse den 21 december 
2007, under förutsättning av bolagsstämmans godkän-
nande, om emission av aktier och teckningsoptioner 
mot betalning i form av aktier respektive optioner i 
Countermine plc, vilket beslut godkändes av extra 
bolagsstämma i Countermine Technologies den 18 
januari 2008. För uppgift om löptid för ovanstående 
teckningsoptioner se sid. 34.

Countermine Engineering AB
Den 20 september 2005 förvärvade Countermine 
Technologies 100 procent av Countermine Engineering 
(f d Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB). Vid förvärvet 
betalades en första köpeskilling om 468 KSEK. Den 30 
maj 2006 erlades resterande del av köpeskillingen, 500 
KSEK, som delvis var resultatbaserad. Köpeskillingen 
har erlagts i sin helhet.

patent, produkträttigheter och varumärken
Countermine Technologies har inga patent för 
ORACLE eller annan utvecklad teknik. Bolaget har inte 
heller några registrerade varumärken.

fastighetsinnehav
Bolaget förvärvade den 17 januari 2006 fastighe-
ten Södertälje Råteglet 4. Fastigheten nyttjas för 
den verksamhet Bolaget, Countermine Reservdelar 
och Countermine Engineering bedriver (se även 
”Transaktioner med närstående” nedan). Bolaget för-
värvade den 13 juli 2007 Countermine Fastigheter AB 
(under dåvarande firman Råteglet 5 Fastighets AB),  
som äger fastigheten Södertälje Råteglet 5. Bolaget för-
värvade i samband härmed även tomträtten Södertälje 
Råteglet 1. Därefter har Bolaget den 30 oktober 2008 
även förvärvat fastigheten Södertälje Råteglet 1 från 
Södertälje kommun. Bolagets styrelse känner inte 
till några miljöfaktorer som negativt kan inverka på 
Bolagets nyttjande av fastigheterna. 

försäkringar
Countermine Technologies har en kombinerad egen-
doms- och verksamhetsföretagsförsäkring som även 
omfattar Countermine Operations, Countermine 
Reservdelar, Countermine Engineering och 
Countermine Fastigheter. Vidare har Countermine 
Operations tecknat en generell ansvarsförsäkring med 
samma försäkringsgivare avseende egendoms- res-
pektive personskador. Försäkringen omfattar även 
Countermine plc och Countermine Libya. Därtill finns 
en försäkring omfattande personskador som inträffar i 
den riskutsatta röjningsverksamheten. I Kroatien och 
Libyen har även tecknats företagsförsäkringar i lokala 
försäkringsbolag. 

Bolagets styrelse bedömer att Bolaget har ett väl 
avpassat försäkringsskydd för den verksamhet som 
bedrivs. För de anställda inom Bolaget gäller i förekom-
mande fall tjänstereseförsäkring med förhöjt belopp. 
Samtliga krav från myndigheter och kunder som ställs 
på försäkring av anställda i verksamhet av detta slag är 
uppfyllda. 

ställda säkerheter
Bolaget har fastighetsinteckningar om sammanlagt 
5 700 000 kronor och Countermine Fastigheter har 
fastighetsinteckningar samt tomträttsinteckningar om 
3 000 000 kronor respektive 2 460 000 kronor. Enligt 
årsredovisningen 2007 har Bolaget pantsatt fastighets-
inteckningarna om 4 000 000 kronor och Countermine 
Fastigheter har i sin tur pantsatt bolagets inteckningar 
om sammanlagt 4 360 000 kronor, båda som säkerhet 
för lån i fastigheter respektive tomträtten.

Vidare har Countermine Engineering pantsatt sju 
företagsinteckningar om totalt 2 MSEK som säkerhet 
för en checkräkningskredit om 1 MSEK hos Swedbank. 
Därtill har Bolaget samt Countermine Reservdelar 
företagsinteckningar om 1 MSEK respektive 3 MSEK.

tvister
TerraFirma är svarandepart i fyra tvistemål i Kroatien 
där det sammanlagda tvistebeloppet uppgår till cirka 
970 000 HRK (motsvarande cirka 131 500 EUR).
Under augusti 2008 har Bolaget förlikts med advokat-
byrån SJ Berwin efter stämning den 30 maj 2008 genom 
vilken SJ Berwin yrkade ersättning med 1,7 MSEK 
avseende arbete som utförts under åren 2003 - 2005. 
Bolaget har i enlighet med träffad förlikning erlagt 1 
MSEK till SJ Berwin. Ansvarig advokat för det utförda 
arbetet var Carl Nisser som även är aktieägare i Bolaget, 
se vidare under avsnittet ”Transaktioner med närstå-
ende”.
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I övrigt är Bolaget inte, och har under de senaste tolv 
månaderna, utöver vad som anges ovan, inte varit, 
part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande 
som kan komma att få betydande effekter på Bolagets 
eller Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. 
Bolaget är inte heller medvetet om något sådant ärende 
som kan uppkomma.

väsentliga avtal
Countermine Operations libyska filial, Countermine 
Libya, har ingått tre ramavtal med olje- eller oljeservi-
cebolag i Libyen. För närvarande föreligger inga avro-
pade uppdrag under två av avtalen.

Countermine Libya har den 30 mars 2008 ingått ett 
ramavtal med ett libyskt oljebolag, och dess oljeser-
vicebolag, avseende sanering av oexploderad ammu-
nition samt sanering av minfält i Libyen. Ramavtalet 
lyder under libysk lag och  löper tills vidare men kan 
sägas upp av endera part med en uppsägningstid om 
60 affärsdagar. Ramavtalet berättigar oljebolaget att 
göra avrop avseende specifika projekt. Inledningsvis 
har Countermine Libya genomfört en s k allmän 
undersökning av området för att fastställa omfatt-
ningen av området som skall saneras. Denna under-
sökning omfattade ett par månaders arbete. Vidare har 
Countermine Libya, baserat på ramavtalet, hittills 
bl a erhållit ett uppdragsavtal om sanering av ett områ-
de omfattande drygt 1 000 km2 under hösten 2008, 
vilket kontraktsvärde uppgick till 6 MSEK.  

Vidare har Countermine Libya den 13 december 
2007 ingått ett ramavtal med ett oljebolag avseende 
undersökningar av UXO (Unexploded Ordnance) risker, 
platsundersökningar samt saneringstjänster. Avtalet 
specificerar ett antal tjänster som skall kunna utföras 
samt priser men varje enskilt projekt kräver avrop från 
oljebolaget. Avtalet gäller från den 19 september 2007 
och gäller för en tioårsperiod, till dess att avtalade tjäns-
ter har genomförts. Oljebolaget har även rätt att säga 
upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar.

Slutligen har Countermine Libya den 17 januari 
2008 ingått ett ramavtal med ett oljeservicebolag avse-
ende kartläggning och sanering av minor och UXO i de 
områden som oljeservicebolaget är verksamt. Avtalet 
löper tillsvidare och kan sägas upp utan någon uppsäg-
ningstid av endera part.

Libyska staten
Countermine Libya har den 30 augusti 2008 ingått 
ett avtal med den libyska staten avseende maskinell 
sanering av ett minerat område om 3 000 000 m2. 
Kontraktssumman uppgår till ca 27 MSEK och uppdra-

get beräknas ta ungefär två månader i anspråk och har 
inletts i mitten av oktober 2008. Betalning av arbetet 
skall ske successivt, efter att delar av området har sane-
rats och godkänts av den libyska staten. Sista delen av 
betalningen skall erläggas då saneringen har slutförts 
med, av den libyska staten, godkänt resultat. Eventuell 
tvist till följd av avtalet skall avgöras av libysk domstol.

Agentavtal
Countermine Operations har den 23 maj 2007 ingått 
ett agentavtal med Anti.Mines Association (”AMA”), 
enligt vilket AMA skall representera Countermine 
Operations gentemot den libyska organisationen 
IOC (International Oil Companies) samt assistera 
Countermine Operations i dess kontakter med lokala 
myndigheter och andra administrativa förfaranden. 
Avtalet berättigar AMA till en provision om tio procent 
av nettoförsäljningen avseende alla uppdrag. Avtalet 
löper tillsvidare och lyder under libysk lag. 
Vidare har Countermine Operations den 17 maj 2007 
ingått ett avtal med ytterligare en agent på den libyska 
marknaden, enligt vilket agenten skall förmedla anbud 
och prisförfrågningar avseende minsaneringsuppdrag 
och EOD-tjänster till Countermine Operations från 
AMA eller från någon annan agentur eller enhet anvi-
sad av den libyska staten. Avtalet har en initial löptid 
om fyra år och kan därefter förnyas eller förlängas 
för en period som parterna kommer överens om eller 
skriftligen sägas upp. Avtalet berättigar agenten till en 
provision om upp till 7,5 procent av nettoförsäljningen 
efter avdrag för agentersättning till AMA avseende alla 
uppdrag i Libyen.

Upphörande av samarbetet med Metz
Genom avtal den 7 december 2007 reglerades upp-
hörandet av Countermine Engineerings exklusiva 
återförsäljarskap i Sverige av komponenter för rädd-
ningstjänstfordon, t ex stegar och hävare, tillverkade av 
Metz Aerials GmbH & Co KG (”Metz”). Genom avtalet 
överlät Countermine Engineering till Metz ett kontrakt 
med Stockholms Brandförsvar avseende överlåtelse 
av en s k B-32 plattform, samt ett framtida kontrakt 
med Stockholms Brandförsvar avseende överlåtelse av 
tre s k L32-produkter, för sammanlagt 215 000 EUR. 
Därutöver överlät Countermine Engineering till Metz 
hela Countermine Engineerings lager av reservdelar 
avseende Metz produkter.

Vinnova
Verket för innovationssystem (”Vinnova”) har bevil-
jat lån till Countermine Reservdelar på sammanlagt 
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9,5 MSEK. Dessa lån har senare omvandlats till ett 
royaltyåtagande där Countermine Reservdelar erläg-
ger royalty på sju procent beräknat på nettofakturerat 
belopp för det i ORACLE-maskinen ingående minsane-
ringsaggregatet intill det att Countermine Engineering 
erlagt en sammanlagd ersättning på 1,5 gånger utbetalt 
anslagsbelopp. Därefter sänks royaltyn till två procent. 
Skyldighet att erlägga royalty upphör när royalty erlagts 
för det tionde kalenderåret efter utgången av det år då 
slutrapport ingivits. Slutrapport inkom till Vinnova 
den 8 januari 2002. Hittills har royalty uppgående till 
44 600 SEK för år 2006 utbetalats. För 2007 respektive 
2008 har avräkning ej skett men beräknas uppgå till 
cirka 200 KSEK per år.

Avtal med Caterpillar
Countermine Engineering har ingått avtal med 
Caterpillar France SA angående villkor för samarbete, 
enligt vilket Countermine Reservdelar åtar sig att hem-
lighålla viss konfidentiell information som Caterpillar 
kan komma att tillhandahålla samt accepterar att 
Caterpillars friskrivs från ansvar enligt tillämplig pro-
duktansvarslagstiftning. Avtalet trädde i kraft den 18 
juni 1999 och löper under tio år.

investeringar
Under 2008 har Countermine Engineering investerat 
i två nya Caterpillar-maskiner om drygt 3,3 MSEK per 
maskin, vilka avses att användas främst för verksam-
heten i Libyen men även för de affärsmöjligheter som 
väntas uppstå i Turkiet och Egypten.

Bolaget har även gjort investeringar, bl a avseende 
ventilation och traverser, i fabriksanläggningen i 
Södertälje till ett belopp om knappt 2,1 MSEK samt 
beslutat om att investera ytterligare 0,8 MSEK i anlägg-
ningen.

tillstånd
Samtliga för verksamheten erforderliga tillstånd har 
erhållits och är i förekommande fall giltiga. Bolaget gör 
bedömningen att det inte föreligger någon risk att dessa 
tillstånd inte skulle kunna vidmakthållas eller bli för-
nyade vid tillståndens utgång.

transaktioner med närstående
Bolaget har, utöver vad som angivits ovan under rubri-
kerna ”Countermine plc” även träffat andra avtal med 
närstående vilka beskrivs nedan.

Bolaget förvärvade den 17 januari 2006 fastighe-
ten Södertälje Råteglet 4 för 4,7 MSEK. Säljare var 
Björn Wolrath, styrelsens ordförande tillika aktieä-

gare i Bolaget. Bolaget bedömer att transaktionen 
genomfördes på marknadsmässiga villkor (se även 
”Fastighetsinnehav”).

Countermine Holding Ltd (”Countermine Holding”) 
finansierade under 2003 kostnader för två presentatio-
ner i Kroatien för turkiska intressenter. Countermine 
Holding förvärvade också samma år mindetektorer för 
TerraFirmas räkning i Kroatien. Dessa mellanhavan-
den har under 2006 reglerats genom att Countermine 
Technologies erlagt 30 000 USD till Countermine 
Holding för visningsfinansiering och Countermine 
Operations erlagt 5 500 GBP till Countermine Holding 
som ersättning för mindetektorer. Betalningar för 
dessa utlägg genomfördes utan påslag eller ränta och 
Countermine Holding förklarade sig i samband därmed 
inte ha ytterligare anspråk mot bolagen i anledning av 
detta. Countermine Holding ingår oaktat namnet inte 
i Counterminekoncernen. Dock var den förre detta 
verkställande direktören i Countermine Technologies, 
Lars Nylin, under perioden 2003–2004 även Executive 
Director i Countermine Holding. Becker Consulting 
AB är aktieägare i såväl Countermine Technologies 
som Countermine Holding. 

Odin Enterprises Ltd SA är ett till före detta styrel-
seledamoten Tord Cederlund närstående bolag som 
också äger aktier i Bolaget. Odin Enterprises Ltd SA har 
tidigare lånat ut pengar till Bolaget enligt konvertibla 
skuldebrev, vilka i januari 2006 löstes genom återbe-
talning. De konvertibler som löstes i januari uppgick 
till 2,5 MSEK och löpte till nio procents ränta. Bolaget 
bedömer att lånet upptogs på marknadsmässiga villkor.

Enligt årsredovisningen för 2007 har Bolaget lämnat 
aktieägartillskott till Countermine Engineering och 
Countermine Reservdelar om 10,7 MSEK.

Styrelsens ordförande och tillika aktieägare i 
Bolaget, Björn Wolrath, har vid olika tillfällen lånat 
ut pengar till Bolaget och andra koncernbolag. Björn 
Wolrath har inte uppburit någon ränta för dessa lån. 
Samtliga dessa mellanhavanden är idag reglerade. 
Bolaget har haft en skuld till Insurance Training and 
Consulting in Stockholm BICON AB, delägt av sty-
relseledamoten och aktieägaren Björn Wolrath och av 
aktieägaren och före detta styrelseledamoten Diana 
Wormuth. Skulden är nu reglerad avseende såväl kapi-
talbelopp som ränta. Bolaget bedömer att lånet gavs på 
marknadsmässiga villkor.

Den före detta verkställande direktören Lars Nylin 
har vid olika tillfällen lånat ut pengar till och gått i bor-
gen för Bolaget utan att uppbära någon ersättning för 
detta. Vid andra tillfällen har Bolaget haft fordringar 
på den före detta verkställande direktören. Samtliga 
sådana mellanhavanden är idag reglerade.
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Den före detta verkställande direktören Lars Nylins 
båda söner har varit anställda i Countermine 
Engineering för städning av Bolagets lokaler. Bolaget 
bedömer att lön och övriga anställningsvillkor är 
marknadsmässiga. Den före detta verkställande direk-
tören Lars Nylins f d hustru har tidigare varit anställd 
i Bolaget för att sköta redovisning och administrativa 
uppgifter. Bolaget bedömer att lön och övriga anställ-
ningsvillkor var marknadsmässiga.

Förutom Bolagets ovan nämnda fordringar på den 
före detta verkställande direktören Lars Nylin, har 
inget av de i Koncernen ingående bolagen lämnat lån till 
eller till förmån för styrelseledamöter eller anställda. 
Inget av de i Koncernen ingående bolagen har lämnat 
garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån 
för styrelseledamöter eller anställda. Ingen av Bolagets 
styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller 
revisor har vid sidan av ovan nämnda transaktioner 
haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärs-
transaktion med något bolag i Koncernen, som är eller 
har varit ovanlig till sin karaktär eller med avseende på 
villkoren.

I enlighet med beskrivningen i avsnittet ”Tvister” 
ovan har Bolaget efter förlikning i augusti 2008 erlagt 
1 MSEK till SJ Berwin efter yrkad ersättning för arbete 
som utförts under åren 2003–2005. Ansvarig advo-
kat för det utförda arbete var Carl Nisser som även är 
aktieägare i Bolaget. Det är styrelsens bedömning att 
den erlagda ersättningen var marknadsmässig.

revisionsberättelser
Bolagets dåvarande revisor, Håkan Daniels, har gran-
skat Bolagets och Koncernens årsredovisning och bok-
föring samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning under 2005–2006. Revisorn har för dessa 
år lämnat revisionsberättelser som avviker från stan-
dardutformningen, s k orena revisionsberättelser, vilka 
redovisas nedan.

I revisionsberättelse avseende Bolagets räkenskapsår 
2006 skrev revisorn: ”Följande upplysningar har inte 
påverkat mina uttalanden ovan. Under räkenskapsåret 
har bolagets ekonomiavdelning haft brist på resur-
ser, vilket medfört eftersläpningar i redovisningen. 
Väsentliga delar av bolagets och koncernens verksam-
het är beroende av verksamheten i ett intresseföretag, 
för vilket det finns osäkerhet beträffande den fortsatta 
driften. Upphörd drift av verksamheten i intressefö-
retagen kan få betydande negativa konsekvenser för 
moderbolaget och koncernen.”

I revisionsberättelse avseende Bolagets räkenskapsår 
2005 skrev revisorn: ”Under räkenskapsåret har brister 
i den interna kontrollen förelegat. Det gäller främst 

attester samt avstämningar. Vidare har ekonomiavdel-
ningen haft brist på resurser vilket medfört brister och 
eftersläpningar i redovisningen. Bristerna bedöms inte 
ha haft sådan väsentlig inverkan på årsredovisningen 
att de påverkar mina uttalanden nedan.”

svensk kod för bolagsstyrning
Då Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag noterat 
på NGM Equity är det från och med den 1 juli 2008 
skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning och 
skall börja följa dess regler så snart som möjligt och 
senast i samband med den första årsstämma som hålls 
efter den 1 januari 2009. Bolaget har inte tidigare til-
lämpat Svensk kod för bolagsstyrning.

information om emissionsgaranti
Erik Penser Bankaktiebolag, med adress Box 7405, 
103 91 Stockholm, har i avtal av den 1 oktober 2008 
med Bolaget lämnat en garanti att teckna 100 procent 
av aktierna i den föreliggande nyemissionen. Bolaget 
har inte erhållit annan säkerhet för denna garanti. 
Garanten erhåller en kontant ersättning på en (1) pro-
cent på garanterat belopp. Total garantiprovision upp-
går därmed till knappt 0,2 MSEK.

bolagets säte m m
Countermine Technologies har firma Countermine 
Technologies AB och använder sig av handelsbeteck-
ningarna ”Countermine Technologies” och ”CMT”. 
Bolagets organisationsnummer är 556541-8794 och 
styrelsen har sitt säte i Södertälje kommun, Stockholms 
län. Enligt bolagsordningen 3 § har Bolaget till föremål 
för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag 
bedriva utveckling och konstruktion av minsanerings- 
och räddningsmaterial samt inköp, marknadsföring, 
försäljning och drift av produkter och tjänster inom 
nämnda område, ävenså utföra reparationer, service- 
och underhållsarbete på dessa produkter. Dessutom 
skall Bolaget bedriva utbildnings- och konsultverksam-
het vad gäller minsanerings- och räddningsmaterial 
samt idka med någon av ovan angivna verksamheter 
förenlig verksamhet. Bolaget har bildats enligt svensk 
rätt och inregistrerades vid Patent- och registrerings-
verket, vars bolagsverksamhet numera överförts till 
Bolagsverket, den 24 april 1997 och har bedrivit verk-
samhet sedan dess. Bolagets verksamhet bedrivs som 
aktiebolag och dess associationsform regleras i aktiebo-
lagslagen (2005:551). Bolagets adress är Brännarevägen 
3,151 55 Södertälje och Bolagets telefonnummer är 
08-55 44 20 00. Bolaget är anslutet till VPC AB, Box 
7822, 103 97 Stockholm. VPC AB för Bolagets aktiebok.
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ålägganden från finansinspektionen
Bolaget har under 2008 två gånger av Finans-
inspektionen ålagts att betala en särskild avgift om 30 
KSEK respektive 15 KSEK för underlåtenhet att inom 
föreskriven tid anmäla ändring i kretsen av personer 
som har insynsställning i enlighet med lag (2000:1087) 
om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-
siella instrument. Bolaget har i båda fallen för sent 
anmält förändrad insynsställning. 

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Kopior av följande handlingar finns under prospektets 
giltighetstid tillgängliga för inspektion i pappersform 
på Bolagets kontor, Brännarevägen 3,15155 Södertälje:

1. Bolagsordning för Countermine Technologies.
2. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för 
räkenskapsåren 2005, 2006 och 2007 samt delårsrap-
porten för det första respektive andra kvartalet år 2008.
3. Föreliggande prospekt.
4. Andra handlingar och dokument till vilka det hänvi-
sas till eller som ingår i detta prospekt. 

Ovanstående dokument kommer även att finnas till-
gängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida, 
www.countermine.se.

legAlA frågor ocH kompletterAnDe informAtion
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Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som 
enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan aktua-
liseras av föreliggande nyemission till aktieägare att 
teckna aktier i Countermine Technologies AB (publ). 
Sammanfattningen vänder sig till aktieägare som är 
obegränsat skattskyldiga i Sverige vilket omfattar den 
som är bosatt i Sverige, den som vistas stadigvarande 
i Sverige eller den som har väsentlig anknytning till 
Sverige och som tidigare varit bosatt här, om inte annat 
anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttöm-
mande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma 
i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte 
värdepapper som innehas av handelsbolag eller andra 
juridiska personer än aktiebolag eller som innehas 
som lagertillgång i näringsverksamhet. Inte heller 
behandlas övergångsbestämmelserna om kvarvarande 
s k lättnadsbelopp eller de särskilda regler som kan bli 
tillämpliga på innehav av s k kvalificerade aktier m m i 
bolag som är eller tidigare varit fåmansföretag, eller på 
aktier m m som förvärvats med stöd av sådant innehav. 
Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna 
kan uppkomma också för andra kategorier av aktie-
ägare, såsom investmentbolag, värdepappersfonder 
samt fysiska och juridiska personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige. Varje aktieägare rekommende-
ras att inhämta råd från skatteexpertis avseende de 
skatte konsekvenser som kan uppkomma till följd av att 
äga aktier eller teckningsrätter i Countermine, t ex till 
följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra 
speciella regler är tillämpliga.

beskattning vid avyttring av aktier m.m.
Fysiska personer
För fysiska personer beskattas kapitalinkomster såsom 
utdelning och kapitalvinst vid avyttring  av aktier i 
inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget 
kapital är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapital-
förlust vid försäljning av aktier och andra delägarrätter 
beräknas normalt som skillnaden mellan försäljnings-
ersättningen efter avdrag för eventuella försäljnings-
utgifter och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgift). 
Vid vinstberäkningen används genomsnittsmetoden. 
Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie 
utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för 
aktier av samma slag och sort. Betalda tecknade aktier 
anses därvid inte vara av samma slag och sort som de 
aktier vilka berättigat till företräde i emissionen. Vid 
försäljning av marknadsnoterade aktier får omkost-

nadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablon-
metoden till 20 procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter. Kapitalförlust vid 
avyttring av aktier och teckningsrätter kan kvittas i 
sin helhet mot kapitalvinster på aktier under samma 
år. Kvittning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på 
andra marknadsnoterade delägarrätter än aktier med 
undantag för andelar i investeringsfonder som inne-
håller endast svenska fordringsrätter (räntefonder). 
Om full kvittning inte kan ske är överskjutande förlust 
avdragsgill till 70 procent mot övriga kapitalinkomster. 
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
reduktion av skatten på inkomst av tjänst och närings-
verksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion med-
ges med 30 procent för underskott som inte överstiger 
100 000 kronor och med 21 procent för underskott 
därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare 
beskattningsår.

Aktiebolag
Aktiebolag beskattas normalt för alla inkomster, 
inklusive skattepliktiga kapitalvinster och utdelning, 
i inkomstslaget näringsverksamhet efter en skattesats 
om 28 procent. Beräkningen av kapitalvinster respek-
tive kapitalförluster sker i huvudsak på samma sätt 
som för fysiska personer enligt vad som angivits ovan. 
Särskilda regler gäller för näringsbetingade aktier. För 
sådana aktier är kapitalvinster normalt skattefria och 
kapitalförluster inte avdragsgilla. Vidare är utdelning 
på sådana aktier skattefri. Marknadsnoterade aktier 
anses näringsbetingade bland annat om aktieinnehavet 
utgör en kapitaltillgång hos investeraren och innehavet 
antingen uppgår till minst 10 procent av rösterna eller 
betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller 
annat, på visst sätt definierat, närstående företag. För 
att en kapitalvinst skall vara skattefri och en kapitalför-
lust inte avdragsgill avseende marknadsnoterade aktier 
förutsätts även att aktierna varit näringsbetingade 
hos innehavaren under en sammanhängande tid om 
minst ett år före avyttringen. För att en utdelning på 
marknadsnoterade aktier skall vara skattefri krävs att 
aktierna inte avyttras inom ett år från det att aktien 
blivit näringsbetingad. Avdrag för kapitalförluster på 
aktier, för vilka avdrag skall göras (d v s där de särskilda 
reglerna för näringsbetingade innehav inte är tillämp-
liga), medges bara mot skattepliktiga kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster 
kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot 

skattefrågor i sverige 

skAttefrågor i sverige 
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kapitalvinster på aktier och delägarrätter i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att koncernbi-
dragsrätt föreligger. Kapitalförluster som inte har kun-
nat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och 
dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår 
utan begränsning i tiden.

förmögenhetsbeskattning
Med verkan från och med den 1 januari 2007 har 
Sverige avskaffat förmögenhetsskatten.

utnyttjande av teckningsrätter
När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier 
sker inte någon beskattning. Anskaffningsutgiften för 
en aktie utgörs av emissionskursen. Vid försäljning av 
aktier förvärvade genom utnyttjande av teckningsrät-
ter skall aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga 
aktier av samma slag och sort sammanläggas och 
beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden. 
Om teckningsrätter som utnyttjats för teckning av 
aktier köpts får erlagd likvid för dessa teckningsrätter 
läggas till vid beräkning av omkostnadsbeloppet för 
aktierna. En teckningsrätt som inte utnyttjas eller säljs 
utan förfaller anses avyttrad för noll kronor.

Avyttring av erhållna teckningsrätter
Teckningsrätterna av serie B kommer att mark-
nadsnoteras. Aktieägare som inte vill utnyttja sin 
företrädesrätt att delta i Nyemissionen kan sälja sina 
teckningsrätter. Skattepliktig kapitalvinst skall då 
beräknas. Teckningsrätter som grundas på innehav 
av aktier i Countermine anses anskaffade för noll 
kronor. Schablonmetoden får inte användas i detta 
fall. Hela försäljningsintäkten efter avdrag för utgifter 
för avyttringen skall således tas upp till beskattning. 
Anskaffningsutgiften för den ursprungliga aktien 
påverkas inte. För aktiebolag gäller att kapitalvinst 
är skattefri och kapitalförlust inte är avdragsgill om 
innehavaren av teckningsrätterna samtidigt innehar 
näringsbetingade andelar i det företag som rätten 
hänför sig till och förvärvet grundas på detta innehav. 
För marknadsnoterade teckningsrätter gäller att sådan 
kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust ej avdragsgill 
endast om teckningsrätterna eller de underliggande 
aktierna har innehafts under en sammanhängande tid 
om minst ett år före avyttringen.

Avyttring av köpta teckningsrätter
För den som köper eller på liknande sätt förvär-
var teckningsrätter i Countermine på marknaden 
utgör vederlaget anskaffningsutgift för dessa. 
Omkostnadsbeloppet för teckningsrätterna beräknas 
enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får 
användas vid beräkning av omkostnadsbelopp för 
marknadsnoterade teckningsrätter. En teckningsrätt 
som inte utnyttjas eller säljs utan förfaller anses avytt-
rad för noll kronor. För fysiska personer gäller att en 
kapitalförlust på marknadsnoterade teckningsrätter får 
kvittas fullt ut mot vinster på aktier samt andra mark-
nadsnoterade delägarrätter utom andelar i räntefonder. 
Om full kvittning inte kan ske är förlusten kvittnings-
gill till 70 procent mot övriga kapitalinkomster. För 
aktiebolag gäller att kapitalförluster på teckningsrätter 
är avdragsgilla mot kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om 
vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster 
på aktier och andra delägarrätter i bolag inom samma 
koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt 
föreligger. Reglerna avseende skattefria kapitalvinster 
och ej avdragsgilla kapitalförluster på aktiebaserade 
delägarrätter, som gäller för aktiebolag är endast til-
lämpliga om förvärvet av teckningsrätterna grundas på 
innehav av näringsbetingade andelar i det företag som 
rätterna hänför sig till. Teckningsrätter som förvärvas 
på annat sätt t ex genom köp torde därför inte omfattas 
av de nya reglerna.

beskattning av utdelning
Utdelning på aktier är i allmänhet skattepliktig. Se 
dock ovan vad som anges under ”Aktiebolag” vad avser 
utdelning på näringsbetingade aktier i vissa fall. Fysiska 
personer beskattas normalt i inkomstslaget kapital med 
en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som 
är bosatta i Sverige innehålls preliminär skatt avse-
ende utdelning med 30 procent på utdelat belopp. Den 
preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 
För aktiebolag är skattesatsen, i förekommande fall, 28 
procent.

Aktieägare som är begränsat  
skattskyldiga i sverige
Innehavare av aktier och teckningsrätter som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver 
verksamhet från fast driftsställe i Sverige beskattas 

skAttefrågor i sverige 
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normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av 
sådana värdepapper. Beskattning i respektive hemvist-
stat kan emellertid bli aktuell. Enligt en särskild regel 
kan emellertid en fysisk person som är begränsat skatt-
skyldig i Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid försälj-
ning av svenska aktier om personen under det kalen-
derår då försäljningen sker eller vid något tillfälle under 
de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i 
Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten 
av denna regel är dock i vissa fall begränsad genom 
skatteavtal som Sverige har med andra länder för und-
vikande av dubbelbeskattning. För aktieägare som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige utgår normalt svensk 
kupongskatt på all utdelning på aktier i svenska aktie-
bolag. Svensk kupongskatt utgår emellertid inte för 
utdelning till ett utländskt bolag om utdelningen hade 
varit skattefri såsom för näringsbetingade aktier hos ett 
svenskt företag (se ovan under rubriken ”Aktiebolag”). 
Vidare finns undantag för utdelning till ett utländskt 
bolag inom EU som innehar 15 procent eller mer av 
andelskapitalet i det utdelande bolaget och som upp-
fyller kraven i det s k moder-/dotterbolagsdirektivet. 
Kupongskattesatsen är 30 procent. Denna skattesats 
är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som 
Sverige har med andra länder för undvikande av dub-
belbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möj-
liggör därvid nedsättning av den svenska skatten till 
avtalets skattesats direkt vid utbetalningstillfället om 
erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades 
hemvist föreligger. Avdraget för kupongskatt verkställs 
normalt av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, av förvaltaren. I de fall där 30 procent kupong-
skatt innehålls vid utbetalningstillfället till en person 
som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller 
kupongskatt annars innehållits med för högt belopp 
kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgång-
en av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället.
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