INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I ACOSENSE AB
INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET

FEM SKÄL ATT TECKNA AKTIEN
•

Acosense erbjuder en IoT-produkt som med hjälp av ljud
och specialutvecklad mjukvara analyserar egenskaper hos
komplexa vätskor i processindustrin.

•

Acosense har med gott resultat installerat Acospector
hos flera stora och väletablerade kunder såsom SCA,
AkzoNobel, Stora Enso och BillerudKorsnäs.

•

Marknaden för Acospector är värd många hundra miljoner
kronor bara i Norden. Acospector är applicerbar i de flesta
processindustrier med vätska som processmedia och har
en global marknad värd miljarder.

•

Bolaget står inför ett kommersiellt genombrott med
många installationer i pipeline både hos befintliga kunder
och nya.

•

Acosense AB värderas till 24,9 MSEK innan föreliggande
nyemission.

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors
egenskaper i rör med hjälp av ljudvågor.
Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och
installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa
tekniken kan analysera flera egenskaper
samtidigt och ger korrekta analysresultat även

på vätskor som är opaka, frätande, slitande,
trögflytande och/eller ger beläggningar.
Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att
på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera
och optimera sina processer vilket leder till
drastiskt sänkta kostnader samt minskad
energi- och miljöbelastning.

ACOSENSE ÄR ETABLERAD PÅ MARKNADEN
Acosense har idag över 17 installationer på marknaden.
Installationer hos de flesta av de största massa- och papperskoncernerna
i Sverige samt inom kemiindustrin och VA:

BillerudKorsnäs
SCA
Stora Enso
AkzoNobel
The Quartz Corp
Gryaab
Stockholm Vatten
m.fl.
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SYSTEMSKISS
A. Emittor/högtalare

Industrimiljö

Korskopplingsrum

Kontrollrum

B. Kraftsensor
C. Accelerometer/mikrofon
D. Signalenhet
E. Monteringsstöd
F. Operatörsknapp
G. Dataenhet
H. 4-20 mA modul

MARKNAD
Skalbar lösning!
Med samma instrument:
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Nyemissionen som Acosense AB genomför under perioden 30 januari – 21 februari kommer att
tillföra bolaget 12 MSEK, varav 7,2 MSEK säkerställts via teckningåtaganden av styrelse, VD, tidigare
ägare och nya investerare. Efter genomförd emission kommer bolaget att noteras på AktieTorget.

VD

STYRELSE

Per Hellman – VD

Ingvar Andersson - ordförande

Civilingenjör från Chalmers Tekniska

Peter Eriksson

Högskola och MBA från Hanelshögskolan

Carl-Gunnar Brogren

i Göteborg.

Ulf Carlsson
Peter Löfgren

Acosense AB
Stampgatan 20 A

Memorandum och ytterligare information

411 01 GÖTEBORG

går att hämta på www.acosense.com
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VÄLKOMMEN SOM AKTIEÄGARE
Det är nu snart 5 månader sedan jag tillträdde
som VD för Acosense AB. Jag kom från en
motsvarande tjänst vid Huhnseal AB där
jag varit VD sedan 2011. Huhnseal AB är ett
svenskt företag i Landskrona som utvecklar
och tillverkar mekaniska tätningar för den
globala processindustrin. Under min tid vid
rodret växte omsättningen från 60 MSEK till
drygt 100 MSEK.
Med min hjälp blev Huhnseal ett etablerat
företag i branschen och företaget har
verksamhet inte bara i Sverige utan även
globalt med stadigt växande omsättning
och en stabil lönsamhet. Jag valde att
lämna Huhnseal av personliga skäl då jag
veckopendlat i över 5 års tid från Göteborg.
Det var ett självklart val att ta över VD-skapet
i Acosense när jag fick erbjudandet. Acosense
står inför ett kommersiellt genombrott och en
internationell expansion där det handlar om
att börja bygga ett företag som på sikt kan bli
väldigt framgångsrikt, såväl omsättnings- som
lönsamhetsmässigt. Utifrån den erfarenhet
jag byggt upp om processindustrin under
min tid som VD för Huhnseal och John Crane
samt med min bakgrund inom pappers- och
massaindustrin som produktchef vid Gruvöns
bruk, känner jag mig väl rustad att ta mig an
denna utmaning.
Jag hoppas även att min erfarenhet av att
bygga ett fungerande bolag under kraftig
tillväxt ska komma till pass. Att Acosense är ett
Göteborgsföretag är heller ingen nackdel då jag
i grunden är göteborgare och boende strax norr
om staden.

vilket Acospector skulle kunna underlätta
på ett effektivt sätt. Dessa branscher är
internationella vilket gör möjligheterna för
Acosense riktigt spännande.
För att klara en internationell expansion har
vi därför nyligen slutit ett distributionsavtal
med handelshuset Elof Hansson vilket innebär
att de bär huvudansvaret för försäljningen av
Acospector i Asien och Sydamerika.
Förutom Acospector som är Acosense första
produkt är vi redan på gång att utveckla
ytterligare en produkt. Projektnamnet för den
nya produkten är Preventor. Preventor är svaret
på kundbehovet att kunna analysera komplexa
processvätskor i steg i processen där det idag
inte finns några analysinstrument och där det
inte är möjligt att ta labprover. Vårt mål är att
lansera Preventorn på marknaden inom något år.
Under hösten 2016 har Acosense blivit
medlem i SynerLeap, ABB:s satsning på unga
snabbväxande entreprenöriella företag som
siktar på en global expansion.
Som jag hoppas ni förstår så händer det
mycket i Acosense just nu. För att klara av att
genomföra dessa saker måste Bolaget tillföras
kapital, vilket vi hoppas är möjligt genom
föreliggande nyemission och den planerade
noteringen av aktien på AktieTorget. Jag
välkomnar dig därför som investerare på vår
resa, den har bara börjat.
Välkommen att teckna aktier i Acosense AB.
Per Hellman
VD i Acosense AB

Acosense står inför en väldigt spännande resa
där instrumentet Acospector har installerats
hos ett stort antal av de ledande pappersoch massatillverkarna i Sverige. Trots det
finns det betydande möjligheter att installera
ytterligare instrument hos dessa i deras
befintliga anläggningar. Acosense har under
utvecklingsfasen varit fokuserade mot just
pappers- och massaindustrin, men vi ser
väsentliga möjligheter att installera Acospector
för analys av vätskors egenskaper även inom
övrig processindustri och även inom VA
sidan där vi under december gjort vår första
installation.
Sen tidigare har jag jobbat mot bland annat
kemi-, livsmedels- och petroleumindustrin
i vilka jag ser samma behov av mätning,
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Anmälningssedel för teckning av aktier i Acosense AB
Teckningstid:

30 januari – 21 februari 2017

Teckningskurs:

8,60 kronor per aktie. Minsta teckningspost är 1 000 aktier och därefter valfritt antal.

Tilldelning:

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota

Likviddag:

Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i januari 2017 av styrelsen i Acosense AB (publ). Vid en bedömning av bolagets
framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta
del av tillgänglig information kring detta. Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.acosense.com

OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.aktieinvest.se/acosense2017 och följ instruktionerna.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:
stycken aktier i Acosense AB till ovan angiven teckningskurs. Minsta teckningspost är 1 000 aktier och
därefter valfritt antal aktier.

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:
VP-Konto:

0

0

0

eller

Depånummer:

Bank/ Fondkommissionär:

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) ska anmälan gå via din förvaltare för teckning.

C.

Namn- och adressuppgifter:
För- och efternamn/ Firmanamn:

Person-/ Organisationsnummer:

Postadress:

E-postadress:

Postnummer:

Ort:

Ort och datum:

Land:
Telefonnummer:

D. Om tecknaren är en juridisk person
Om det finns direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska personen som uppgår till 25 % eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget måste samtliga
personer anges nedan.
Ägarförhållanden
Namn (för- och efternamn)

E.

F.

Personnummer

Ägarandel (%)

Teckning över 15 000 EUR:

Om teckningen i enskilt belopp eller tillsammans med flera teckningsanmälningar i denna emission uppnår motsvarande 15 000 EUR måste tecknaren:

Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). För juridisk person ska en kopia av registreringsbevis
bifogas som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan.

Besvara PEP frågor enligt blankett på www.aktieinvest.se/peckas2016, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.
Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig.

Signatur
Undertecknad är medveten om samt medger att:

Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.

Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och denna
teckningssedel.

Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.

Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget.
Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller
emittenten samarbetar med.

Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.

Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av
investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.

Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd
enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

Namn**

Underskrift

**Firmatecknare för juridisk person. Förmyndare för minderåriga.

G. Skicka in anmälningssedeln per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm.
eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se
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NYCKELTAL

Alla belopp i SEK

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Nettoomsättning

1 657 225

366 619

464 377

352 %

-21 %

172 %

21 %

13 %

56 %

Likvida medel

701 893

407 033

2 187 792

Kassalikviditet

65 %

27 %

223 %

Avkastning på eget kapital

Neg

Neg

Neg

Avkastning på totalt kapital

Neg

Neg

Neg

Utdelning

0

0

0

Medelantal anställda, st
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Omsättningstillväxt
Soliditet

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet			
Kassalikviditet			
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital

Justerat eget kapital / balansomslutning
Omsättningstillgångar exklusive varulager / kortfristiga skulder
Resultat efter skatt / Genomsnittligt justerat eget kapital
(Rörelseresultat + ränteintäkter) / Genomsnittlig balansomslutning
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