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Viktig information

Detta prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen (1975:1385), lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Finans-
inspektionens föreskrifter (FFFS1995:21) om prospekt. 

Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 § lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller 
fullständiga.

Information i detta prospekt som rör framtida förhållanden, såsom framtida resultatutveckling och andra antaganden om utvecklingen utgör 
framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är förenad med betydande osäkerhet, då den avser och är beroende av omständigheter utanför 
SystemSeparations kontroll. Mot bakgrund härav rekommenderas köpare att självständigt göra en utvärdering av framtiden inför sin investering, med 
detta prospekt som grund. Deltagare i Erbjudandet måste bilda sig en egen uppfattning rörande SystemSeparation med beaktande av informationen i 
hela prospektet. 

Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna (BTA) eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras i enlighet 
med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada och Erbjudandet omfattar inte aktieägare med hemvist i USA, Kanada, 
Japan, Nya Zeeland eller Australien.

Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de 
som följer av svensk rätt. Prospekt får inte distribueras i något land där distribution eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider 
mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållande skall avgöras av 
svensk domstol exklusivt.

Inbjudan i korthet
Företrädesrätt: 
Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie     

Emissionskurs: 
5 kronor per aktie 

Avstämningsdag: 
23 november

Handel med teckningsrätter: 
28 november – 7 december 2005 

Teckning genom betalning: 
28 november – 12 december 2005

Tidpunkter för ekonomisk information
SystemSeparation Sweden Holding AB lämnar ekonomisk 
information under året enligt nedan angivna informations-
schema. Bolaget tillämpar från 2006 räkenskapsår, 1 januari 
– 31 december.

Bokslutskommuniké september 2004 – december 2005: 
17 februari 2006 

Delårsrapport januari – mars 2006: 
12 maj 2006 

Delårsrapport januari – juni 2006: 
11 augusti 2006

Delårsrapport januari – september 2006: 
11 november 2006

Definitioner
Med ”Bolaget” eller ”SystemSeparation” avses i detta prospekt 
SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) med organi-
sationsnummer 556670-2584 såvida inte annat framgår av 
sammanhanget. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) 
innehar två stycken helägda dotterbolag, SystemSeparation 
Sweden AB och SystemSeparation Skebobruk AB.

Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden 
Holding AB (Publ) samt dess helägda dotterbolag System-
Separation Skebobruk AB inte bedrev någon verksamhet innan 
innevarande bokslutsår. Därav finner Bolaget det ej möjligt att 
publicera jämförbara räkenskaper för motsvarande perioder 
tidigare år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste 
tre årsredovisningarna för nuvarande dotterbolaget System-
Separation Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår 
är förlängt till 16 månader och innefattar tiden 2004-09-01 till 
2005-12-31.

AktieTorget
AktieTorget tillhandahåller ett effektivt, rikstäckande system 
för handel med aktier i de bolag som är noterade på Aktie-
Torgets lista. AktieTorget har Finansinspektionens tillstånd att 
driva verksamhet som auktoriserad marknadsplats. För mer 
information se www.aktietorget.se.
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1. Du tilldelas teckningsrätter (”TR”). För varje aktie i SystemSeparation får du en (1) TR.

  

2. Du kan utnyttja dina TR för teckning av nya aktier.
Om du utnyttjar samtliga dina TR för att teckna nya aktier, använd den förtryckta inbetalningsavin som du 
erhållit från VPC. Du behöver då inte fylla i och lämna in någon anmälningssedel.

Om du köpt, sålt eller överfört TR till/från ditt VP-konto, skall särskild anmälningssedel användas som 
underlag för teckning. Teckning av aktier med stöd av särskild anmälningssedel sker genom samtidig kontant 
betalning hos valfri bank eller värdepappersinstitut. Särskild anmälningssedel har sänts till de aktieägare 
som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i SystemSeparation och kan även erhållas från 
Remium.

Om du vill utnyttja dina TR för att teckna nya aktier krävs två (2) TR för att kunna teckna en (1) ny aktie 
för 5 kronor.

Har du 100 gamla aktier har du alltså rätt att teckna ytterligare 50 aktier för sammanlagt 250 kronor.

3a.  Om du har aktier i SystemSeparation på ett VP-konto hos VPC framgår ditt antal TR på 
emissionsredovisningen från VPC.

3b.  Om du har aktier i SystemSeparation i en depå hos bank eller värdepappersinstitut får  
du information om Erbjudandet från din förvaltare. Följ de instruktioner du får från din förvaltare.

Om du endast utnyttjar del av dina TR för teckning av nya aktier kan du uppdra åt din bank eller ditt värde-
pappersinstitut att sälja de TR som du inte utnyttjat. Sådan försäljning måste ske senast den 7 december 
2005. I det fall samtliga TR inte utnyttjas kommer aktieägare som anmält sig för teckning utan stöd av före-
trädesrätt tilldelas aktier. Styrelsen kommer inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp att besluta 
hur tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall fördelas. Anmälan för sådan teckning sker 
genom att fylla i särskild anmälningssedel (II) för teckning av aktier i SystemSeparation utan företrädesrätt. 
Sådan anmälningssedel kan erhållas från Remium.

Viktiga datum

1. Så går nyemissionen till

System-
Separation-

aktie

Ny
System-

Separation-
aktie

System-
Separation-

aktie

Tecknings-
rätt
(TR)

TRTRTRTecknings-
rätt
(TR)

5,00 krSystem-
Separation-

aktie

Ny
System-

Separation-
aktie

System-
Separation-

aktie

Tecknings-
rätt
(TR)

TRTRTRTecknings-
rätt
(TR)

5,00 kr

Handel med teckningsrätter

Teckningsperiod

28 november 7 december

12 december
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2.  Inbjudan till teckning av aktier i  
SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i SystemSeparation Sweden Holding den 17 november 2005 godkändes styrelsens beslut 
från den 17 oktober 2005 att öka Bolagets aktiekapital med högst 450 281,79 kronor, från 900 563,58 kronor till 
högst 1 350 845,37 kronor, genom nyemission av högst 5 003 131 aktier, vardera på nominellt 0,09 kronor. Antalet 
aktier kommer därmed att öka från 10 006 262 aktier till högst 15 009 393 aktier. 

SystemSeparation Sweden Holdings aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande 
till de antal aktier de redan äger. I emissionen berättigar två (2) befintliga aktier till teckning av en (1) ny aktie. Emis-
sionskursen har fastställts till 5 kronor per aktie vilket innebär att Bolaget vid full anslutning tillförs cirka 25,0 miljoner 
kronor före emissionskostnader1). De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i System-
Separation Sweden Holding.

Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding inbjuds härmed att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget 
enligt villkoren i detta prospekt.

Förbindelser
Avsiktsförklaringar och förbindelse motsvarande 12,4 miljoner kronor har avgivits av befintliga aktieägare. Således är 
cirka 50 procent av emissionen säkerställd2).

Stockholm den 18 november 2005

SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen

1) Från emissionsbeloppet uppskattas avdrag för totala emissionskostnader göras om cirka 1,7 miljoner kronor.
2)  Avsiktsförklaringar motsvarande totalt 5 194 620 kronor har avgivits av befintliga aktieägare bestående av Vostok Nafta Investment och Western Elgajo. Vostok 

Nafta Investment har lämnat en avsiktsförklaring motsvarande 3 840 245 kronor. Western Elgajo har lämnat en avsiktsförklaring motsvarande 1 354 375 kronor. 
Avsiktsförklaringar innebär att aktieägare förbundit sig att utnyttja erhållna teckningsrätter. Ingen ersättning har utgått från Bolaget för dessa avsiktsförklaringar. 
Vostok Nafta Investment har därutöver förbundit sig att teckna aktier utan företrädesrätt motsvarande ytterligare 7 200 000 miljoner kronor i föreliggande nyemis-
sion. Ingen ersättning för denna förbindelse har utgått till Vostok Nafta Investment.
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3. VD har ordet

Det är med glädje jag nu kan ge våra aktieägare möjligheten att delta i denna emission. Det genererade kapitaltill-
skottet kommer främst att användas till finansieringen av vår expansion på våra huvudmarknader, Ryssland, Kina 
och Pakistan.

Vi ser nu ett ökande intresse för våra produkter och vad dessa levererar i form av ökade energiuttag, effekti-
vitetsvinster och minskad miljöpåverkan. Det är inte enbart våra kunder och målgrupper som visar detta intresse, 
våra konkurrenter har även visat intresse att marknadsföra våra produkter men då under eget varumärke. Vi för idag 
informella diskussioner med ett flertal av dessa konkurrenter men har i dag inte slutit några avtal.

Kundernas och konkurrenternas intresse är ytterligare kvittens på att vi är på rätt väg och det råder inga tvivel 
hos mig om att vi kommer att nå vår vision om att vara en av de marknadsledande inom additiver för olje- och kol-
eldade kraftverk år 2010.

SystemSeparations produktprogram och vår affärsmodell ligger också rätt i tiden när det gäller miljöaspekterna. 
I dag läggs allt större fokus på miljökonsekvenserna av utsläpp från den olje- och koleldade kraftindustrin. Våra 
förbränningsadditiv resulterar i en mer intensiv och ökad förbränning vilket i sin tur resulterar i mindre utsläpp per 
eldat ton bränsle. I nästa led innebär detta att kraftverken kan sälja oanvända utsläppsrätter på den internationella 
marknaden.

Den ökade förbränningen innebär vidare att man behöver mindre mängd olja för att leverera samma kraft  
(i dokumenterade fall med mer än 5 procent) vilket ger höga nettobesparingar. Dagens höga världsmarknadspriser 
på olja har resulterat i ett ökat intresse från kraftverken och kraftindustrin för högpresterande oljetillsatser.

Inom SystemSeparation har vi under det senaste året förberett oss på den expansion som nu väntar. Vi har 
etablerat ett samarbetsavtal som ger Bolaget en försäljningsorganisation i Ryssland vilket har belastat årets resul-
tat. Vi kommer nu att strukturera våra marknadsorganisationer i Kina och Pakistan vilket bör förbättra våra försälj-
ningsmarginaler ytterligare. Inom organisationen i Sverige har vi anställt ytterligare fyra personer till vår marknads 
och tekniska supportavdelning, dessa personer har mångårig erfarenhet från branschen och specialkompetens i 
förbränningstekniska frågor.

Vid sidan av vår egen organisation har vi startat ett flertal samarbeten med tekniska institutioner för vidare-
utveckling av vårt befintliga produktsortiment samt utveckling av helt nya produktlinjer som tex additiv för koleldade 
kraftverk. 

På produktionssidan arbetar vi med projekt som kommer att effektivisera vår råvaruförsörjning och produktion 
vilka redan under början av nästa år kommer att förbättra våra produktmarginaler.

Timing är allt och vi befinner oss i ett mycket gynnsamt läge med acceptans från en ledande turbintillverkare och 
långt framskridna utvärderingar tillsammans med en annan ledande turbintillverkare. En hårdare miljölagstiftning och 
ett högt oljepris samverkar till ett ökande intresse för additiv. Allt tillsammans bäddar detta för fortsatt stark tillväxt 
globalt.

Uppsala november 2005

Alexander Richards
Verkställande Direktör
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4. Bakgrund och motiv

SystemSeparation har under året upplevt en ökad efterfrågan på Bolagets produkter från kunder på huvudmark-
naderna, bland annat genom att framgångsrika testkörningar genomförts. Till följd av detta ökar nu Bolaget 
expansionstakten genom att intensifiera marknadsbearbetningen och utöka marknadsorganisationen på huvudmark-
naderna, Ryssland, Kina och Pakistan. Tiden mellan första kontakt med en kund till dess en order tecknats varierar 
mellan 6 till 18 månader beroende på marknad och kundernas krav på egna testkörningar. Den långa tiden mellan 
offert och order innebär att Bolaget även under nästa år initialt räknar med att behöva finansera de ökande försälj-
nings- och marknadsomkostnaderna tills dess den förväntade försäljningsökningen nått en sådan nivå att Bolaget är 
självfinansierat. 

Som en del i denna satsning har styrelsen den 17 oktober 2005 beslutat om att genomföra en nyemission 
med företräde för befintliga aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Bolaget 25,0 miljoner kronor före 
emissionskostnader. 

Kapitaltillskottet kommer främst att ge Bolaget möjlighet att finansiera expansionen på befintliga marknader 
i Ryssland, Kina och Pakistan och den därmed ökade bindningen av rörelsekapital i lager och kundfordringar. 
Kapitalet kommer även att användas för fortsatt produktutveckling. Således kommer kapitaltillskottet att ge System-
Separation den finansiella handlingsfrihet som krävs för att tillvarata de möjligheter som finns på den internationella 
marknaden. 

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt vilket upprättats med anledning av föreliggande nyemission. 
Styrelsen för SystemSeparation Sweden Holding är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt 
känt för styrelsen, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig 
betydelse utelämnats som skulle kunna påverka den bild av SystemSeparation som återges i detta prospekt. 

18 november 2005

SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen
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5. Villkor och anvisningar för företrädesemissionen

Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 23 november 2005 är 
registrerade som aktieägare i SystemSeparation har för varje 
tvåtal (2) befintliga aktier SystemSeparation rätt att teckna en 
(1) ny aktie.

Teckningskurs
Teckningskursen för de nya aktierna är 5 kronor per aktie. 
Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos VPC AB (”VPC”) för rätt att deltaga i 
nyemissionen är den 23 november 2005. Sista dag för handel i 
SystemSeparations aktie inklusive teckningsrätt (d v s med rätt 
att deltaga i nyemissionen) är den 18 november 2005.

Information från VPC till direktregistrerade aktieägare
Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande 
inbetalningsavi samt en särskild anmälningssedel sänds till de 
aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i SystemSeparation 
som på avstämningsdagen den 23 november 2005 är regist-
rerade i den av VPC förda aktieboken och som äger rätt att 
teckna aktier i nyemissionen. Av den förtryckta emissionsredo-
visningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. 
Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteck-
ningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi 
som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens 
VP-konto kommer inte att skickas ut.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare som har sitt innehav av aktier i SystemSeparation 
registrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emis-
sionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall då 
istället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren.

Teckningsrätter
För varje befintlig aktie i SystemSeparation erhålls en (1) teck-
ningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) 
ny aktie.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 28 
november – 7 december 2005 på AktieTorget. Banker och 
värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd i Sverige står till 
tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske under perioden 28 novem-
ber – 12 december 2005. Efter teckningstidens utgång blir 
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. 
Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, 
att bokas bort från VP-kontot. SystemSeparations styrelse äger 
rätt att förlänga tiden för teckning av nya aktier.

Teckning och betalning
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom 
samtidig kontant betalning senast den 12 december 2005 hos 
valfri svensk bank eller värdepappersinstitut. Som framgår ovan 
har direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare 
från VPC erhållit en emissionsredovisning med förtryckt inbe-
talningsavi samt en särskild anmälningssedel. Teckning genom 
betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalnings-
avin eller med den särskilda anmälningssedeln – enligt fastställt 
formulär – i enlighet med nedanstående alternativ:

1) Inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter 
utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalnings-
avin användas. Den särskilda anmälningssedeln skall inte 
användas.

2) Särskild anmälningssedel
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller av annan 
anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår 
av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teck-
ning, skall den särskilda anmälningssedeln användas. Särskild 
anmälningssedel har sänts till de aktieägare som på avstäm-
ningsdagen var registrerade som aktieägare i SystemSeparation 
och kan även erhållas från Remium på telefon enligt nedan. 
För betalning används den till den särskilda anmälningssedeln 
bifogade inbetalningsavin.

Utländska aktieägare
Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige och vilka äger rätt att 
teckna i nyemissionen, kan vända sig till Remium på nedanstå-
ende telefonnummer för information om teckning och betalning. 
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, 
Australien, Kanada, Japan och Nya Zeeland kommer inga teck-
ningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i 
något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande 
att teckna nya aktier i SystemSeparation till aktieägare eller andra 
med registrerade adresser i USA, Australien, Kanada, Japan eller 
Nya Zeeland. Innehavare av aktier i SystemSeparaton i någon 
av dessa jurisdiktioner kommer att erhålla likvid från försäljning 
av teckningsrätter efter avdrag för försäljningskostnader, som 
dessa innehavare annars hade varit berättigade till. En förutsätt-
ning för utbetalning av sådan försäljningslikvid är att nettobelop-
pet överstiger 200 kronor.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta 
kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. 
Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbok-
ningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Tecknade och 
betalda aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att emis-
sionen blir registrerad hos Bolagsverket. Därefter kommer BTA 
att bokas om till vanliga aktier, utan avisering från VPC, vilket 
beräknas ske omkring den 4 januari 2005.
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Handel med BTA
Handel med BTA kan ske på AktieTorget från och med den 1 
december 2005 till dess att emissionen registrerats hos Bolags-
verket.

Teckning utan företrädesrätt
Teckning av aktier i nyemissionen kan ske även utan stöd av 
teckningsrätter (teckning utan företrädesrätt). I det fall samt-
liga teckningrätter inte utnyttjas med företrädesrätt kommer 
SystemSeparations styrelse inom ramen för företrädesemissio-
nens högsta belopp att besluta hur tilldelning av aktier tecknade 
utan stöd av teckningsrätter skall äga rum. Teckning av aktier 
utan företrädesrätt sker under samma period som teckning av 
aktier med företrädesrätt, d v s 28 november – 12 december 
2005. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom 
att särskild anmälningssedel (II) för teckning av aktier i System-
Separation utan företrädesrätt ifylls, undertecknas och skickas 
till Remium på adress enligt nedan. Särskild anmälningssedel 
kan erhållas från Remium på telefon enligt nedan. Någon betal-
ning skall ej ske i samband med anmälan utan företrädesrätt. 
Den särskilda anmälningssedeln skall vara Remium tillhanda 
senast kl 15.00 den 12 december 2005. Om tilldelning sker 
kommer avräkningsnota att utfärdas och skickas till tecknaren, 
varvid teckningslikvid skall erläggas genom kontant betalning 
senast den dag som anges på avräkningsnotan. Något med-
delande lämnas inte till dem som ej erhåller tilldelning.

Notering av aktier
SystemSeparations aktier är noterade på AktieTorget. Efter att 
nyemissionen registrerats vid Bolagsverket kommer System-
Separation att ansöka om notering av de nyemitterade aktierna 
på AktieTorget. Aktierna beräknas bli föremål för handel från 
omkring den 4 januari 2005. En handelspost omfattar 500 
aktier. 

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna i SystemSeparation medför rätt 
till eventuell utdelning från och med räkenskapsåret 2005. 
SystemSeparation har inte tidigare beslutat om kontantutdel-
ning till Bolagets aktieägare och detta kommer sannolikt inte 
heller att ske de närmsta åren. SystemSeparation har för avsikt 
att behålla tillgängliga medel och använda dem i Bolagets 
verksamhet.

Adress för teckning
Remium AB
Emission: SystemSeparation
Kungsgatan 42
111 35 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsgatan 42
Telefon: 08-454 32 00
Telefax: 08-454 32 01

5. Villkor och anvisningar för företrädesemissionen 
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6. SystemSeparation i sammandrag 

Sammandrag
SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) är noterat på 
AktieTorget sedan 2004. Bolaget bedriver verksamhet genom 
sina två helägda dotterbolag, SystemSeparation Sweden AB 
och SystemSeparation Skebobruk AB. All produktutveckling,  
försäljning och produktägande sker i dotterbolagen.

Moderbolaget är holdingbolag för dotterbolagen i koncernen 
och bedriver ingen egen verksamhet.

Dotterbolaget SystemSeparation Sweden ABs affärsidé är 
att utveckla egna patenterade produkter inom området förbrän-
ningsteknologi, som syftar till att minska miljöbelastningen samt 
öka effektivitet vid oljebaserad kraftproduktion. 

Dotterbolaget SystemSeparation Skebobruk ABs affärsidé 
är att tillverka, lagerföra och distribuera kemiska och biotek-
niska konsument- och industriprodukter till kunder på den 
nordiska marknaden.

Kunder
SystemSeparation Sweden AB säljer oljetillsatsprodukter till 
kraftverkskunder med oljeeldade gasturbiner, ångturbiner eller 
dieselkraftverk. Bolagets kunder finns i dagsläget i följande 
länder och regioner:

■ Ryssland
■ Baltikum
■ Kina
■ Pakistan
■ Sverige

SystemSeparation Sweden ABs omsättning till kunder lokalise-
rade i Sverige uppgår till tio procent av omsättningen. Omsätt-
ningen till utländska kunder uppgår således till 90 procent. De 
största marknaderna omsättningsmässigt för Bolaget är Kina, 
Ryssland och Pakistan.

SystemSeparation Skebobruk AB har cirka 15 stadigvar-
ande kunder. Rörligheten bland kunderna är låg. En av Bola-
gets kunder står i dagsläget för cirka 65 procent av omsätt-
ningen. Kunderna finns framförallt i Sverige men Bolaget har 
även kunder i Finland. Bolaget arbetar kontinuerligt för att utöka 
antalet fasta kunder. 

Framtidsutsikter 
SystemSeparation Sweden AB har under 2005 fått ett mark-
nadsgenombrott på de marknader som Bolaget har som 
huvudmarknader (Ryssland, Kina och Pakistan). Ryssland och 
Kina är världens två enskilt största marknader för Bolagets pro-
dukter. Ett flertal oljekraftverk i båda dessa länder har tecknat 
avtal med Bolaget. Bolaget har under 2005 samarbetat med 
ryska energimyndigheten RAO/UES. Samarbetet har under 
andra halvåret 2005 utökats vilket förväntas leda till leveranser 
av oljetillsatsprodukter till flera ryska kraftverk under 2006. 

De testkörningar som genomförs med nya kunder verifie-
rar mycket goda resultat. Ett omfattande program har under 
tredje kvartalet inletts för att sänka produktionskostnaderna 
och därmed förbättra bruttomarginalerna för Bolagets samtliga 
produkter. Dessa åtgärder beräknas ge effekt under det kom-
mande året.

Av dessa anledningar ser Bolaget positivt på framtiden. Ett 
genombrott på världens största marknader tillsammans med 
positiva testresultat och en utökad marknadsorganisation gör 
att Bolaget förväntar sig en ökad omsättning under 2006 samt 
2007.

Historik
SystemSeparation Sweden AB grundades i februari 2001 
av Dr. Gunnar Ström. Gunnar Ström doktorerade 1986 vid 
universitetet i Umeå i medicinsk vetenskap med specialområde 
tvåfas-separering. Erfarenheterna från denna tid kunde senare 
användas i kemiska processer för att separera olja och vatten. 
Med kunnande kring dessa processer bildade Gunnar Ström 
1988 Pegasus Separation AB. Samarbete och ett joint venture 
ingicks 1992 mellan Pegasus Separation AB och Alfa Laval, 
där Gunnar Ström fick rollen som forskningschef. Alfa Laval 
tog dock under år 2000 beslut om att avveckla forsknings- och 
utvecklingsdelen för kemisk separation. Detta arbete fortsatte 
i SystemSeparation Sweden AB som bildades för att arbeta 
vidare med exploateringen av kemisk separationsteknologi. 
Utvecklingsarbetet ledde under 2002 även vidare till ett 
oljereningssystem för rening av industriella valsoljor. Systemet 
testades med mycket positiva resultat vilket ledde fram till 
bildandet av Viatech Systems AB under 2004. Under 2004 
bildades även SystemSeparation Sweden Holding AB som 
moderbolag till SystemSeparation Sweden AB och Viatech 
Systems AB. SystemSeparation Sweden Holding AB noterades 
på AktieTorget den 10 december 2004. 

Under december 2004 förvärvades den produktionsenhet 
som numera drivs av SystemSeparation Skebobruk AB. 

SystemSeparation 
Sweden AB

SystemSeparation 
Skebobruk AB

SystemSeparation 
Sweden Holding AB
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6. SystemSeparation i sammandrag 

I mars 2005 utdelades Viatech System ABs aktier till aktie-
ägare i SystemSeparation Sweden Holding AB. Utdelningen 
genomfördes i enlighet med Lex ASEA-reglerna vilket medförde 
att utdelningen gjordes utan beskattning vare sig för System-
Separation Sweden Holding AB eller dess aktieägare. Styrel-
sens huvudsakliga skäl till utdelningen var att Viatech Systems 
AB endast hade begränsade synergier med dåvarande syster-
bolaget SystemSeparation Sweden AB, att en korrekt värdering 
av både SystemSeparation och Viatech Systems underlättades 
samt att Viatech Systems AB var ett spin-off bolag med god 
framtidspotential.

I slutet av mars 2005 genomfördes en riktad nyemission 
till Vostok Nafta Investment Ltd. Nyemissionen tillförde Bolaget 
16,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen gjordes till 
kursen 10,5 SEK.

Under andra kvartalet 2005 har omsättningen för Bolagets 
produkter ökat kraftigt. Marknadsbearbetningen har intensifie-
rats och ett försäljningskontor har etablerats i Ryssland.

Idag består koncernen av SystemSeparation Sweden 
Holding AB samt de två helägda dotterbolagen System-
Separation Sweden AB och SystemSeparation Skebobruk AB. 
All försäljning, forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs i 
de båda dotterbolagen.
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7. Marknadsöversikt 

Marknaden 
Allmänt
Oljepriset på världsmarknaden har stigit kraftigt under det 
senaste året. Eftersom en stor del av världens totala kraftgene-
rering kommer från kraftkällor som baseras på fossila bränslen 
ökar betydelsen av att på bästa sätt skapa energi genom en 
effektiv oljeförbränning. Den industri som använder sig av olje-
eldade gasturbiner, ångturbiner och dieselkraftverk är mycket 
omfattande. 

Marknadsstorlek
SystemSeparations estimering av marknaden för oljetillsats-
produkter bygger på nyligen genomförda undersökningar av 
SystemSeparation där respektive lands officiella uppgifter kring 
förbrukningen av petroleumråvaran har använts. Kännedomen 
om marknadens totalförbrukning av petroleumråvaran gör att 
Bolaget genom sin erfarenhet och kunskap om branschen kan 
uppskatta den globala produktionen av eldningsolja. Genom 
denna undersökning uppskattar Bolaget idag marknaden för 
oljetillsatsprodukter till minst 10 miljarder kronor per år. 

Vidare konstateras i undersökningen att vissa användnings-
områden för oljetillsatsprodukter inte är fullt exploaterade då 
allt sämre oljekvaliteter börjar användas när tillgången på olja 
minskar och priset på eldningsolja ökar, samt dels pga den allt 
strängare miljölagstiftningen. Marknadsstorleken bedöms därför 
växa ytterligare under de kommande åren.

Marknaden för oljetillsatsprodukter i Ryssland och Kina 
är de överlägset största med en årsomsättning som enligt 
Bolagets beräkningar uppgår till cirka 1 miljard kronor per 
land. Utöver dessa länder så bedöms Korea, Japan, USA, 
Sydamerika, Taiwan och Saudiarabien vara de största markna-
derna. SystemSeparation genomför löpande egna marknads-
undersökningar för att kunna bedöma marknadens storlek och 
tendenser.

Marknadsaktiviteter
SystemSeparation Sweden AB har genom marknadsaktivi-
teter under 2005 fått ett genombrott på huvudmarknaderna 
i Ryssland, Kina och Pakistan. Bolaget har fasta affärsförbin-
delser med flera oljekraftverk på dessa huvudmarknader och 
är marknadsledande i Ryssland. Testresultaten som bland 
annat bekräftar en effektivare förbränningsprocess innebär att 
marknadsaktiviteter och marknadsinvesteringar påskyndas 
ytterligare för att utöka försäljningen av oljetillsatsprodukter 
i Kina, Ryssland och Pakistan. Bolaget har under 2005 haft 
ett samarbete med den ryska energimyndigheten RAO/UES. 

Samarbetet har under andra delen av 2005 intensifierats vilket 
bedöms leda till leveranser av oljetillsatsprodukter till flera större 
ryska kraftverk under 2006. 

SystemSeparation Sweden AB har under året även fått 
ett marknadsgenombrott i Sverige och Baltikum. Under 2006 
kommer marknadsaktiviteter att genomföras för att utöka 
antalet kunder på dessa marknader. Satsningar för att eta-
blera sig på nya geografiska marknader kommer att initieras 
under fjärde kvartalet 2005. Främst kommer fokus att läggas 
på Mellanösternområdet. En person med specialkompetens 
inom förbränningsteknologi har anställts för att hantera den del 
av kraftverksmarknaden som använder bränslet Orimulsion. 
Orimulsion är ett speciellt framtaget bränsle utblandat med 30 
procent vatten. Kostnaden för detta bränsle motsvarar hälften 
av kostnaden för tunga eldningsoljor och är därmed ett mycket 
intressant alternativ för oljeeldade kraftverk. Under andra 
halvåret 2005 har tre personer med mångårig erfarenhet från en 
större konkurrent anställts i Sverige för att stärka den internatio-
nella marknadsorganisationen. Bolaget förhandlar även om att 
förvärva den ryska försäljningsorganisationen.

Under första kvartalet 2006 kommer försäljningsorganisa-
tionen för den kinesiska marknaden att förändras genom att 
personer som arbetat på kommissionsbasis övergår till att bli 
anställda i System Separation Sweden AB. Denna förändring 
görs i syfte att förbättra försäljningsmarginalerna.

Trender och drivkrafter
SystemSeparation Sweden ABs oljetillsatsprodukter ger en 
avsevärt effektivare förbränningsprocess jämfört med konkur-
renternas motsvarande produkter. De verifierade testresultaten 
visar på ökad effektivitet med upp till sex procent. Oljetillsats-
produkterna skonar också kraftverkens utrustning vilket innebär 
lägre underhållskostnader och färre och kortare driftsstopp. 
Vidare ökar miljökraven kontinuerligt, dels på utsläpp från 
oljeeldade kraftverk, dels på hanteringen av överskottsolja. 
SystemSeparations oljetillsatser bidrar även till minskade 
utsläpp för kraftverken, vilket kan ge ytterligare resultatförbätt-
ringar, då oanvända utsläppsrätter kan säljas på den internatio-
nella marknaden.

Till detta skall läggas kraftverksbolagens ökade användning 
av lågkvalitativa eldningsoljor i förbränningsprocessen, vilket är 
en naturlig följd av marknadens stigande priser på eldningsolja. 
Detta medför en ökad efterfrågan på oljetillsatsprodukter för 
att kompensera den effektivitetsminskning som uppstår när 
lågkvalitativa oljor används.
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8. Verksamhet 

Bolagsstruktur och legal struktur
SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) med organisa-
tionsnummer 556670-2584 är moderbolag till dotterbolaget 
SystemSeparation Sweden AB med organisationsnummer 
556446-4914 och dotterbolaget SystemSeparation Skebobruk 
AB med organisationsnummer 556667-0948. Båda dotter-
bolagen är helägda av SystemSeparation Sweden Holding AB. 
All produktägande och produktutveckling sker i dotterbolagen. 
Aktierna i det tidigare helägda dotterbolaget Viatech  Sys-
tems AB utdelades under mars 2005 till aktieägare i System-
Separation Sweden Holding AB. Utdelningen genomfördes 
i enlighet med Lex ASEA-reglerna vilket medförde att utdel-
ningen gjordes utan beskattning vare sig för SystemSeparation 
Sweden Holding AB eller för dess aktieägare. 

Anställda i koncernen
Antalet anställda i SystemSeparation Sweden Holding AB och 
dess dotterbolag uppgick den 30 september 2005 till 17 perso-
ner, jämfört med tre personer vid samma tidpunkt föregående 
år. Andelen kvinnliga medarbetare uppgår till 18 procent. 

När det gäller den fortsatta utvecklingen kommer System-
Separation Sweden Holding AB och dess dotterbolag löpande 
att arbeta med rekrytering av erforderlig kompetens. System-
Separation Sweden Holding AB och dess dotterbolag har hittills 
varit framgångsrikt med att rekrytera kompetenta medarbetare. 

På längre sikt behöver samtliga avdelningar förstärkas givet 
att bolagen expanderar avsevärt. Genom att bland annat ha 
genomtänkta processer för medarbetarutveckling och arbets-
miljö förväntas bolagen även fortsättningsvis kunna attrahera 
kompetenta medarbetare. 

Anställda per funktion i koncernen

Företagsledning 1

Administration 3

Forskning och utveckling 2

Teknisk support 2

Marknad 4

Produktion 5

Totalt 17

Könsfördelning

Kvinnor 3 Män 14

Åldersfördelning anställda i koncernen

18–29 år 4

30–49 år 10

50–65 år 3

Resultaträkning i sammandrag för SystemSeparation 
Sweden Holding under perioden sep 2004 – sep 2005

SystemSeparation Sweden Holding AB (TSEK) Sep 2004 – Sep 2005

Nettoomsättning 50 

Rörelseresultat –103 

Resultat före skatt –304

Balansräkning i sammandrag för SystemSeparation 
Sweden Holding 2005-09-30

SystemSeparation Sweden Holding AB (TSEK) 2005-09-30

Tillgångar

Anläggningstillgångar 1 893

Kortfristiga fordringar 13 657

Kassa och bank 3 117

Summa tillgångar 18 667

Eget kapital och skulder

Eget kapital 18 625

Kortfristiga skulder 42

Summa eget kapital och skulder 18 667

Dotterbolag – SystemSeparation Sweden AB
Bolagsstruktur
SystemSeparation Sweden AB är ett helägt dotterbolag till 
SystemSeparation Sweden Holding AB (se bolagsstruktur 
ovan).

Affärsidé
Bolagets affärsidé är att utveckla egna patenterade produkter 
inom området förbränningsteknologi, som syftar till att minska 
miljöbelastningen samt öka effektivitet vid oljebaserad kraftpro-
duktion. Därtill höjs produktkvaliteten, kostnaderna minskas 
och produktiviteten förbättras i kundernas verksamhet genom 
forskning, utveckling, produktion och försäljning av oljetillsats-
produkter.

SystemSeparation 
Sweden AB

SystemSeparation 
Skebobruk AB

SystemSeparation 
Sweden Holding AB
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Affärsmodell
Bolaget utvecklar och marknadsför oljetillsatsprodukter på den 
globala marknaden genom såväl återförsäljare som en egen 
försäljningsorganisation till kraftproducerande kunder. Bola-
get strävar efter att snabbt etablera en referensanläggning för 
tester och utvärderingar i respektive land/region, vilket skapar 
goda möjligheter för snabba genombrott i försäljningen på nya 
marknader. På de marknader där Bolaget har fått ett marknads-
genombrott skall marknadsaktiviteterna ytterligare intensifieras 
för att bredda försäljningen ytterligare. Detta gör Bolaget genom 
att bland annat etablera försäljningskontor, inleda samarbete 
med strategiskt viktiga lokala aktörer eller bolagisera försälj-
ningsorganisationer på aktuella marknader. 

Bolaget förfogar genom SystemSeparation Sweden Holding 
ABs helägda dotterbolag SystemSeparation Skebobruk AB 
över en egen tillverkningsenhet av oljetillsatsprodukter. Vidare 
har Bolaget avtal med ytterligare en leverantör av oljetillsats-
produkter. 

Målsättning
Bolagets målsättning är att med innovativa produkter och 
tekniska lösningar bli en världsledande leverantör av oljetillsats-
produkter som ger en ökad energiproduktion, minskade ut-
släpp och därutöver höjer effektiviteten i oljeeldade gasturbiner, 
ångturbiner och dieselkraftverk. 

Vision
Bolagets vision är att ligga i framkant av produktutvecklingen 
inom ändamålsenliga, miljövänliga och högpresterande olje-
tillsatsprodukter samt att vara en världsledande aktör 2010 på 
världsmarknaden för oljeadditiver.

Affärsområde
Bolaget säljer egenutvecklade oljetillsatsprodukter till de indu-
strier som bedriver omfattande verksamhet inom området för 
oljeeldade gasturbiner, ångturbiner och dieselkraftverk. Huvud-
marknaderna består av Ryssland samt Kina och Pakistan. 

Produkter
Bolagets oljetillsatsprodukter kan användas till all kraftgenere-
rande produktion som baseras på oljedrivna källor. Exempel på 
oljedrivna källor är gasturbiner, ångturbiner och dieselkraftverk. 
Tillsatsprodukterna som också kallas additiv har en rad olika 
positiva egenskaper som kan sammanfattas enligt följande:

■ Ökad förbränningseffektivitet
■ Ökad energi- och elproduktion
■ Minskad korrosion 
  Minskade underhållskostnader för kraftanläggningarna 
■ Minskade utsläpp av miljöfarliga ämnen 
■ Minimal destruktion av miljöfarliga ämnen 
■ Färre driftsstopp för kraftanläggningarna 

Erfarenheten visar att den ökade förbränningseffektiviteten 
snabbt gör investeringen lönsam för kunderna. Additiven kan 
blandas och kundanpassas oberoende av oljekvalité för att 
uppnå önskad effekt för en specifik kraftanläggning. De minska-
de utsläppen gör att kraftverken kan sälja oanvända utsläpps-
rätter på den internationella marknaden. 

Oljetillsatsprodukterna, eller additiven, kan indelas i: 

Kraftadditiv 
■ Antikorrosionsadditiv 
■ Förbränningskatalytiska additiv 
■ Dispergerande additiv 

Separationsadditiv 
■ Additiv för partikelseparation 
■ Additiv för vatten/oljeseparation 

Resultaträkning i sammandrag för SystemSeparation  
Sweden under perioden sep 2004 – sep 2005

SystemSeparation Sweden AB (TSEK) Sep 2004 – Sep 2005

Nettoomsättning 15 670

Rörelseresultat –5 518 

Resultat före skatt –5 480

Kunder
SystemSeparation Sweden AB säljer oljetillsatsprodukter till 
kunder som bedriver omfattande kraftproduktion inom både 
tillverknings-, olje- och kraftindustrin genom att använda olje-
eldade gasturbiner, ångturbiner eller dieselkraftverk. Bolagets 
kunder finns i dagsläget i följande länder och regioner:

■ Ryssland
■ Baltikum
■ Kina
■ Pakistan
■ Sverige

SystemSeparation Sweden ABs omsättning till kunder lokalise-
rade i Sverige uppgår till tio procent av omsättningen. Omsätt-
ningen till utländska kunder uppgår således till 90 procent. De 
största marknaderna omsättningsmässigt för Bolaget är Kina, 
Ryssland och Pakistan.

Då Bolagets produkter är unika krävs till en början omfat-
tande testkörningar för att verifiera utlovade resultatförbätt-
ringar. Denna införsäljningsprocess tar mellan 6 till 18 månader. 
Kunder har därefter visat sig vara mycket trogna vilket beror 
på att den totala kundnyttan med förbättrad totalekonomi 
överstiger kostnaderna för Bolagets produkter. Kundkontakter 
bearbetas från Sverige med hjälp av lokala agenter. Då flera 
av Bolagets marknader tidigare saknar behov av energibe-
sparande teknologier skapar det höga oljepriset samt handel 
med utsläppsrätter nu ett starkt incitament att förbättra effek-
tiviteten och reducera miljöstörande utsläpp.

8. Verksamhet 
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Produktutveckling
SystemSeparation Sweden AB bedriver i projektform ett kon-
tinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete genom Bolagets 
FoU-avdelning. I dagsläget sysselsätter denna avdelning två 
personer och ansvarar även för Bolagets kostnadsreduktions-
projekt för produkterna. Produktutveckling och initiala tester 
av nya tillsatsmedel sker internt. Produktutvecklingen sker i 
samarbete med tekniska högskolor, oljeinstitut samt strategiskt 
valda globala bolag.

Bolaget bedriver bland annat en produktutveckling av 
förbränningstillsatsmedel för koleldade kraftverk. En marknads-
lansering av dessa tillsatsmedel beräknas att ske under 2006.

Produktion/Leverantörer
Produktion av Bolagets egenutvecklade oljetillsatsprodukter 
sker främst hos en kontrakterad underleverantör. Bolaget 
utreder möjligheten att etablera alternativt förvärva komplet-
terande tillverkningskapacitet. För ytterligare information kring 
produktion/leverantörer, se avsnittet Dotterbolag – System-
Separation Skebobruk AB.

Patent och varumärken
Bolaget har under 2002 patentansökt formulering, metod och 
tillverkningsprocess för produktion av Protea M-29. Protea  
M-29 är den första oljetillsatsprodukten av den senaste genera-
tionen additiv och har unika förbränningstekniska egenskaper. 
Det är Bolagets strategi att när så är möjligt successivt expan-
dera patentskyddet på befintliga produkter samt patentskydda 
alla nyutvecklade produkter.

Konkurrenter
Baker Petrolite, USA 
Baker Petrolite är världsledande inom kemiska produkter och 
innovativ teknologi. Företaget ingår i en större koncern med 
totalt cirka 24 500 anställda. Baker Petrolite finns i tio länder.

Crompton, USA 
Crompton är ett av USAs största kemiska företag. Företaget 
har nyligen gått ihop med Great Lakes Chemical. Nytt bolags-
namn blir Chemtura. Bolaget har cirka 7 300 anställda och finns 
i 20 länder.

Octel, USA 
Octel är tillverkare och leverantör av oljetillsatsprodukter. Octel 
har cirka 820 anställda och finns i 21 länder.

GE Betz, USA 
GE Betz tillhör affärsområdet GE Water & Process Technologies 
och är tillverkare och global leverantör av vattenrenings- och 
oljetillsatsprodukter. 

Pentol, Schweiz 
Pentol S.A är verksam sedan 1969 och är specialiserad på 
produktion av utrustning och kemiska produkter för kraft- och 
oljeindustrin. Tillverkar även billigare och teknologiskt enklare 
s k slurryprodukter. 

Vissa konkurrenter har visat intresse för att marknadsföra och 
sälja Bolagets oljetillsatsprodukter under eget varumärke. 
Diskussioner förs med flera av dessa konkurrenter med 
målsättning att utse en eller flera till återförsäljare av Bolagets 
oljetillsatsprodukter.

Investeringar
Bolaget har under året investerat cirka två miljoner kronor i 
marknadsetablering på Bolagets huvudmarknader. Dessa 
marknadskostnader har till fullo kostnadsförts under inne-
varande bokslutsår. Investeringar i forskning och utveckling 
har uppgått till cirka en miljon kronor. Dessa kostnader har 
kostnadsförts direkt över resultaträkningen under innevarande 
räkenskapsår.

Medarbetare
Antalet anställda i SystemSeparation Sweden AB uppgick 
den 30 september 2005 till cirka tio personer, jämfört med tre 
personer vid samma tidpunkt föregående år.

Dotterbolag – SystemSeparation Skebobruk AB
Bolagsstruktur
SystemSeparation Skebobruk AB är ett helägt dotterbolag 
till SystemSeparation Sweden Holding AB (se bolagsstruktur 
ovan).

Affärsidé
Bolagets affärsidé är att tillverka, lagerföra och distribuera 
kemiska och biotekniska konsumentprodukter till kunder på 
den nordiska marknaden.

Affärsmodell
Bolaget erbjuder produktutveckling, tillverkning, legotillverk-
ning, lagerföring och distribution av industriella produkter och 
nischade specialprodukter för konsument- och industrimarkna-
den. Genom att erbjuda varje kund en integrerad helhetslösning 
som är anpassad efter varje verksamhets unika och specifika 
behov så skapas mycket konkurrenskraftiga lösningar. 

8. Verksamhet 
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Målsättning
Bolaget skall, själva eller i samarbete med partners, erbjuda 
varje kund en integrerad helhetslösning anpassad efter varje 
verksamhets unika och specifika behov.

Vision
Bolaget skall vara en effektiv och flexibel produktionsanläggning 
för kemiska och biotekniska specialprodukter till industri- och 
konsumentmarknaden.

Affärsområde
Bolagets affärsområde består av tillverkning och försäljning 
av kemiska och biotekniska konsumentprodukter till kunder 
på den nordiska marknaden. Bolaget erbjuder kontrakts-
produktion, lagerhållning, distribution samt produktutveckling 
och andra kringliggande tjänster.

Produkter
Bolagets produkter består av kemiska och biotekniska produk-
ter till industri och konsument. Produkterna levereras i såväl 
flytande form som i pulverform. Produkterna för konsument för-
packas i mindre flaskor eller påsar med volym från 0,1–10 liter. 
Industriprodukterna förpackas i större dunkar, säckar, container 
eller bulk. Ett nytt produktsortiment har lanserats under tredje 
kvartalet 2005 under ett eget varumärke. Produkterna är främst 
avsedda för den europeiska industrimarknaden med special-
avfettningsprodukter, bränslefilterrengörningskemikalier samt 
övriga specialprodukter.

Resultaträkning i sammandrag för SystemSeparation 
Skebobruk under perioden dec 2004 – sep 2005

SystemSeparation Skebobruk AB (TSEK) Dec 2004 – Sep20051)

Nettoomsättning 12 128

Rörelseresultat 2 369

Resultat före skatt 2 327 

1) SystemSeparation Skebobruk AB ingår i räkenskaperna från den 13 december 2004.

Kunder
SystemSeparation Skebobruk AB har cirka 15 stadigvarande 
kunder. Rörligheten bland kunderna är låg. Bolagets största 
kund står i dagsläget för cirka 65 procent av omsättningen. 
Genom aktiv marknadsbearbetning och en nyanställd mark-
nadsansvarig förväntas denna andel i procent att sjunka under 
2006. Kunderna finns i huvudsak i Sverige men Bolaget har 
även kunder i Finland.  En utvidgning av antalet fasta kunder 
förväntas innebära en ökad omsättning under 2006.

Produktion/Leverantörer
Bolagets produktion sker från produktionsanläggningen 
i Skebobruk. Kontor och lager finns i direkt anslutning till 
produktionsanläggningen. Bolagets produktion och leveran-
ser skall hålla en hög kvalitet och överskrida branschmässiga 
normer, lagar, förordningar och överenskommelser. Produkterna 
tillverkas med ett miljöinriktat tänkande där påverkan mot miljön 
minimeras under produktens hela livscykel. Bolaget använder 
sig av ett stort antal olika leverantörer av standardråvaror för sin 
tillverkning. Flertalet av dessa råvaror finns tillgängliga från flera 
olika leverantörer.  

Patent och varumärken
Bolaget har sökt varumärkesskydd för produktnamnet CleanEx. 

Konkurrenter
Bolaget bedömer att det finns en större konkurrent i Sve-
rige som vänder sig till en snarlik marknad (Aktiv Kemi AB). I 
övrigt finns det ett antal företag som producerar kemiska och 
biotekniska produkter, dock inte med inriktning på integrerade 
helhetslösningar med anpassningar till varje verksamhets unika 
och specifika behov.

Investeringar
Bolaget utreder effekterna av en eventuell investering i ökad 
produktionskapacitet för att kunna säkerställa den framtida 
expansionen. Bolaget har under 2005 även investerat i en 
pulverfyllningsanläggning. 

Medarbetare
Antalet anställda i SystemSeparation Skebobruk AB uppgick 
den 30 september 2005 till cirka sju personer, jämfört med noll 
personer vid samma tidpunkt föregående år.

Miljö
Företaget följer samtliga vid vart tillfälle gällande bestämmel-
ser avseende miljö och säkerhet. Under 2006 avser Bolaget 
genomföra certifiering enligt ISO 9000 & ISO 14000. 

9. Verksamhet 
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9. Finansiella mål, riktlinjer och framtidsutsikter

Tillväxtmål
Målsättningen är att koncernen skall prestera en tillväxt över-
stigande 50 procent per år under de närmaste två till fyra åren. 
Tillväxten skall ske genom att koncernen skall bli marknads- 
ledande inom varje huvudmarknad. 

Lönsamhetsmål
Koncernens långsiktiga mål är att uppnå en rörelsevinst-
marginal på cirka 20 procent, där vinstmarginalen defineras 
som resultat före finansiella poster i procent av nettoomsätt-
ningen senast år 2007. 

Soliditetsmål
Koncernen har som målsättning att soliditeten aldrig skall 
understiga 30 procent.

Kreditpolicy
Koncernen säljer normalt på 30 dagar netto på den europeiska 
marknaden. I övrigt eftersträvar Koncernen att leverera mot 
remburs när så är praktiskt genomförbart. Normalt är betal-
ningstiderna mellan 30 till 90 dagar

Valutapolicy
Koncernen har som policy att valutasäkra minst 50 procent av 
order med ett värde överstigande 500 000 kronor och erhållen i 
utländsk valuta.

Framtidsutsikter
SystemSeparation Sweden AB har under 2005 fått ett tydligt 
marknadsgenombrott på de marknader som Bolaget har som 
huvudmarknader, Ryssland, Kina och Pakistan. Ryssland och 
Kina är världens två enskilt största marknader för Bolagets 
produkter. Ett flertal oljekraftverk i dessa länder har fasta affärs-
förbindelser med Bolaget. Bolaget har under 2005 samarbetat 
med ryska energimyndigheten RAO/UES. Samarbetet har 
under andra halvåret 2005 utökats vilket förväntas leda till leve-
ranser av oljetillsatsprodukter till ett stort antal ryska kraftverk 
under 2006. 

De testkörningar som genomförs med nya kunder bekräftar 
produkternas positiva effekter. Under tredje kvartalet 2005 har 
ett omfattande arbete med översyn av produktionskostnaderna 
inletts vilket förväntas ge effekt på bruttoresultatet under 2006. 
Av dessa anledningar ser Bolaget mycket positivt på fram-
tiden. Ett marknadsgenombrott på världens största marknader 
tillsammans med positiva testresultat och en utökad marknads-
organisation gör att Bolaget bedömer att omsättning kommer 
att öka kraftigt under 2006 och 2007.
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10. Ekonomisk utveckling i sammandrag

Nedan återges finansiell information avseende dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB med organisationsnummer  
556446-4914.

Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden Holding AB (Publ) samt dess helägda dotterbolag SystemSeparation 
Skebobruk AB inte bedrev någon verksamhet innan innevarande bokslutsår. Därav finner Bolaget det ej möjligt att publicera jäm-
förbara räkenskaper för motsvarande perioder tidigare år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste tre årsredovisningarna 
för nuvarande dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår är förlängt till 16 månader och 
innefattar tiden 2004 09 01 till 2005 12 31.

Räkenskaper i sammandrag 2003-05-01– 2002-05-01– 2001-05-01–
Belopp i TSEK 2004-08-31 2003-04-30 2002-04-30

Resultaträkning i sammandrag

Omsättning 4 490 1 867 1 790
Rörelseresultat (EBIT) –86 –305 20
Resultat efter finansiella poster 36 –320 –1
Årets resultat 36 –269 23
Balansräkning i sammandrag

Anläggningstillgångar 1 072 98 159
Övriga omsättningstillgångar (ex. likvida medel) 1 091 508 310
Likvida medel 124 217 44
Eget kapital 136 –90 180
Obeskattade reserver –17 34
Långfristiga skulder 309 375 9
Kortfristiga skulder 1 841 555 290
Balansomslutning 2 287 823 513
Kassaflödesanalys i sammandrag

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 139 –246 51
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 703 66 –106
Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 059 –14 –49
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 124 366 9
Årets kassaflöde –93 172 –94
Nyckeltal, SEK, om ej annat anges

Marginaler

Rörelsemarginal, % Neg Neg 1,13%
Vinstmarginal, % 0,80% Neg Neg
Räntabilitetsmått

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 12,60% Neg 10,70%
Räntabilitet på eget kapital, % 154,86% Neg 13,45%
Kapitalstruktur

Justerat eget kapital 136 –102 204
Genomsnittligt eget kapital 23 45 168
Skuldsättningsgrad, % 44% Neg 5%
Soliditet, % 6% Neg 40%
Räntetäckningsgrad, % 492% Neg 97%
Andel riskbärande kapital, % 6% Neg 35%
Medarbetare

Antal anställda vid periodens utgång 3 3 1
Medelantalet anställda under perioden 3 3 1
Investeringar 1 042 14 49
Data per aktie 2004 2003 2002

Genomsnittligt antal aktier för perioden 1 000 1 000 1 000
Genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning 1 000 1 000 1 000
Antal aktier vid periodens slut 1 000 1 000 1 000
Vinst per aktie, SEK 36 –269 23
Vinst per aktie efter full utspädning, SEK 36 –269 23
Eget kapital per aktie, SEK 136 –90 180
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Definitioner
Marginaler
Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av årets 
fakturering.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av årets fakurering.

Räntabilitetsmått
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på eget kapital
Nettoresultatet enligt resultaträkning i procent av genomsnittligt 
eget kapital.

Kapitalstruktur
Justerat eget kapital
Eget kapital inklusive 72 procent av obeskattade reserver.

Genomsnittligt eget kapital
Ingående plus utgående eget kapital dividerat med två.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutning.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat 
med finansiella kostnader.

Andel riskbärande kapital
Summan av eget kapital och latent skatteskuld dividerat med 
balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.

Data per aktie
Vinst per aktie
Nettoresultat i relation till genomsnittligt antal utestående aktier 
under året.

Vinst per aktie efter full utspädning
Nettoresultat i relation till genomsnitt av utestående aktier under 
året, plus aktier som kan tillkomma genom optionsrätter och 
konvertibler.

Eget kapital per aktie
Eget kapital i relation till totalt antal aktier per balansdagen.

10. Ekonomisk utveckling i sammandrag
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11. Kommentarer till den finansiella utvecklingen

2003/2004
Omsättningen för perioden 2003-05-01 till 2004-08-31 uppgick 
till 4 490 146 kronor. Jämfört med perioden 2002-05-01 till 
2003-04-30 steg omsättningen med 40,5 procent, vilket inne-
bär en ökning med 2 622 915 kronor. Försäljningsökningen kan 
hänföras till kraftigt ökade marknadsaktiviteter. 

Rörelsresultatet under perioden 2003-05-01 till 2004-08-
31 uppgick till –85 799 kronor. Resultat efter finansiella poster 
uppgick till 35 813 kronor. Resultatförbättringen berodde främst 
på ökad försäljning och effektivare organisation.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före föränd-
ring av rörelsekapital uppgick under perioden 2003-05-01 till 
2004-08-31 till 138 932 kronor jämfört med –245 837 kronor 
under perioden 2002-05-01 till 2003-04-30. Förbättringen om 
384 769 kronor beror på resultatförbättringar. 

2002/2003
Omsättningen för perioden 2002-05-01 till 2003-04-30 uppgick 
till 1 867 231 kronor. Jämfört med perioden 2001-05-01 till 
2002-04-30 steg omsättningen med 4,3 procent, vilket innebär 
en ökning med 77 435 kronor. Försäljningen kan hänföras till 
leveranser till kraftverk i Pakistan och Jordanien.

Rörelsresultatet för perioden 2002-05-01 till 2003-04-30 
uppgick till –304 605 kronor. Resultat efter finansiell poster 
uppgick till –320 131 kronor. Det negativa resultatet beror 
främst på ökade omkostnader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapitalbehov uppgick under perioden 2002-05-01 till 
2003-04-30 till –245 837 kronor jämfört med 51 165 kronor 
under perioden 2001-05-01 till 2002-04-30. Försämringen om 
297 002 kronor beror på att omkostnaderna ökat snabbare 
relativt försäljningen.

2001/2002
Omsättningen för perioden 2001-05-01 till 2002-04-30 uppgick 
till 1 789 796 kronor. Försäljningen kan främst hänföras till den 
svenska marknaden. 

Rörelsresultatet under perioden 2001-05-01 till 2002-04-
30 uppgick till 20 298 kronor. Resultat efter finansiella poster 
uppgick till –686 kronor. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapitalbehov uppgick under perioden 2001-05-01 till 
2002-04-30 till 51 165 kronor. 

Finansiell ställning
System Separation Sweden ABs balansomslutning uppgick 
till 2 286 527 kronor per 2004-08-31. Det egna kapitalet var 
135 996 kronor och solidteten uppgick till 6 procent. Likvida 
medel uppgick till 124 096 kronor. Bolaget hade 309 316 kro-
nor i långfristiga skulder. 

Anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar var vid årsskiftet bokförda till 
1 071 825 kronor, varav immateriella tillgångar svarade för 
900 893 kronor. 

Omsättningstillgångar
Per 2004-08-31 uppgick Bolagets omsättningstillgångar till 
1 214 702 kronor. Kundfordringar svarade för 258 083 kronor, 
vilket motsvarade 5,7 procent av nettoomsättningen under 
perioden 2003-05-01 till 2004-08-31. Likvida medel uppgick till 
124 096 kronor.

Eget kapital och skulder
Eget kapital uppgick per 2004-08-31 till 135 996 kronor, varav 
100 000 kronor var bundet och 35 996 kronor fritt eget kaptial. 
Långfristiga skulder uppgick till 309 316 kronor. Kortfristiga 
skulder uppgick per 2004-08-31 till 1 841 215 kronor, varav 
leverantörsskulder svarade för 886 804 kronor, övriga skulder 
för 759 250 kronor och upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter till 196 161 kronor.

Avskrivningar
Avskrivningar under perioden 2003-05-01 till 2004-08-31 upp-
gick till 86 881 kronor. Avskrivningstiden för inventarier, goodwill 
och övriga immateriella tillgångar uppgår till fem år. 
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12. Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapital 
Aktiekapitalet i SystemSeparation uppgick den 31 oktober 2005 till  900 563,58 kronor fördelat på 10 006 262 
aktier. Varje aktie har ett nominellt värde av 0,09 kronor. Varje aktie berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till 
Bolagets tillgångar och vinst. 

Aktiekapitalets utveckling
Bolagets aktiekapital har sedan bildandet förändrats enligt tabellen nedan:

År Händelse

Ökning av  
antalet 
aktier Antal aktier

Nominellt  
värde per  

aktie (SEK)

Förändring av  
aktiekapitalet  

(SEK)
Aktiekapital  

(SEK)
Kurs

(SEK)

okt 2004 Bolagsbildning 7 540 000 7 540 000 0,09 678 600,00 678 600,00 0,09

dec 2004 Nyemission 793 000 8 333 000 0,09 71 370,00 749 970,00 3,00

jan 2005 Nyemission 126 164 8 459 164 0,09 11 354,76 761 324,76 7,93

mars 2005 Nedsättning 0 8 459 164 0,07 –169 183,28 592 141,48 –

mars 2005 Nyemission 11 000 8 470 164 0,07 770,00 592 911,48 18,50

mars 2005 Fondemission 0 8 470 164 0,09 169 403,28 762 314,76 –

april 2005 Nyemission 1 536 098 10 006 262 0,09 138 248,82 900 563,58 10,50

dec 2005 Nyemission 5 003 131 15 009 393 0,09 450 281,79 1 350 845,37 5,00

I tabellen ovan har antagits att full teckning sker av den förestående nyemissionen.

Ägarstruktur
Nedanstående tabell visar ägarstrukturen i SystemSeparation baserat på uppgifter från VPC och av Bolaget kända 
förhållanden per den 31 oktober 2005. De tio största ägarna svarade för cirka 59 procent av kapitalet och rösterna. 
Gunnar Ström var SystemSeparations enskilt största ägare med cirka 22 procent av kapitalet och rösterna.

Ägare Antal aktier 
Andel av 

kapital, % Andel av 

Gunnar Ström 2 192 500 21,91 21,91

Vostok Nafta Investment Ltd 1 536 098 15,35 15,35

Western Elgajo AB 541 750 5,41 5,41

Morgan Stanley & CO 463 000 4,63 4,63

AB Johan Hansson 300 000 3,00 3,00

Fortis Bank NB, NQI 203 000 2,03 2,03

Jonsson Consult AB 191 500 1,91 1,91

Nordnet Pensionsförsäkring 163 500 1,63 1,63

Peter Henderson 158 000 1,58 1,58

Jonas Bernt Olof Gustafsson 132 500 1,32 1,32

Övriga 4 124 414 41,22 41,22

Totalt 10 006 262 100,00 100,00
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12. Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktieägaravtal 
Såvitt styrelsen känner till finns det inte något aktieägaravtal 
rörande ägandet i SystemSeparation. 

Utestående optionsprogram
Idag finns inga utestående optionsprogram.

Bemyndigande 
Styrelsen har ett bemyndigande från konstituerande stämma att 
utfärda nya aktier inom ramen för det aktiekapital som anges 
i bolagsordningen. Bemyndigandet inkluderar även rätten att 
göra avsteg från aktieägarnas företrädesrätt samt emittera mot 
apportegendom. 

Kursutveckling och omsättning
SystemSeparations aktie är noterad på AktieTorget (SYSE) 
sedan den 10 december 2004. Aktien har under perioden 10 
december 2004 till och med 31 oktober 2005 handlats som 
lägst till 4,11 kronor och som högst till 21,80 kronor. Den 31 
oktober 2005 handlades Bolagets aktie till en kurs om 12,70 
kronor. Den genomsnittliga dagsomsättningen i System-
Separations aktie under perioden uppgick till  56 100 aktier per 
handelsdag. Aktiegrafen nedan framställer aktiekursutveck-
lingen och omsättningen för SystemSeparations aktie under 
perioden 10 december 2004 till och med 31 oktober 2005.

Utdelning och utdelningspolitik
SystemSeparation har inte tidigare beslutat om kontantutdel-
ning till Bolagets aktieägare och detta kommer sannolikt inte 
heller att ske de närmsta åren. SystemSeparation har för avsikt 
att behålla tillgängliga medel och använda dem i Bolagets 
verksamhet.
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13. Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelsen
Aktieinnehav per den 31 oktober 2005.

Göran Brorsson – Styrelseordförande
Född: 1952 
Verkställande direktör och koncernchef AB Westergyllen. 
Medlem i styrelsen sedan 2005.
Tidigare verksamt inom bland annat Sonessonkoncernen 
och AssiDomän som dotterbolags VD och medlem i lednings-
gruppen.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB Westergyllen. 
Styrelseordförande i AB Westergyllens dotterbolag.
Aktieinnehav: 50 000 st. 
 
Mats Olofson – Ledamot 
Född: 1932 
Advokat. 
Medlem i styrelsen sedan 2004.
Delägare i Advokatfirman Carler sedan 1981. Bolagsjurist i Facit 
AB, sekreterare i AB Electrolux styrelse. Bolagsjurist och chef 
för juridiska avdelningen vid AB Electrolux, 1973–1981.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Sharp Electrics 
Nordic AB samt i Crouzet AB.
Inget aktieinnehav.
 
Dr. Gunnar Ström – Ledamot 
Född: 1953
Ansvarig för forskning och utveckling (R&D).
Medlem i styrelsen sedan 2004. 
Doktor i Medicinsk vetenskap, Umeå universitet 1986. Verksam 
vid Alfa Laval 1992 – 2000, ansvarig för kemisk separation. 
Grundare av SystemSeparation Sweden AB, Pegasus Lab 
AB, Pegasus Separation AB, Pegasus Industries och Pegasus 
Labor GmbH. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Viatech Systems AB. 
Aktieinnehav: 2 192 500 st.
Anställd av SystemSeparation Sweden AB sedan start 2001. 
 
Sune Karlsson – Ledamot
Född: 1946
Arbetande styrelseordförande Haldex AB.
Medlem i styrelsen sedan 2005. 
Mångårigt verksam inom ASEA och ABB. Tidigare medlem 
av ABB:s koncernledning med globalt ansvar för segmenten 
Transmission och Distribution.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Haldex AB och 
Eldon Group AB. 
Inget aktieinnehav3).
 

Christer Lindqvist – Ledamot
Född: 1956
Management konsult
Medlem i styrelsen sedan 2005. 
Bergsingenjör KTH 1981. Tidigare verksam som Vice koncern-
chef STC Interfinans AB, vice VD och VD i flera ABB-dotter-
bolag, Industrichef AB Traction. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Viatech Systems 
samt Gripsholms Värdshus. 
Inget aktieinnehav (köpoption 50 000 aktier). 
Arbetar på konsultbasis för SystemSeparation Sweden AB 
sedan 2005.
 
Magnus Unger – Ledamot
Född: 1942
Aktivt styrelsearbete
Medlem i styrelsen sedan 2005, nyinvald vid extra bolags-
stämma den 17 november 2005.
Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm1967. Exportchef 
Semper AB, VD SCA/Mölnlyckegruppen Nederländerna samt 
Belgien. VD Atlas Copco Belgien, Zaire. VD för affärsområdet 
MCT (Mining and Construction, Vice VD Atlas Copco gruppen. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i the Odin Group, 
Mimer International Invest AB, Cal-Konsult AB. Styrelseledamot 
i PayNova AB och Lundin Petroleum AB. 
Inget aktieinnehav.

Geoffrey Richards – Ledamot
Född: 1944
Kemist
Medlem i styrelsen sedan 2005, nyinvald vid extra bolags-
stämma den 17 november 2005.
Konsult i frågor gällande kemisk industri. Utvecklingschef 
United Paper Mill Chemical Division, Finland, Group Manager 
Refinery Process, Nalco Chemical Company, USA, Chef 
Utveckling & Forskning, Byosin AB, Konsult åt Hoechst/Clariant.
Inga övriga styrelseuppdrag.
Inget aktieinnehav.
Arbetar på konsultbasis för SystemSeparation Sweden AB 
sedan 2005.

3)  En överenskommelse har träffats mellan Sune Karlsson och Alexander Richards om att Sune Karlsson skall förvärva 50 000 aktier i SystemSeparation Sweden Holding i 
december 2005.
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13. Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Ledande befattningshavare
Aktieinnehav per den 31 oktober 2005

Alexander Richards, Verkställande Direktör 
Född: 1970. 
Styrelseordförande Viatech Systems AB, NRS Technologies 
Holding AB. 
Styrelseledamot Addyourlogo AB.
Arbetade på konsultbasis för SystemSeparation Sweden AB 
2004. 
Anställd av SystemSeparation Sweden AB sedan 2005.
Aktieinnehav: via bolag 684 750 st4) (utfärdad köpoption 
258 325 aktier)

Magnus Dahlin – CFO 
Född: 1973. 
Civilekonom.
Anställd av SystemSeparation Sweden AB sedan 2004.
Aktieinnehav: 29 000 st, via bolag 10 000 st

Jens Sjöström – verkställande direktör SystemSeparation 
Skebobruk AB
Född: 1975
Civ. Ekon., Stockholms Universitet 2002.
Civ. Ing., KTH 2000.
Anställd av SystemSeparation Skebobruk AB sedan 2004.
Inget aktieinnehav.

Björn Forsberg – tekniskt ansvarig
Född: 1970
Kemist, Kemistlinjen Uppsala Universitet 1991.
Pegasus Separation AB, Alfa Laval Separation AB.
Produktchef SystemSeparation Sweden AB
Anställd i SystemSeparation Sweden AB sedan start 2001
Aktieinnehav: 85 000 st (köpoption 208 325 aktier)

Gunnar Ström – Ansvarig för forskning och utveckling (R&D).
(Övrigt se styrelsen ovan)

Revisorer
Alexander Hagberg, Ernst & Young AB
Född 1958
Auktoriserad revisor

(Årsredovisningarna för 2001/2002 samt 2002/2003 avseende 
dotterföretaget SystemSeparation Sweden AB har reviderats av 
Conny Fredriksson, godkänd revisor, från KPMG.)

Ersättningar till styrelsen, ledande befattningshavare  
och revisorer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår inget arvode 
under 2005. Arvode för 2006 kommer att utgå enligt beslut på 
nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelseledamöterna har dock 
löpande ersatts för kostnader för resor i samband med styrelse-
möten. Styrelseledamöterna Christer Lindqvist samt Geoffrey 
Richards har fram till den 30 september erhållit ersättning för 
operativt arbete för Bolagets räkning om totalt 610 000 kronor 
inklusive skatter och sociala avgifter. Arvodestaxa har behand-
lats av styrelsen samt ersättning har erlagts mot uppvisande 
av underlag. Advokatfirman Carler där styrelseledamot Mats 
Olofson är aktiv har under innevarande bokslutsår fakturerat 
325 000 kronor för juridiska tjänster. 

Alexander Richards tillträdde som VD den 8 juni 2005. 
Ersättning utgår från den 1 september 2005 med 960 000 
kronor per år, ett belopp motsvarande 13 procent av årslönen 
avsätts till pensionsförsäkring. Därutöver kan VD erhålla en 
maximal årlig bonus motsvarande tre månadslöner. Tidigare 
VD Gunnar Ström som avträtt för att arbeta med forskning och 
utveckling av företagets produkter har fram till och med den 
30 september erhållit en ersättning om 215 000 kronor under 
innevarande bokslutsår. Ersättning till övriga ledande befatt-
ningshavare Björn Forsberg, Jens Sjöström, Magnus Dahlin 
och Gunnar Ström uppgår till totalt 1 694 000 kronor per år. 
Ett belopp motsvarande 13 procent av årslönen avsätts till 
pensionsförsäkring. 

Bolagets revisorer erhåller ersättning mot löpande räk-
ning. Fram till den 30 september 2005 uppgår ersättningen till 
150 000 kronor, varav 120 100 kronor avsåg revision. 

Affärstransaktioner
Ingen av nuvarande ledamöterna i styrelsen, ledande befatt-
ningshavare eller revisorer har deltagit, direkt eller indirekt, i 
några affärstransaktioner med Bolaget som är eller har varit 
ovanliga till sin karaktär. 

4)  En överenskomme lse har träffats mellan Sune Karlsson och Alexander Richards om att Sune Karlsson skall förvärva 50 000 aktier i SystemSeparation Sweden Holding i 
december 2005.
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14. Riskfaktorer

Allt företagande och ägande av aktier är förenat med risk-
tagande och i detta fall utgör SystemSeparation inget undan-
tag. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll kan påverka 
dess resultat och finansiella ställning, liksom många faktorer 
vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedan 
redovisas riskfaktorer utan rangordning och utan anspråk på att 
vara heltäckande. Utöver information som framkommer i detta 
prospekt bör därför varje investerare göra sin egen bedömning 
av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida 
utveckling.

Konkurrenter
En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag 
med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och 
produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form 
av vikande marknadsandelar. Vidare kan företag med global 
verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden 
bestämma sig för att etablera sig inom området för oljetillsats-
produkter. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- 
och resultateffekter för Bolaget.

Kunder
Då Bolaget fått sitt marknadsgenombrott först under 2004–
2005 så har rörelseintäkterna hittills genererats från ett begrän-
sat antal kunder. Vissa kunder kan under begränsade tids-
perioder stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. 
En förlust av en större kund skulle på kort sikt kunna påverka 
Bolagets omsättning negativt. 

Patentansökningar
Bolaget har patentansökt metoden och processen för framtag-
ning av oljetillsatsprodukten gällande den förbränningskataly-
tiska delen. Bolaget kan inte garantera att patentansökningen 
kommer att godkännas och inte heller garantera att ett godkänt 
patent kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i 
framtiden.

Snabb tillväxt och förvärv
Bolaget planerar att expandera kraftigt under de kommande 
åren dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och 
regioner man redan har etablerat sig i och dels genom att 
etablera sig i nya länder och regioner. En etablering i nya länder 
och regioner kan medföra problem och risker som är svåra 
att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom 
medföra intäktsbortfall. 

En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv 
av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre 
lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verk-
samhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan 
medföra problem på det organisatoriska planet. Dels genom 
svårigheter att rekrytera rätt personal och genom att en snabb 
expansion kan medföra problem för personal att framgångsrikt 
integreras i organisationen.

Leverantörer och partners
SystemSeparation har ett antal samarbeten med leverantörer 
och partners. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa 
väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna 
ha en negativ inverkan på verksamheten. Det kan inte heller 
garanteras att SystemSeparation i framtiden, för att expandera 
verksamheten, kan inträda partnerskap med önskvärda intres-
senter. 

Nyckelperson och medarbetare
Bolagets nyckelpersoner har en stor kompetens och lång 
erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en 
eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser 
för Bolagets verksamhet och resultat. 

Försenade kundorder
Risker finns att Bolagets marknadssatsningar på nya markna-
der samt marknadsbearbetningar på befintliga marknader inte 
ger omgående resultat. Förskjutningar av testkörningar av Bola-
gets produkter kan förekomma. Likaså kan kunder senarelägga 
planerade order. Dessa förskjutningar och senareläggningar kan 
påverka omsättningen och resultatet negativt.

Politisk risk
Bolaget är engagerat och verksamt i olika länder och kommer 
så att förbli. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, 
skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. 
Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäker-
hetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa 
konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. 

Finansiering och kapitalbehov
Bolagets snabba expansion och marknadssatsningar innebär 
att de månatliga kostnaderna kommer att öka. En försening av 
marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resul-
tatförsämringar för Bolaget. Det kan inte uteslutas att Bolaget i 
framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan 
heller inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaf-
fas. 

Aktiemarknadsrisk
En potentiell investerare i SystemSeparation bör iaktaga att en 
investering i Bolaget är förknippad med hög risk och att det 
inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en 
positiv utveckling. Även om Bolagets verksamhet utvecklas 
positivt finns det en risk att en investerare vid avyttringstillfället 
gör en realisationsförlust.
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15. Legala frågor och övrig information

Associationsform
SystemSeparation Sweden Holding grundades och registre-
rades hos Patent- och registreringsverket (nuvarande Bolags-
verket) den 20 oktober 2004 och har sedan detta datum 
bedrivit verksamhet under firma SystemSeparation Sweden 
Holding Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). SystemSeparation 
Sweden Holding etablerades som ett aktiebolag och bedriver 
verksamheten under denna associationsform, vilken regleras 
av aktiebolagslagen (1975:1385). Bolagets verksamhet skall 
vara att bedriva nationell och internationell verksamhet som 
omfattar inköp och försäljning av kemikalier, samt produktion 
av kemikalier som främst är avsedda att användas för kemisk 
separation och reglering av kemiska processer hos vätskor 
samt bedriva forskning och utveckling inom kemisk separation, 
samt äga och förvalta fast egendom och lös egendom (företrä-
delsevis i aktier), samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. 
SystemSeparation Sweden Holdings organisationsnummer är 
556670-2584. Styrelsens säte är i Uppsala län, Uppsala kom-
mun. Dotterbolagen SystemSeparation Sweden AB, organi-
sationsnummer 556446-4914 och SystemSeparation Skebo-
bruk, organisationsnummer 556667-0948 är också svenska 
aktiebolag. Huvudkontorets adress är: Kungsängsvägen 10, 
753 23 Uppsala. 

Försäkringssituation
De två rörelsedrivande bolagen har företagsförsäkringar. 
SystemSeparation Sweden AB har en kombinerad företags-
försäkring hos Länsförsäkringar. SystemSeparation Skebo-
bruk AB har en företags- och industriförsäkring hos Moderna 
Försäkringar Sak. Båda försäkringarna omfattar egendoms-
försäkring, avbrottsförsäkring och ansvarsförsäkring. Försäk-
ringen för SystemSeparation Skebobruk AB innehåller även en 
miljöansvarsförsäkring.

Immateriella rättigheter
SystemSeparation Sweden AB har lämnat in en patentansökan 
avseende sin huvudprodukt. Bolaget ansökte om internationellt 
patent per den 16 september 2003 för ”Fuel additive compo-
sition and its preparation”. Patentansökan är fortfarande under 
behandling. Skebobruk har lämnat in en ansökan om registre-
ring av varumärket CleanEx.

Distributionsavtal
SystemSeparation Sweden AB har träffat agent- eller repre-
sentationsavtal avseende Pakistan, Jordanien, Saudi-Arabien. 
Korea och för vissa delar av Kina. Dessa avtal har endera 
relativt kort avtalstid (maximalt två år) eller löper tillsvidare med 
sex månaders uppsägningstid.

Samarbetsavtal
SystemSeparation Sweden AB har ett samarbetsavtal med en 
svensk underleverantör som tillverkar en del av de produkter 
som Bolaget har utvecklat och säljer. 

SystemSeparation Sweden AB har ett konsultavtal med en 
extern konsult avseende biträde i patentfrågor för vilket utgår 
ett årligt fast arvode.

SystemSeparation Sweden AB har ingått ett samarbets-
avtal med ett bolag avseende avsättning av Bolagets produkter 
på den ryska marknaden.

SystemsSparation Sweden AB har ingått ett avtal enligt 
vilket SystemSeparation Ltd, som inte ingår i koncernen, skall 
erhålla ersättning från Bolaget för marknadsservice i Ryssland 
och andra länder i forna Sovjetunionen.

Tillstånd
Länsstyrelsen i Stockholms län har utfärdat tillstånd av-
seende tillverkning genom blandning av högst 3 000 ton 
kemisktekniska konsumentprodukter per år avseende fast-
igheten Norrtälje Skebo 1:167. Tillståndet som övertogs av 
SystemSeparation Skebobruk AB i samband med att System-
Separation Skebobruk AB övertog verksamheten från den 
tidigare ägaren till rörelsen på fastigheten. Av det egenkontroll-
program upprättades i februari 2004, före överlåtelsen av verk-
samheten, framgår att årsproduktionen uppgår till 1 500 ton.

Garantiutfästelser
I Skebobruk finns två företagsinteckningar uttagna på sam-
manlagt 1 500 000 kronor. I SysteSeparation Sweden AB finns 
företagsinteckningar på sammanlagt 2 550 000 kronor uttagna. 
SystemSeparation Sweden Holding AB har ställt en garanti på 
50 000 kronor till förmån för VPC och har till säkerhet för denna 
pantsatt ett bankkonto med motsvarande belopp.

Tvister
Varken SystemSeparation Sweden Holding AB eller dess 
dotterbolag är eller har varit  inblandade i någon tvist eller 
rättslig process. 

Närståendetransaktioner
Gunnar Ström har lämnat ett lån till SystemSeparation Sweden 
AB på 200 000 kronor. 

Lånet löper med 5,5 procent ränta och förfaller den 31 
december 2005.

Övriga avtal
Bolaget har enligt ett avtal en option på förvärv av aktierna i det 
bolag som äger den fastighet där SystemSeparation Skebobruk 
AB driver sin verksamhet. För det fall optionen inte utnyttjas, 
kan ett vite komma att utgå.
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16. Skattefrågor i Sverige

Det följande är en sammanfattning av de skattekonsekvenser 
som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan upp-
komma med anledning av att äga aktier, interimsaktier (BTA) 
eller teckningsrätter i SystemSeparation eller med anledning 
av Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget. Sammanfattningen 
vänder sig till aktieägare och innehavare av interimsaktier och 
teckningsrätter som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om 
inte annat sägs. Den är inte avsedd att uttömmande behandla 
alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget, utan 
avser endast att ge allmän information. Den skattemässiga 
bedömningen av varje enskild aktieägare eller innehavare beror 
delvis på respektive aktieägares eller innehavares specifika 
situation.

Sammanfattningen behandlar exempelvis inte de s k 
lättnadsreglerna eller de speciella regler som gäller för s k kvali-
ficerade aktier i fåmansföretag eller delägarrätter som ägs av 
handelsbolag eller kommanditbolag eller sådana juridiska per-
soner vars innehav av delägarrätter räknas som lagertillgångar 
i en näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser som 
inte är beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier 
av aktieägare eller innehavare, såsom exempelvis investment-
företag, investeringsfonder och personer som inte är obegrän-
sat skattskyldiga i Sverige. Varje aktieägare och innehavare 
rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende 
de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av att äga 
aktier, interimsaktier eller teckningsrätter i SystemSeparation 
eller med anledning av Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget, 
exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller 
andra speciella regler är tillämpliga. 

Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och döds-
bon för hela den uppkomna kapitalvinsten i inkomstslaget 
kapital. Skatt tas ut med 30 procent av kapitalvinsten. Kapital-
vinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan 
försäljningsersättningen (efter avdrag för eventuella försälj-
ningsutgifter) och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp 
(anskaffningsutgift). Eventuellt uppskovsbelopp på de sålda 
aktierna från tidigare andelsbyten skall normalt återföras till 
beskattning vid en avyttring.

Vid vinstberäkningen används genomsnittsmetoden. Enligt 
denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av det 
genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag 
och sort. Därvid gäller att interimsaktier inte anses vara av 
samma slag och sort som de befintliga aktierna förrän beslutet 
om nyemission registrerats. Som ett alternativ till genomsnitts-
metoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier, såsom aktier 
i SystemSeparation, den s k schablonregeln användas. Denna 
regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 
procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljnings-
utgifter.

Byte av interimsaktier till aktier medför inte i sig någon 
beskattning.

Erhållande av teckningsrätter ger inte i sig upphov till någon 
beskattning.

Avdrag för kapitalförlust medges med 70 procent av förlus-
ten mot kapitalinkomster. Kapitalförlust vid försäljning av aktier 
kan dock kvittas i sin helhet mot kapitalvinster på aktier under 
samma år. Sådan kvittning kan även ske fullt ut mot kapital-
vinster på andra marknadsnoterade delägarrätter än aktier med 
undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast 
svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Uppkommer 
underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten 
på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighets-
skatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för 
underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och med 21 
procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till 
ett senare beskattningsår. 

Juridiska personer
Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, be-
skattas för alla inkomster inklusive kapitalinkomster i inkomst-
slaget näringsverksamhet efter en skattesats om 28 procent. 
För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se ovan 
under rubriken ”Fysiska personer”. Eventuellt uppskovsbelopp 
på de sålda aktierna från tidigare andelsbyten skall normalt 
återföras till beskattning vid en avyttring.

Avdrag för kapitalförluster på aktier eller andra delägar-
rätter medges bara mot kapitalvinster på delägarrätter. Sådana 
kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvit-
tas mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter som 
uppkommit i bolag inom samma koncern, under förutsättning 
att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster som inte har 
kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår får sparas och dras av 
mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efter-
följande beskattningsår utan begränsning i tiden.

För aktiebolag och ekonomiska föreningar är dock 
kapitalvinster på s k näringsbetingade andelar skattefria och 
kapitalförluster på sådana andelar ej avdragsgilla. Onotera-
de andelar anses alltid näringsbetingade. Noterade andelar 
anses näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet 
motsvarar minst 10 procent av rösterna eller innehavet betingas 
av rörelse. Skattefrihet för kapitalvinst på noterade andelar 
förutsätter dessutom att andelarna inte avyttras inom ett år 
från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren. 
I gengäld är kapitalförluster på noterade näringsbetingade 
andelar som innehafts kortare tid än ett år avdragsgilla. Sådana 
förluster är dock föremål för de avdragsbegränsningar som 
beskrivits i föregående stycket. Om andelar av samma slag och 
sort anskaffats vid olika tidpunkter, anses en senare anskaffad 
andel ha avyttrats före en tidigare anskaffad andel vid beräkning 
av ettårsvillkoret. Om innehavet omfattar såväl andelar som inte 
uppfyller kravet på innehavstid som andelar som uppfyller detta 
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krav anses andelarna inte vara av samma slag och sort vid 
beräkning enligt genomsnittsmetoden.

Utnyttjande av teckningsrätt
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 teckningsrätter skall aktieägarens omkostnads-
belopp för samtliga aktier av samma slag och sort samman-
läggas och beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden. 
Om teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier köpts 
får erlagd likvid för dessa teckningsrätter läggas till vid beräk-
ning av omkostnadsbeloppet för aktierna.

Avyttring av erhållna teckningsrätter
Teckningsrätterna kommer att marknadsnoteras.

Aktieägare som inte vill utnyttja sin företrädesrätt att delta i 
nyemissionen kan sälja sina teckningsrätter. Skattepliktig kapi-
talvinst skall då beräknas. Om de avyttrade teckningsrätterna 
erhållits utan vederlag anses varje teckningsrätt vara anskaffad 
för noll kronor. Schablonregeln får inte användas i detta fall. 
Hela försäljningsintäkten efter avdrag för omkostnader för avytt-
ring skall således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet 
för den ursprungliga aktien påverkas inte.

För fysiska personer gäller att kapitalförluster på aktier och 
kapitalförluster på marknadsnoterade delägarrätter får kvittas 
fullt ut mot en kapitalvinst på teckningsrätterna när dessa är 
marknadsnoterade. Övriga kapitalförluster på delägarrätter får 
kvittas till 70 procent mot kapitalvinster på teckningsrätter.

För juridiska personer, utom dödsbon, gäller att kapitalför-
luster på aktier och andra delägarrätter får kvittas fullt ut mot 
kapitalvinster på delägarrätter. Se även ovan under rubriken 
”Beskattning vid avyttring av aktier, Juridiska personer”.

För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller att 
kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust inte är avdragsgill om 
innehavaren av teckningsrätterna samtidigt innehar närings-
betingade andelar i det företag som rätten hänför sig till och 
förvärvet grundas på detta innehav (för definition av närings-
betingad andel, se ovan under rubriken ”Beskattning vid 
avyttring av aktier, Juridiska personer”). För marknadsnoterade 
teckningsrätter gäller att sådan kapitalvinst är skattefri och 
kapitalförlust ej avdragsgill endast om teckningsrätterna eller de 
under liggande aktierna har innehafts under en sammanhäng-
ande tid om minst ett år före avyttringen.

Avyttring av köpta teckningsrätter
Om de avyttrade teckningsrätterna köpts eller på annat sätt 
förvärvats mot vederlag utgör vederlaget anskaffningsutgiften 
för dessa. Omkostnadsbeloppet för teckningsrätterna beräknas 
enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas 
vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för marknadsnoterade 
teckningsrätter.

För fysiska personer gäller att en kapitalförlust på mark-
nadsnoterade teckningsrätter får kvittas fullt ut mot vinster på 
aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar 
i svenska räntefonder. Om full kvittning inte kan ske är förlusten 
avdragsgill till 70 procent. För rätten att kvitta kapitalförluster 
mot kapitalvinster på marknadsnoterade teckningsrätter, se 
ovan under rubriken ”Avyttring av erhållna teckningsrätter”.

För juridiska personer, utom dödsbon, gäller att kapitalför-
luster på aktier och andra delägarrätter får kvittas fullt ut mot 
kapitalvinster på delägarrätter. Se även ovan under rubriken 
”Beskattning vid avyttring av aktier, Juridiska personer”.

Reglerna avseende skattefria kapitalvinster och ej avdrags-
gilla kapitalförluster på näringsbetingade andelar, som gäller för 
aktiebolag och ekonomiska föreningar, är tillämpliga också på 
teckningsrätter 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
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen som gäller 
för mottagen utdelning 30 procent. För juridiska personer, utom 
dödsbon, är skattesatsen 28 procent. För vissa juridiska perso-
ner gäller särskilda regler.

För aktiebolag och ekonomiska föreningar är utdelning på 
näringsbetingat innehav skattefri (för definition av näringsbe-
tingad andel, se ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring 
av aktier, Juridiska personer”). Skattefrihet för utdelning på 
noterade andelar förutsätter dessutom att andelarna innehafts 
under en sammanhängande tid om minst ett år från det att 
andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren. Kravet på 
innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. Om 
andelarna avyttras innan kravet på innehavstid är uppfyllt kan 
dock lämnad utdelning komma att tas upp till beskattning 
under ett senare beskattningsår.

Förmögenhetsbeskattning
Aktierna i SystemSeparation är noterade på AktieTorget och är 
med nuvarande regler befriade från förmögenhetsskatt. Inte-
rimsaktier är dock föremål för förmögenhetsbeskattning. De är 
skattepliktiga till 80 procent av det vid beskattningsårets utgång 
senast noterade värdet.

Marknadsnoterade teckningsrätter är skattepliktiga till för-
mögenhetsskatt och tas även de upp till 80 procent av det vid 
beskattningsårets utgång senast noterade värdet. 

Arvs- och gåvoskatt
Arvs- och gåvobeskattningen har nyligen avskaffats i Sverige.

16. Skattefrågor i Sverige
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16. Skattefrågor i Sverige

Utländska aktieägare
Fysiska personer som inte är bosatta eller stadigvarande 
vistas i Sverige beskattas normalt inte i Sverige vid försäljning 
av svenska aktier eller teckningsrätter. Enligt en särskild regel 
kan emellertid en fysisk person som är bosatt utanför Sverige 
ändå bli beskattad i Sverige vid försäljning av svenska aktier, 
om personen under det kalenderår då försäljningen sker eller 
vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren 
varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämp-
ligheten av denna regel är dock i många fall vara begränsad 
genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för 
undvikande av dubbelbeskattning.

Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga 
för kapitalvinst på svenska aktier, eller teckningsrätter annat än 
om vinsten är hänförlig till ett s k fast driftställe i Sverige. Ifall 
fast driftställe föreligger gäller dock reglerna avseende skattefri 
utdelning och kapitalvinst samt ej avdragsgill kapitalförlust med 
vissa begränsningar. 

För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i 
Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning från 
svenska aktiebolag med 30 procent. Denna skattesats är dock 

i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har ingått 
med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Avdra-
get för kupongskatt verkställs normalt av VPC eller, beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

För aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom 
EU utgår normalt inte svensk kupongskatt om aktieägaren inne-
har 20 procent eller mer av kapitalet i det utdelande Bolaget.

Svensk kupongskatt utgår inte heller på utdelning till ut-
ländska bolag på näringsbetingade andelar, om det utländska 
Bolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag som kan ta emot 
utdelning skattefritt och utdelningen under motsvarande förhål-
landen hade varit skattefri för ett svenskt bolag. Som förutsätt-
ning gäller vidare att beskattningen av det utländska bolaget 
är likartad den beskattning som gäller för svenska aktiebolag, 
alternativt att det utländska bolaget omfattas av ett skatteavtal 
som Sverige ingått med landet i fråga och bolaget har hem-
vist där enligt avtalet. Som näringsbetingade andelar anses i 
detta avseende onoterade andelar samt noterade andelar om 
innehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna i bolaget. 
För noterade andelar gäller att de måste ha innehafts under en 
sammanhängande tid om minst ett år vid utdelningstillfället. 
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17. Sammandrag av förvaltningsberättelser

Nedanstående angivna uppgifter avser dotterbolaget System-
Separation Sweden AB med organisationsnummer 556446-
4914. 

Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden 
Holding AB (Publ) samt dess helägda dotterbolag System-
Separation Skebobruk AB inte bedrev någon verksamhet innan 
innevarande bokslutsår. Därav finner Bolaget det ej möjligt att 
publicera jämförbara räkenskaper för motsvarande perioder 
tidigare år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste 
tre årsredovisningarna för nuvarande dotterbolaget System-
Separation Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår 
är förlängt till 16 månader och innefattar tiden 2004-09-01 till 
2005-12-31.

2004/2003
SystemSeparation Sweden AB har under 2004/2003 befun-
nit sig under utveckling varvid ett flertal produkter framtagits, 
patenterats samt provkörts kommersiellt.

Fokus har varit att ligga i framkant av ändamålsenliga miljö-
vänliga högpresterande tillsatsmedel (additiv) som minskar såväl 
utsläpp i luft och grundvatten, som deponering av miljöfarliga 
restprodukter från industrin.

Visionen är att genom innovativa patenterade produkter 
och lösningar bli en världsledande leverantör av additiv som 
reducerar utsläpp, höjer effektiviteten i gruv/stål industin, olje/
gas industrin samt hos oljeeldade kraftverk.

De storskaliga försök av användning av SystemSeparation 
Sweden ABs additiv i ett oljeeldat gasturbin kraftverk som 
skedde tillsammans med en världsledande tillverkare av 
gasturbiner under 2002/2003 bevisade den stora kundnyttan 
av att använda SystemSeparation Sweden ABs additiv. Därför 
beslutades att under 2003/2004 introducera Protea M-29 samt 
påbörja en bearbetning av den globala kraftmarknaden. Under 
2003/2004 har SystemSeparation Sweden AB åstadkommit lö-
pande leverans till tre stora oljeeldande kraftverk samt påbörjat 
installationer på ytterligare tio anläggningar. 

För att förbättra den fortsatta utvecklingen och marknads-
bearbetningen etablerades under 2004 ett helägt dotterbolag, 
Viatech Systems AB. Samtliga immateriella och materiella 
tillgångar hörande till oljereningsprocessen placerades i Viatech 
System AB.

Under 2004/2003 ökade SystemSeparation Sweden AB 
försäljningen av miljöanpassade rengöringsmedel för bränsle 
och smörjoljefilter för marinaapplikationer. Bland kunderna 
återfinns stora rederier med verksamhet i Östersjön. 

Under andra halvan av bokslutsåret förberedde ledningen 
en notering på AktieTorget.

2003/2002
SystemSeparation Sweden AB fokuserade under 2003/2002 
på att bygga upp ett distributionsnät för vanadininhibitor pro-
dukten. Återförsäljaravtal knöts med bolag i Jordanien, Polen, 
Libyen och Kina.

Leverans av inhibitor skedde till ångturbinkraftverk i Jorda-
nien och gasturbinkraftverk i Pakistan.

Ett ramavtal om leverans av demulgatorer tecknades med 
ett bolag i Azerbaijan verksam inom ”oil-field” sektorn. Avtalet 
omfattade leverans av 400 ton produkter på årsbasis. 

SystemSeparation Sweden AB fick en ny VD, huvudägaren 
Gunnar Ström. 

 
2002/2001
Verksamheten i SystemSeparation Sweden AB har sedan 
starten februari 2001 fokuserat sin forsknings- och utvecklings-
verksamhet på tre projekt. Utveckling av förbränningsadditiv för 
oljeeldade kraftverk, kontinuerliga rening av industriella 
processoljor samt rening av klorerade industriella smörjoljor. 
Under 2002/2001 sjösattes samtliga dessa projekt.

Den 12 april 2002 tecknades ett distributionsavtal för 
förbränningsadditiv med ett svenskt multinationellt företag. 
Företaget får en global exklusiv rätt att sälja produkterna till 
gasturbinkraftverk. Avtalet är kopplat till minimivolymer.

Patent ansöktes i USA och Sverige för förbränningsadditiv.
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18. Resultaträkningar 

I följande avsnitt presenteras information baserat på årsredovisningar för dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB med 
organisationsnummer 556446-4914. 

Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden Holding AB (Publ) samt dess helägda dotterbolag SystemSeparation  
Skebobruk AB inte bedrev någon verksamhet innan innevarande bokslutsår. Därav finner Bolaget det ej möjligt att publicera jäm-
förbara räkenskaper för motsvarande perioder tidigare år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste tre årsredovisningarna 
för nuvarande dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår är förlängt till 16 månader och 
innefattar tiden 2004-09-01 till 2005-12-31.

(Belopp i TSEK) Not
2003-05-01–
2004-08-31

2002-05-01–
2003-04-30

2001-05-01–
2002-04-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 490 1 867 1 790

Förändringar lager – – –

Aktiverat arbete för egen räkning 989 – –

Övriga rörelseintäkter 25 32 –

5 503 1 899 1 790

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter (handelsvaror) –2 466 –938 –800

Övriga externa kostnader 1 –1 904 –684 –449

Personalkostnader 2 –1 116 –508 –454

Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

–103 –74 –67

Rörelseresultat –86 –305 20

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 131 10 4

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 –9 –25 –25

Resultat efter finansiella poster 36 –320 –1

Bokslutsdispositioner 5 – 51 38

Resultat före skatt 36 –269 37

Skatt på årets resultat – – –15

Årets resultat 36 –269 23



30

19. Balansräkningar 

I följande avsnitt presenteras information baserat på årsredovisningar för dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB med 
organisationsnummer 556446-4914. 

Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden Holding AB (Publ) samt dess helägda dotterbolag SystemSeparation  
Skebobruk AB inte bedrev någon verksamhet innan innevarande bokslutsår. Därav finner Bolaget det ej möjligt att publicera jäm-
förbara räkenskaper för motsvarande perioder tidigare år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste tre årsredovisningarna 
för nuvarande dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår är förlängt till 16 månader och 
innefattar tiden 2004-09-01 till 2005-12-31.

(Belopp i TSEK) Not 2004-08-31 2003-04-30 2002-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 7 901 – –

Summa Immateriella anläggningstillgångar 901 – –

Materiella anläggningskostnader

Inventarier, verktyg och installationer 6 66 98 159
Summa Materiella anläggningstillgångar 66 98 159

Finansiella anläggningstillgågnar 

Andelar i koncernföretag 8 100 – –

Andra långfristiga fordringar 5 – –

Summa Finansiella anläggningstillgångar 105 – –
Summa anläggningstillgångar 1 072 98 159

Omsättningstillgångar

Varulager, förnödenheter mm

Råvaror och förnödenheter 387 – –
Pågående arbeten för annans räkning – – –
Summa varulager 387 – –

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 258 386 178

Fordringar hos koncernföretag 9 329 – –
Övriga fordringar 10 92 101 130

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 21 2

Summa Kortfristiga fordringar 704 508 310

Kassa och bank 124 217 44

Summa omsättningstillgångar 1 215 725 354

SUMMA TILLGÅNGAR 2 287 823 513
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19. Balansräkningar 

(Belopp i TSEK) Not 2004-08-31 2003-04-30 2002-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 11

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 100 100

Reservfond – 20 20

Summa Bundet eget kapital 100 120 120

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 60 37

Åretsresultat 36 –269 23

Summa fritt eget kapital 36 –210 60

Summa eget kapital 136 –90 180

Obeskattade reserver 12

Ackumulerade avskrivningar utöver plan – –17 7

Periodisering – – 27

Summa obeskattade reserver – –17 34

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 250 125 –

Övriga långfristiga skulder 59 250 9

Summa långfristiga skulder 13 309 375 9

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 887 379 177

Övriga skulder 758 27 21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 196 150 93

Summa kortfristiga skulder 1 841 555 290

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 287 823 513
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20. Kassaflödesanalyser 

I följande avsnitt presenteras information baserat på årsredovisningar för dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB med 
organisationsnummer 556446-4914. 

Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden Holding AB (Publ) samt dess helägda dotterbolag SystemSeparation  
Skebobruk AB inte bedrev någon verksamhet innan innevarande bokslutsår. Därav finner Bolaget det ej möjligt att publicera jäm-
förbara räkenskaper för motsvarande perioder tidigare år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste tre årsredovisningarna 
för nuvarande dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår är förlängt till 16 månader och 
innefattar tiden 2004-09-01 till 2005-12-31.

Kassaflöde från årets verksamhet 
Belopp i TSEK

2003-05-01–
2004-08-31

2002-05-01–
2003-04-30

2001-05-01–
2002-04-30

Resultat efter finansnetto 36 –320 –1

Justering för:

Avskrivningar på anläggningstillgångar 103 74 67

Erhållna ränteintäkter – – –
Betalda räntekostnader – – –

Betald skatt – – –15
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 139 –246 51

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (–) / minskning (+) av varulager –387 – 47
Ökning (–) / minskning (+) av fordringar –195 –199 –59
Ökning (+) / minskning (–) av skulder 1 286 265 –94

Kassaflöde från den löpande verksamheten 842 –179 –55

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterbolag –100

Förvärv av immateriella tillgångar –901

Förvärv av materiella tillgångar –54 –14 –49
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Förvärv av finansiella tillgångar –5

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 059 –14 –49

Finansieringsverksamheten

Nyemission – – –
Pågående nyemission – – –

Upptagna lån 125 125 9

Lämnade lån – – –

Amortering av skuld –191 241 –

Erhållet/lämnat koncernbidrag 190 – –

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 124 366 9

Årets kassaflöde –93 172 –94

Likvida medel vid årets början 217 44 139

Kursdifferens likvida medel – – –

Likvida medel vid årets slut 124 217 44
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21. Förändring i eget kapital

I följande avsnitt presenteras information baserat på årsredovisningar för dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB med 
organisationsnummer 556446-4914. 

Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden Holding AB (Publ) samt dess helägda dotterbolag SystemSeparation  
Skebobruk AB inte bedrev någon verksamhet innan innevarande bokslutsår. Därav finner Bolaget det ej möjligt att publicera jäm-
förbara räkenskaper för motsvarande perioder tidigare år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste tre årsredovisningarna 
för nuvarande dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår är förlängt till 16 månader och 
innefattar tiden 2004-09-01 till 2005-12-31.

(Belopp i TSEK) Aktiekapital
Bundna 
reserver

Fria 
reserver

Årets 
resultat

Summa 
eget kapital

Ingående balans den 1 maj 2001 100 000 – – 57 312 157 312

Överföring av 2001 års resultat 20 000 37 013 –57 312 –299

Valutakursdifferenser 0

Årets resultat 22 638 22 638

Nyemission 0

Eget kapital 2002–04–30 100 000 20 000 37 013 22 638 179 651

Överföring av 2002 års resultat 22 638 –22 638 0

Omräkningsdifferens 0

Årets resultat –269 394 –269 394

Nyemission 0

Eget kapital 2003–04–30 100 000 20 000 59 651 –269 394 –89 743

Överföring av 2003 års resultat –269 394 269 394 0

Omföring från bundna reserver –20 000 20 000 0

Aktieägartillskott 189 926 189 926

Omräkningsdifferens 0

Årets resultat 35 813 35 813

Nyemission 0

Eget kapital 2004–08–31 100 000 0 183 35 813 135 996
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Nedanstående angivna uppgifter avser dotterbolaget System-
Separation Sweden AB med organisationsnummer 556446-
4914. 

Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden 
Holding AB (Publ) samt dess helägda dotterbolag System-
Separation Skebobruk AB inte bedrev någon verksamhet innan 
innevarande bokslutsår. Därav finner Bolaget det ej möjligt att 
publicera jämförbara räkenskaper för motsvarande perioder 
tidigare år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste 
tre årsredovisningarna för nuvarande dotterbolaget System-
Separation Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår 
är förlängt till 16 månader och innefattar tiden 2004-09-01 till 
2005-12-31.

Allmänna redovisningsprinciper 
Till och med bokslutet 2004-08-31 har Bolagets redovisning följt 
Bokföringsnämndens allmänna råd och Årsredovisningslagen.

Koncernredovisning
I enlighet med 7 kap 3§ Årsredovisningslagen, har inte någon 
koncernredovisning behövt upprättas då den koncern i vilket 
SystemSeparation Sweden AB var moderföretag i fram till och 
med 2004-08-31 var ett så kallat 10/24-företag. 

Värderings- och omräkningsprinciper
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas in-
flyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Periodisering 
av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Rapportvaluta 
Rapportvalutan är svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas 
om inte annat anges i TSEK.

Klassificering 
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar 
består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt 
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 
tolv månader räknat från balansdagen.

Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdet principen och anskaff-
ningsvärdet enligt först in först ut (FIFO) metoden. Detta innebär 
att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärde och 
verkliga värde.

Immateriella anläggningstillgångar 
Inköp av verksamhetsgrenar värderas till anskaffningsvärde. 
Utvecklingskostnader värderas till direkta kostnader inklusive 
skälig andel av indirekta kostnader. Linjär avskrivningsmetod 
används för samtliga typer av immateriella anläggningstillgångar.  

Följande avskrivningstider tillämpas:

Utvecklingskostnader 3 – 5 år
Goodwill  5 år

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar.

Tillkommande utgifter, ökar tillgångens redovisade värde, 
enbart när utgiften förväntas generera framtida ekonomiska 
fördelar och utgifterna kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kost-
nader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjade period. Linjär avskrivningsmetod 
används för samtliga typer av materiella tillgångar. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år
Inventarier, verktyg och installationer 3–5 år

Statliga stöd och bidrag 
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig 
säkerhet att stödet kommer att erhållas och att koncernen 
kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor.

Statliga stöd som hänför sig till kostnader periodiseras och 
intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det 
statliga stödet är avsett att kompensera.

Statliga stöd för anskaffning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirektmetod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 
in- och utbetalningar.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transak-
tion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatte-
effekt redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas aktuellt 
år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen 
beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förvän-
tas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. 

Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten 
skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla 
temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast 
i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre 
skatteutbetalningar i framtiden.

22. Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 



35

23. Noter

Nedanstående angivna uppgifter avser dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB med organisationsnummer 556446-4914. 
Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden Holding AB (Publ) samt dess helägda dotterbolag SystemSeparation 

Skebobruk AB inte bedrev någon verksamhet innan innevarande bokslutsår. Därav finner Bolaget det ej möjligt att publicera jäm-
förbara räkenskaper för motsvarande perioder tidigare år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste tre årsredovisningarna 
för nuvarande dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår är förlängt till 16 månader och 
innefattar tiden 2004-09-01 till 2005-12-31.

Not 1. Arvode och kostnadsersättningar till revisorer   

 
2003-05-01– 
2004-08-31

2002-05-01– 
2003-04-30

2001-05-01– 
2002-04-30

Revisionsarvode 25 000 22 200 12 067

Övriga uppdrag 11 600 55 124 21 900

Summa 36 600 77 324 33 967

    

Not 2. Anställda och personalkostnader    

Medelantalet anställda
2003-05-01– 
2004-08-31

2002-05-01– 
2003-04-30

2001-05-01– 
2002-04-30

Män 3 2 1

Kvinnor    

Totalt 3 2 1

    

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2003-05-01– 
2004-08-31

2002-05-01– 
2003-04-30

2001-05-01– 
2002-04-30

Styrelse och VD 532 471 120 912 19 806

Övriga anställda 290 328 299 244 324 554

Summa 822 799 420 156 344 360

 219 427 133 110 102 631

(varav pensionskostnader) 82 919 14 436 10 781

    

Not 3. Ränteintäkter och liknande resultatposter    

 
2003-05-01– 
2004-08-31

2002-05-01– 
2003-04-30

2001-05-01– 
2002-04-30

Ränteintäkter, övriga 2 671 7 290 3 842

Valutakursvinster 128 076 2 424 –

Summa 130 747 9 714 3 842

    

Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter   

 
2003-05-01– 
2004-08-31

2002-05-01– 
2003-04-30

2001-05-01– 
2002-04-30

Räntekostnader, övriga 1 746 19 552 24 826

Valutakursförluster 7 389 5 688 –

Summa 9 135 25 240 24 826

    

Not 5. Bokslutsdispositioner    

 
2003-05-01– 
2004-08-31

2002-05-01– 
2003-04-30

2001-05-01– 
2002-04-30

Avsättning till periodiseringsfond – –26 533 –

Avskrivningar utöver plan – –24 205 –38 107

Summa 0 –50 738 –38 107
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23. Noter

BALANSRÄKNING    
Not 6. Balanserade utgifter för FOU m m    

 
2003-05-01– 
2004-08-31

2002-05-01– 
2003-04-30

2001-05-01– 
2002-04-30

Ackumulerade anskaffnifnsvärden:    

– Årets aktiveringar 988 712 – –

 988 712 0 0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:    

– Avyttringar och ytrangeringar –87 819 – –

 –87 819 0 0

Redovisat värde vid årets slut 900 893 0 0

    

Not 7. Inventarier, verktyg och installationer    

 
2003-05-01– 
2004-08-31

2002-05-01– 
2003-04-30

2001-05-01– 
2002-04-30

– Vid årets början 250 447 236 461 187 662

– Nyanskaffningar 53 518 13 986 48 799

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 303 965 250 447 236 461

– Vid årets början –152 152 –77 858 –11 225

– Årets avskrivning enligt plan –85 881 –74 294 –66 633

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan –238 033 –152 152 –77 858

Redovisat värde vid årets slut 65 932 98 295 158 603

Enligt resultaträkningen uppgår avskrivningarna till 103.119 kr. Dessa består av planmässiga avskrivningar enligt ovan (85.881 kr) samt 
återföring skattemässiga avskrivningar med 17.238 kr. Se vidare not 12.

    

Not 8. Andelar i koncernföretag    

 
2003-05-01– 
2004-08-31

2002-05-01– 
2003-04-30

2001-05-01– 
2002-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden:    

– Inköp 100 000 – –

Redovisat värde vid årets slut 100 000 0 0

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägardelen av kapitalet avses, vilket överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org / Säte Antal andelar i % Bokfört värde

Viatech Systems AB, 556658-0196, Uppsala 100 000 100 100 000

   100 000

Not 9. Fordringar hos koncernföretag    

 
2003-05-01– 
2004-08-31

2002-05-01– 
2003-04-30

2001-05-01– 
2002-04-30

Ackumulerade anskaffningsvärden:    

– Fordran försäljning av oljereningsprocess 400 000   

– Skuld till Viatech Systems AB –75 000 – –

Redovisat värde vid årets slut 329 000 0 0 

    

Not 10. Övriga Fordringar    

 
2003-05-01– 
2004-08-31

2002-05-01– 
2003-04-30

2001-05-01– 
2002-04-30

Skattefordran 36 703 20 496 115 013

Momsfordran 41 845 70 742 –

Övriga kortfristiga fordringar 13 416 9 991 14 775

Redovisat värde vid årets slut 91 964 101 229 129 788
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Not 11. Eget Kapital    

  Bundna Fria Årets Summa
SEK Aktiekapital reserver reserver resultat eget kapital

Ingående balans den 1 maj 2001 100 000 – – 57 312 157 312

Överföring av 2001 års resultat  20 000 37 013 –57 312 –299

Valutakursdifferenser     0

Årets resultat    22 638 22 638

Nyemission     0

Eget kapital 2002-04-30 100 000 20 000 37 013 22 638 179 651

      

Överföring av 2002 års resultat   22 638 –22 638 0

Omräkningsdifferens     0

Årets resultat    –269 394 –269 394

Nyemission     0

Eget kapital 2003-04-30 100 000 20 000 59 651 –269 394 –89 743

      

Överföring av 2003 års resultat   –269 394 269 394 0

Omföring från bundna reserver  –20 000 20 000  0

Aktieägartillskott   189 926  189 926

Omräkningsdifferens     0

Årets resultat    35 813 35 813

Nyemission     0

Eget kapital 2004-08-31 100 000 0 183 35 813 135 996
    

Not 12. Obeskattade reserver    

 
2003-05-01– 
2004-08-31

2002-05-01– 
2003-04-30

2001-05-01– 
2002-04-30

Periodiseringsfond – – 26 533

Avskrivningar utöver plan, inventarier – –17 238 6 967

Summa 0 –17 238 33 500

Not 13. Övriga långfristiga skulder    

 
2003-05-01– 
2004-08-31

2002-05-01– 
2003-04-30

2001-05-01– 
2002-04-30

Förfallotidpunkt 1–5 år från balansdagen 309 316 374 926 9 242

Summa 309 316 374 926 9 242

23. Noter
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24. Delårsrapport, september 2004 – september 2005

SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)
Delårsrapport för perioden 2004-09-01 – 2005-09-30
(Tretton månader av det förlängda bokslutsåret omfattandes 
totalt sexton månader)

■ Omsättningen för perioden uppgick till 26 695 Tkr
■ Periodens resultat före skatt uppgick till –3 584 Tkr
■  Tidigarelagda Marknadsinvesteringar samt förskjutningar i 

testkörningar och kundorder har påverkat resultatet negativt 
under Q3.

■  Intensifierade marknadsaktiviteter har genomförts för att 
ytterligare öka expansionstakten.

SystemSeparation Sweden Holding AB (Publ.) är moder-
bolag till dotterbolagen SystemSeparation Sweden AB och 
SystemSeparation Skebobruk AB. Dotterbolaget System-
Separation Sweden AB säljer egenutvecklade oljetillsatspro-
dukter för oljeeldade gasturbiner, ångturbiner och dieselkraft-
verk. Produkterna medför en rad positiva effekter, t.ex. ökad 
energiproduktion, ökad förbränningseffektivitet samt minskade 
utsläpp. Dotterbolaget SystemSeparation Skebobruk AB är en 
tillverkande enhet med specialistkompetens inom komplexa 
pulverblandningar samt blandningar av olika processkemikalier. 
SystemSeparation Sweden Holding AB (Publ.) är noterat på 
AktieTorget sedan 2004.

Kungsängsvägen 10
753 23 Uppsala
Telefon: 018-14 00 81
Fax: 018-12 00 72
E-mail: info@systemseparation.se
Internet: www.systemseparation.se

VD har ordet
Det senaste kvartalet har varit händelserikt. SystemSeparation 
fortsätter att utvecklas väl, bland annat genom nyrekryteringar 
av personer med spetskompetens inom för SystemSeparation 
viktiga områden. Våra produkter fortsätter att leverera positiva 
resultat i test efter test och marknadspotentialen för våra pro-
dukter har visat sig vara större än vad vi först räknat med. Detta 
gäller både för befintliga och tidigare ej bearbetade marknader.

Det stora intresset för och efterfrågan av våra produkter har 
inneburit att vi valt att tidigarelägga vissa investeringar. Detta 
för att bättre svara upp mot marknadens krav och potential. 
Investeringarna har gjorts för att dels förstärka organisationen 
och dels för att öka marknadsföringstakten.
Vad gäller organisationen har vi rekryterat nyckelpersoner 
inom marknad och teknisk support. Vidare har vi förstärkt våra 
forsknings- och utvecklingsresurser och utöver detta anställt en 
kvalitetsansvarig med uppgift att säkra samtliga leveranser. 

Vad gäller marknadsföring och försäljning har det också 
genomförts en del förändringar och betydande satsningar. 
Under slutet av juni genomförde vi ett större seminarium i 

Ryssland med samtliga större kraftbolagschefer som målgrupp. 
Seminariet genomfördes i samarbete med RAO och VTI, två 
ryska energiorgan och var mycket uppskattat. Vi arbetar nu 
för högtryck med att följa upp de intresseförfrågningar som 
denna aktivitet genererade. Under nästa kvartal planeras för 
en andra seminarieomgång. Vi har även inlett förhandlingar om 
att förvärva vår nuvarande agent i Ryssland. I Pakistan och i 
Kina för vi diskussioner med våra agenter och partners om ett 
tätare samarbete vilket kommer att resultera i ökade marginaler. 
Under samma period har vi också aktiverat ett antal nya mark-
nader, då främst i Mellanöstern.

Den positiva utvecklingen rörande vår marknadspotential 
samt det ökande intresset och efterfrågan för våra produkter 
har lett till att vi valt att tidigarelägga en del marknadsinveste-
ringar. Vi har en stark tilltro till att dessa investeringar kommer 
att leda till en än snabbare och större tillväxt. För att kunna 
genomföra dessa investeringar, och därigenom öka vår mark-
nadspentration, har styrelsen föreslagit den extra bolagsstäm-
man den 17 november 2005 att besluta om att under decem-
ber genomföra en företrädesemission.

Under det tredje kvartalet har vi tyvärr drabbats av förskjut-
ningar i orderingången beroende på bland annat förseningar 
i pågående tester. Detta har föranlett att vi återgått till den 
omsättningsprognos för helåret som vi presenterade i vårt 
noteringsprospekt. Våra tidigarelagda investeringar kommer 
kortsiktigt att påverka vårt resultat negativt medan vår fasta 
tro är att de långsiktigt kommer att påskynda vår tillväxt och 
förbättra vårt resultat.

Jag ser mycket positivt på SystemSeparations framtid. En 
fortsatt hög nivå på oljepriset och krav på en effektiv energi-
produktion gynnar vår verksamhet. Vi har en stark och kompe-
tent organisation och vi har erhållit kvitto på att våra produkter 
fungerar och är efterfrågade.

Uppsala 17 november 2005

Alexander Richards
Verkställande direktör 

Delårsrapporten
SystemSeparation Sweden Holding AB (Publ) och dess två 
helägda dotterbolag SystemSeparation Sweden AB och 
SystemSeparation Skebobruk AB utgör koncernen. Notera att 
moderbolaget SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) 
samt dess helägda dotterbolag SystemSeparation Skebo-
bruk AB inte bedrev någon verksamhet innan innevarande 
bokslutsår. Därav finner företaget det ej möjligt att publicera 
jämförbara räkenskaper för motsvarande perioder tidigare år. 
De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste tre årsre-
dovisningarna för nuvarande dotterbolaget SystemSeparation 
Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår är förlängt till 
16 månader och innefattar tiden 2004-09-01 till 2005-12-31. 
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Omsättning
Koncernens omsättning för trettonmånadersperioden 2004-
09-01 till 2005-09-30 uppgick till 26 695 Tkr. Koncernens 
omsättning under det tredje kvartalet 2005 uppgick till 3 383 
Tkr. En minskad omsättning var prognostiserad för perioden 
då eldningssäsongerna på Bolagets huvudmarknader inne-
bär att tredje kvartalet är det försäljningsmässigt lägsta under 
året. Dock har omsättningen under tredje kvartalet påverkats 
ytterligare negativt av försenade testkörningar och utdragna 
försäljningsprocesser.

Resultat för trettonmånadersperioden
Koncernens resultat efter finansiella poster för trettonmånaders-
perioden blev –3 584 Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar för 
trettonmånadersperioden blev –3 151 Tkr.

Resultat för tredje kvartalet
Koncernens resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet 
blev –6 234 Tkr.

Rörelseresultatet före avskrivningar för tredje kvartalet blev 
–5 923 Tkr.

Koncernen har under tredje kvartalet genomfört flera stora 
marknadsaktiviteter på våra huvudmarknader. Kostnader av 
ej regelbundet återkommande slag om 1 811 Tkr har belastat 
resultatet för dessa aktiviteter

Finansiell ställning
Likvida medel i koncernen uppgick vid periodens slut till 5 227 
Tkr. Koncernens soliditet uppgick till 67 procent.

Prognoser
Företaget har efter utgången av tredje kvartalet justerat ned 
tidigare prognoser för innevarande bokslutsår. För innevarande 
bokslutsår bedöms rörelseresultatet (EBITDA) uppgå till –5 
MSEK. Företagets ledning står dock fast vid sin långsiktiga 
bedömning och förväntar sig kraftig tillväxt under de närmaste 
åren.

SystemSeparations större marknader
Ryssland
Vi ser idag positiva resultat av våra genomförda marknadssats-
ningar och vi för i dagsläget långt gångna diskussioner med ett 
flertal intressanta kunder. Under sista kvartalet 2005 avser vi att 
genomföra ytterligare marknadsaktiviteter som kommer att bidra 
positivt till vår utveckling på denna marknad. SystemSeparation 
räknar med en fortsatt mycket stark tillväxt för bolagets produk-
ter i Ryssland under de närmaste åren. 

Pakistan
Den tragiska naturkatastrofen i Pakistan har till trots inte 
inneburit några större negativa effekter vad gäller våra kunder 
på denna marknad. Vi genomför i nuläget en mer detaljerad 

genomgång av vår situation men hittills kan vi inte se att denna 
katastrof skulle påverka oss negativt på lång sikt. Tvärtom ser 
vi ett fortsatt och ökande intresse i linje med tidigare gjorda 
bedömningar. Leveranser till vår referensanläggning har utfallit 
väl och genomförda tester har visat gott resultat.

Kina
Leveranser till Kina fortsätter och vi ser också ett tilltagande 
intresse på denna marknad. Vi har nyligen avslutat ett större 
testprojekt tillsammans med en betydande turbinleverantör till 
den Kinesiska kraftverksindustrin. För närvarande pågår utvär-
dering och analys av testdata.

Övriga marknader
Under perioden har vi ökat marknadsaktiviteten i Mellanöstern, 
vilket vi räknar med skall leda till en eller flera testkörningar den 
närmaste tiden. Vi har inlett diskussioner med internationella 
distributörer av oljetillsatser.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för trettonmånadersperioden upp-
gick till 50 Tkr och resultatet i moderbolaget, efter extraordinära 
intäkter, blev –305 Tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick den 
30 september 2005 till 18 625 Tkr.

SystemSeparation Skebobruk AB
SystemSeparation Skebobruk AB:s försäljning fortsätter att 
utvecklas positivt. Under tredje kvartalet har investeringar gjorts 
i produktionsanläggningen vilket ytterligare ökat produktions-
kapaciteten. 

Aktien
SystemSeparation Sweden Holding AB:s aktie är noterad på 
AktieTorget, en auktoriserad marknadsplats under Finansinspek-
tionens tillsyn. Aktien har tickernamnet SYSE. ISIN-koden är 
SE0001296542 och OrderbookID är 27960. 

Antalet aktier uppgår per den 30 september 2005 till 
10.006.262 aktier. Samtliga aktier har samma röststyrka och 
ger lika stor tillgång till bolagets vinst och tillgångar. Aktiens 
nominella värde är 9 öre.

Styrelsen i SystemSeparation Sweden Holding AB har 
föreslagit att bolaget genomför en nyemission med företräde 
för bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen har kallat till extra 
bolagsstämma den 17 november 2005 för aktieägarnas god-
kännande för den föreslagna nyemissionen. Vid fullt tecknande 
av nu föreslagen nyemission kommer antalet aktier att uppgå 
till 15.009.393 aktier. Samtliga gamla och nya aktier har samma 
röststyrka och ger lika stor tillgång till Bolagets vinst och 
tillgångar. För fullständiga villkor och förutsättningar för nu före-
slagen nyemission hänvisas till kommande emissionsprospekt.
För mer information om SystemSeparation och dess dotter-
bolags verksamhet hänvisas till www.systemseparation.se. 

24. Delårsrapport, september – september 2005
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Granskningsrapport
Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den 
rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är 
väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kom-
mit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller 
kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Stockholm 17 november 2005

Alexander Hagberg, Ernst & Young AB
Auktoriserad revisor

För ytterligare information kontakta;
Alexander Richards, VD
Tel: 08-545 701 52
E-post: alexander.richards@systemseparation.com

Magnus Dahlin, CFO
Tel: 018-14 10 56
E-post: magnus.dahlin@systemseparation.com

Kommande rapportdatum
Bokslutskommuniké september 2004 – december 2005:  
17 februari 2006
Delårsrapport januari 2006 – mars 2006: 12 maj 2006

Ekonomisk information
Resultaträkning i sammandrag för SystemSeparation Sweden 
Holding AB avseende innevarande bokslutsår.

24. Delårsrapport, september – september 2005

Resultaträkning i sammandrag för System Separation Sweden Holding AB avseende innevarande bokslutsår.

(Tkr)
2004-09-01–  
2005-09-30

2005-07-01– 
2005-09-30

2005-04-01–  
2005-06-30

2005-01-01–  
2005-03-31

2004-09-01– 
2004-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 26 695 3 383 13 461 6 384 3467

Förändringar lager 50 –33 – – 83

Aktiverat arbete 917 – 211 401 304

27 662 3 350 13 672 6 785 3 854

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter –12 676 –1 219 –6 395 –3 732 –1 330

Övriga externa kostnader –13 347 – 6 417 –3 360 –1 677 –1 892

Personalkostnader –4 690 –1 538 –1 445 –1 104 –603

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
  och immateriella anläggningstillgångar

–220 –76 –67 –65 –11

Övriga rörelsekostnader –100 –100

Rörelseresultat –3 371 –5 999 2 406 206 17

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 61 8 53 – –

Räntekostnader och liknande resultatposter –274 –243 – –26 –5

Resultat efter finansiella poster –3 584 –6 234 2 459 180 11

Bokslutsdispositioner – – – – –

Resultat före skatt –3 584 –6 234 2 459 180 11

Skatt – – – – –

Periodens resultat –3 584 –6 234 2 459 180 11

Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) samt dess helägda dotterbolag SystemSeparation Skebo-
bruk AB inte bedrev någon verksamhet innan innevarande bokslutsår. Därav finner företaget det ej möjligt att publicera jämförbara 
räkenskaper för motsvarande perioder tidigare år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste tre årsredovisningarna för nu-
varande dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår är förlängt till 16 månader och innefattar 
tiden 2004-09-01 till 2005-12-31.

Ekonomisk information
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24. Delårsrapport, september – september 2005

Resultaträkning i sammandrag för SystemSeparation Sweden AB

(Tkr)
2003-05-01–  
2004-08-31

2002-05-01–  
2003-04-30

2001-05-01–  
 2002-04-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 490 1 867 1 790

Förändringar lager – – –

Aktiverat arbete 989 – –

Övriga rörelseintäkter 25 32 –

5 503 1 899 1 790

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter –2 466 –938 –800

Övriga externa kostnader –1 904 –684 –449

Personalkostnader –1 116 –508 –454

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  
  immateriella anläggningstillgångar

–103 –74 –67

Övriga rörelsekostnader – – –

Rörelseresultat –86 –305 20

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 131 10 4

Räntekostnader och liknande resultatposter –9 –25 –25

Resultat efter finansiella poster 36 –320 –1

Bokslutsdispositioner – 51 38

Resultat före skatt 36 –269 37

Skatt – – –15

Periodens resultat 36 –269 23

  

Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden Holding AB (Publ) samt dess helägda dotterbolag SystemSeparation Skebo-
bruk AB inte bedrev någon verksamhet innan innevarande bokslutsår. Därav finner företaget det ej möjligt att publicera jämförbara 
räkenskaper för motsvarande perioder tidigare år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste tre årsredovisningarna för nu-
varande dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår är förlängt till 16 månader och innefattar 
tiden 2004-09-01 till 2005-12-31.
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Balansräkning i sammandrag

(Tkr) 2005-09-30 2004-08-31 2003-04-30 2002-04-30

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 2 795 901 – –

Materiella anläggningstillgångar 199 66 98 159

Finansiella anläggningstillgångar 49 105 – –

Varulager 8 025 387 – –

Kortfristiga fordringar 3 641 446 122 132

Kundfordringar 2 875 258 386 178

Kassa och bank 5 227 124 217 44

Summa tillgångar 22 810 2 287 823 513

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 901 100 100 100

Bundna reserver 18 028 – 20 20

Summa bundet eget kapital 18 929 100 120 120

Fritt eget kapital

Balanserat resultat –127 60 37

Årets resultat –3 584 36 –269 23

Summa fritt eget kapital –3 711 36 –210 60

Summa eget kapital 15 218 136 –90 180

Obeskattade reserver – – –17 34

SKULDER

Långfristiga skulder till kreditinstitut 635 309 375 9

Leverantörskulder 4 224 887 379 177

Övriga skulder 1 794 758 27 21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 938 196 150 93

Summa skulder 7 591 2 151 930 300

Summa skulder och eget kapital 22 810 2 287 823 513

Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden Holding AB (Publ) samt dess helägda dotterbolag SystemSeparation Skebo-
bruk AB inte bedrev någon verksamhet innan innevarande bokslutsår. Därav finner företaget det ej möjligt att publicera jämförbara 
räkenskaper för motsvarande perioder tidigare år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste tre årsredovisningarna för nu-
varande dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår är förlängt till 16 månader och innefattar 
tiden 2004-09-01 till 2005-12-31.
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Sammanfattning av kassaflödesanalys för koncernen för perioden 2004-09-01 – 2005-09-30 (TSEK)

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 997

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital –8 459

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 390

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 948

Periodens kassaflöde 5 102

Förändring av eget kapital i SystemSeparation Sweden Holding AB (Publ)

Belopp i Tkr (TSEK) Aktiekapital
Bundna  
reserver

Fria  
reserver

Årets  
resultat

Summa  
eget kapital

Bolagbildning 2004-10-20 679 679

Förvärvsjustering omvänt förvärv –127 –127

Nyemission december 2004 71 2 185 2 257

Nyemission januari 2005 11 989 1 000

Nedsättning, utdelning av dotterbolag –169 –169

Nyemission mars 2005 1 190 191

Fondemission mars 2005 169 –169

Nyemission maj 2005 138 14 834 14 972

Årets resultat –3 584

Eget kapital 2005-09-30 901 18 028 –127 –3 584 15 218

Segmentsredovisning (TSEK)

Omsättning och resultat för perioden 2004-09-01 – 2005-09-30
SystemSeparation 

Sweden Holding AB
SystemSeparation 

Sweden AB
SystemSeparation 

Skebobruk AB

Nettoomsättning 50 14 737 11 908

Rörelseresultat –103 –5 518 2 250

Resultat före skatt –305 –5 480 2 201

Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden Holding AB (Publ) samt dess helägda dotterbolag SystemSeparation Skebo-
bruk AB inte bedrev någon verksamhet innan innevarande bokslutsår. Därav finner företaget det ej möjligt att publicera jämförbara 
räkenskaper för motsvarande perioder tidigare år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste tre årsredovisningarna för nu-
varande dotterbolaget SystemSeparation Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår är förlängt till 16 månader och innefattar 
tiden 2004-09-01 till 2005-12-31.
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Nyckeltal för koncernen för perioden 2004-09-01 – 2005-09-30

SEK, om ej annat anges

Marginaler

Aktiekapital Neg

Bundna reserver Neg

Räntabilitetsmått

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Neg

Årets resultat Neg

Kapitalstruktur

Justerat eget kapital 15 218 023

Genomsnittligt eget kapital 7 677 010

Skuldsättningsgrad, % 3 %

Soliditet, % 67 %

Räntetäckningsgrad, % Neg

Andel riskbärande kapital, % 67 %

Medarbetare

Antal anställda vid periodens utgång 17

Medelantalet anställda under perioden 10

Data per aktie

Genomsnittligt antal aktier för perioden 8 773 131

Genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning 8 773 131

Antal aktier vid periodens slut 10 006 262

Vinst per aktie, SEK Neg

Vinst per aktie efter full utspädning, SEK Neg

Eget kapital per aktie, SEK 2

Definitioner

MARGINALER
Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av årets fakturering.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av årets fakurering.

RÄNTABILITETSMÅTT
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genom-
snittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på eget kapital
Nettoresultatet enligt resultaträkning i procent av genomsnittligt eget 
kapital.

KAPITALSTRUKTUR
Justerat eget kapital
Eget kapital inklusive 72 procent av obeskattade reserver.

Genomsnittligt eget kapital
Ingående plus utgående eget kapital dividerat med två.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutning.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med 
finansiella kostnader.

Andel riskbärande kapital
Summan av eget kapital och latent skatteskuld dividerat med balans-
omslutningen.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.

DATA PER AKTIE
Vinst per aktie
Nettoresultat i relation till genomsnittligt antal utestående aktier under 
året.

Vinst per aktie efter full utspädning
Nettoresultat i relation till genomsnitt av utestående aktier under året,   
plus aktier som kan tillkomma 
genom optionsrätter och konvertibler.

Eget kapital per aktie
Eget kapital i relation till totalt antal aktier per balansdagen.
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Tilläggsupplysningar till delårsrapporten 
Notera att moderbolaget SystemSeparation Sweden Holding 
AB (Publ) samt dess helägda dotterbolag SystemSeparation 
Skebobruk AB inte bedrev någon verksamhet innan innevar-
ande bokslutsår. Därav finner företaget det ej möjligt att publi-
cera jämförbara räkenskaper för motsvarande perioder tidigare 
år. De jämförelsesiffror som publiceras är de senaste tre årsre-
dovisningarna för nuvarande dotterbolaget SystemSeparation 
Sweden AB. Koncernens innevarande bokslutsår är förlängt till 
16 månader och innefattar tiden 2004-09-01 till 2005-12-31.

Allmänna redovisningsprinciper 
Från och med innevarande bokslutsår överensstämmer tilläm-
pade redovisningsprinciper med Årsredovisningslagen samt 
Redovisningsrådets rekommendationer och akutgruppsut- 
talanden.

Koncernredovisningen
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovis-
ningsrådets rekommendation RR 1:00.

Konsolideringsmetod
Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Detta 
innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en 
transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar 
dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och 
med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det 
förväntade företagets intäkter och kostnader, identifierbara 
tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill 
eller negativ goodwill. Förvärvet av SystemSeparation Sweden 
AB har klassificerats som ett omvänt förvärv i enlighet med 
redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 punkt 22a.

Värderings- och omräkningsprinciper
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas in-
flyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Periodisering 
av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Koncernförhållanden och bolagens säte
Bolaget är moderbolag för SystemSeparation Sweden AB, 
556446-4914 med säte i Uppsala samt SystemSeparation 
Skebobruk AB, 556667-0948 med säte i Norrtälje. Huvudsak-
liga verksamheten bedrivs i Bolagets båda dotterbolag. Bolaget 
har sitt säte i Uppsala med adress Kungsängsvägen 10, 753 
23 Uppsala. Bolagets aktie är noterat på AktieTorget sedan 
december 2004.

Övergång till IFRS 
Från den 1 januari 2006 skall Bolagets koncernredovisning 
upprättas i enlighet med den av EU godkända International 
Financial Reporting Standards (IFRS). Bolaget har påbörjat 
arbetet med att analysera vilka effekter övergången till IFRS 
kommer att ge. I samband med övergången kommer Bolaget 
upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS 1 ”First 
time adoption of International Financial Reporting Standards”. 
Bolaget bedömer att övergången till IFRS kommer att ha posi-
tiva effekter på resultatet då goodwill inte kommer att skrivas av 
löpande utan istället omprövas redovisat värde varje år. Bolaget 
bedömer att detta kommer att ha en positiv resultatpåverkan 
om cirka 200.000 kronor per år. I övrigt bedömer bolaget att 
övergången till IFRS inte kommer ge några större förändringar 
förutom i utformning och tilläggsupplysningar.

Rapportvaluta 
Rapportvalutan är svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas 
om inte annat anges i tkr.

Klassificering 
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar 
består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt 
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 
tolv månader räknat från balansdagen.

Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdet principen och anskaff-
ningsvärdet enligt först in först ut (FIFO) metoden. Detta innebär 
att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärde och 
verkliga värde.

Immateriella anläggningstillgångar
Inköp av verksamhetsgrenar värderas till anskaffningsvärde. 
Utvecklingskostnader som uppfyller redovisningsrådets rekom-
mendation för aktivering värderas till direkta kostnader inklusive 
skälig andel av indirekta kostnader. Linjär avskrivningsmetod 
används för samtliga typer av immateriella anläggningstill-
gångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
Utvecklingskostnader 3 – 5 år
Goodwill  5 år
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Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar.

Tillkommande utgifter, ökar tillgångens redovisade värde, 
enbart när utgiften förväntas generera framtida ekonomiska 
fördelar och utgifterna kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter 
för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjade period. Linjär avskrivningsmetod 
används för samtliga typer av materiella tillgångar.Följande 
avskrivningstider tillämpas:

Maskiner och andra tekniska anläggningar  5 år
Inventarier, verktyg och installationer 3–5 år

Statliga stöd och bidrag
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig 
säkerhet att stödet kommer att erhållas och att koncernen 
kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor.

Statliga stöd som hänför sig till kostnader periodiseras och 
intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det 
statliga stödet är avsett att kompensera.

Statliga stöd för anskaffning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirektmetod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 
in- och utbetalningar.

Inkomstskatter 
Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9 
Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskju-
ten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då under-
liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid 
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas aktuellt 
år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen 
beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förvän-
tas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen.

Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten 
skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla 
temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast 
i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre 
skatteutbetalningar i framtiden.

24. Delårsrapport, september – september 2005 
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25. Bolagsordning 

Bolagsordning för SystemSeparation Sweden Holding AB, 
organsiationsnummer 556670-2584.

§ 1 Firma
Bolagets firma är SystemSeparation Sweden Holding AB. 
Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala län, Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva nationell och 
internationell verksamhet som omfattar inköp och försäljning 
av kemikalier, samt produktion av kemikalier som främst är 
avsedda att användas för kemisk separation och reglering av 
kemiska processer hos vätskor samt bedriva forskning och 
utveckong inom kemisk separation, samt äga och förvalta fast 
egendom och lös egendom (företrädelevis i aktier), samt att 
bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktikapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 
2 000 000 kronor.

§ 5 Aktiernas nominella belopp
Aktie skall lyda på nio (9) öre.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med 
eller utan suppleanter. Består styrelsen av tre eller fler ledamöter 
må högst två suppleanter utses.

Ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie bolags-
stämma för tiden intill dess nästa oridinarie bolagsstämma har 
hållits.

§ 7 Revisorer
För granskning av Bolagets årsredovisning samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer 
med eller utan suppleanter utses. Revisorn eller revisorna och 
i förekommande fall suppleanterna utses på ordinarie bolags-
stämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma 
som hålls det fjärde räkenskapsåret efter det revisorsvalet 
skedde.

§ 8 Kallelse
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra 
bolagstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kom-
mer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstäm-
ma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor 
före stämman. Kallelse skall alltid ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet eller annan 
rikstäckande dagstidning.

Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har 
sitt säte, hållas i Stockholm.

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

§ 10 Bolagsstämma 
Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex (6) månader 
efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärende förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Utseende av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.  Föredragning av framlagd årsredovisning och revisions-

berättelse samt i förekommande fall koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut
 a)  om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

samt i förekommande fall koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning;

 b)  om dispositionbeträffande Bolagets vinst eller förslust 
enligt den fastställda balansräkningen;

 c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
direktör när sådan förekommer.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10.  Val av styrelse, revisorer samt i förekommande fall styrelse-

suppleanter och revisorssuppleanter
11.  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktie-

bolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela 
antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning 
i röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Första räken-
skapsåret skall avslutas 2005-12-31

§ 12 Behörighet
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktiebo-
ken eller i förtecknnig enligt 3 kap 12§ aktiebolagslagen 
(1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid 
fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva 
aktieägares företrädesrätt att deltaga i emission.

Avstämningsförbehållet skall träda i kraft i samband med att 
PRV registrerat bolagsordningen.
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26.  Revisorernas granskningsberättelse för  
SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Jag har i egenskap av revisor i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), org nr 556670-2584, granskat detta 
prospekt. Granskningen har utförts enligt den rekommendation som FAR har utfärdat. I enlighet med rekommen-
dationen har jag endast i begränsad omfattning granskat de uppgifter av prognoskaraktär som ingår i prospektet. 

De uppgifter i prospektet som hämtats ur räkenskaperna har återgivits korrekt. Delårsrapport för perioden juli 
– september 2005 har jag granskat översiktligt.

Årsredovisningen för 2003/2004 avseende dotterföretaget SystemSeparation Sweden AB har reviderats av mig. 
Årsredovisningarna för 2001/2002 samt 2002/2003 avseende dotterföretaget SystemSeparation Sweden AB 

har reviderats av Conny Fredriksson, godkänd revisor, från KPMG. Revisionsberättelserna innehåller anmärkningar 
på att skatter och sociala avgifter inte har redovisats och betalats i korrekt tid. 

De uppgifter i prospektet som hämtats ur årsredovisningarna för dotterföretaget SystemSeparation Sweden AB 
har återgivits korrekt.

Det har inte kommit fram något som tyder på att prospektet inte uppfyller kraven enligt aktiebolagslagen och 
lagen om handel med finansiella instrument.

Stockholm den 18 november 2005

Alexander Hagberg
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB
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SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)
Kungsängsvägen 10 
SE-753 23 Uppsala 
Sweden 
Phone: +46 (0)18 14 00 81 
Fax: +46 (0)18 12 00 72 
E-mail: info@systemseparation.se


