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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp:		
Antal nyemitterade aktier:
Bolagsvärdering innan emission:
Teckningskurs:			
Garanti: 			

11 266 421 SEK
48 984 439 st.
44 000 000 SEK
0,23 SEK
Emissionen är garanterad till 70 %

Företrädesrätt: Fyra (4) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie i NFO Drives AB
Teckningstid:			
Start för handel i aktien:		

3 juni – 17 juni 2016
I början på juli

Vid teckning utan företräde tecknas aktier i poster om
20.000 aktier motsvarande 4.600 kr. I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller att annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall Särskild
anmälningssedel användas som underlag för teckning
genom kontant betalning. Aktieägare skall på Särskild
anmälningssedel uppge det antal aktier som denne
tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp
som skall betalas. Betalning sker således genom utnytt-

jande av inbetalningsavin. Teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätt skall ske under samma period som teckning
av aktier med teckningsrätt. Anmälan om teckning utan
teckningsrätt sker genom att anmälningssedel utan företräde ifylls, undertecknas och skickas till Eminova Fondkommission AB. Besked om eventuell tilldelning av aktier
tecknade utan företräde lämnas genom översändande av
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota.

ALLMÄN INFORMATION

AKTIEN
Antal aktier innan emission:
Kvotvärde:			
Handelsbeteckning:		
ISIN Kod:			

195 937 757 st
0,05 SEK
NFO
SE0000312068

FÖRETAGET
Firmanamn:			
Säte:				
Organisationsnummer:		
Datum för bolagsbildning:
Juridisk form:			

NFO Drives AB (publ)
Svängsta
556529-9293
1996-03-20
Publikt aktiebolag

Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Hemsida:			

www.nfodrives.se

KONTAKT
NFO Drives AB
Box 35, 376 23 SVÄNGSTA
Lars Elmberg + 46 70 823 70 04
Martin Hagbyhn + 46 73 376 57 00
Revisor
Anders Håkansson, auktoriserad revisor, Ernst & Young i Karlskrona
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Det tyska välrenommerade Max Planck Institut für Radioastronomie har valt NFOomriktare för kylning av utrustning i sitt stora
100 m-radioteleskop. Tack vare den unika NFO-tekniken slapp man alla störningar på den känsliga utrustningen. Foto Max Planck.

Spridning av memorandumet
Aktien är inte föremål för handel eller ansökan därom
i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta
memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk
rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat
land där distributionen eller denna inbjudan kräver
ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller
strider mot regler i sådant land. För memorandumet
gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i
detta memorandum eller därmed sammanhängande
rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol
exklusivt.
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Undantag från prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats av Finansinspektionen. Memorandum avseende nyemission är
undantaget från prospektskyldighet enligt lagen om
handel med finansiella instrument. Enligt 2 kap 4§ i
lagen om handel med finansiella instrument behöver
ett prospekt inte upprättas om ”det belopp som sammanlagt inom EES ska betalas av investerarna under
en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner
euro”, vilket är fallet i föreliggande emission.
Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens
nuvarande syn avseende framtida händelser och
finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden utrycker endast de bedömningar och antaganden som
styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet.
Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren
uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om
inget annat anges: med ”Bolaget”, eller ”NFO Drives”
avses NFO Drives AB (publ) med organisationsnummer 556529-9293. Med ”AktieTorget” avses ATS
Finans AB med organisationsnummer 556736-8195
med bifirma AktieTorget. Med ”Eminova” avses
Eminova Fondkommission AB med organisationsnummer 556889-7887. Med ”Euroclear” avses Euroclear
Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074.
Styrelsens försäkran
Memorandumet har upprättats av styrelsen för NFO
Drives AB (publ) med anledning av förestående
företrädessemission och upptagande till handel på
AktieTorget. Bolagets styrelse är ansvarig för innehållet
i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa
att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och
att ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka
memorandumets innebörd. Bolagets revisorer har
inte granskat information som lämnas i föreliggande
memorandum, förutom Bolagets årsredovisningar
2014/2015 och 2015/2016 vilka har införlivats genom
hänvisning. Det innebär att dessa årsredovisningar
finns att ladda ner från Bolagets hemsida.

Frekvensomriktare NFO Sinus® har levererats till kameraförsedda undervattensrobotar, som används för rengöring
av vattenbassänger i t ex kärnkraftverk men även i den
konstgjorda sjön vid Burg Khalifa i Dubai.

Svängsta den 23 maj 2016
NFO Drives AB (publ)
Lars Elmberg		
				

Åsa Agervald

Martin Hagbyhn						

Eva-Britt Grönberg

Tomas Ängkulle
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NFO DRIVES - ETT SVENSKT CLEANTECH-BOLAG

AFFÄRSIDÉ

Svensk miljöteknik
NFO Drives är ett svenskt cleantech-företag, som
jobbar med utveckling, tillverkning, marknadsföring
och försäljning av produkter för energieffektivisering
av elmotorer till maskiner, fläktar och pumpar med
mera. Med vår produkt – frekvensomriktaren NFO
Sinus® – kan motorns varvtal anpassas till aktuellt
behov vilket gör att man kan spara upp till 70 procent
energi. Genom minskade energikostnaderna betalar
sig en investering i NFO Sinus® snabbt – ofta på ett år.
Tack vare patenterade teknik, kan NFO Drives erbjuda
omriktare utan elektromagnetiska störningar.

Patenten
Civilingenjör Ragnar Jönsson på Ideon i Lund började
redan i mitten av 1980-talet att forska kring olika sätt
att styra elmotorn på ett bättre sätt. Ragnar Jönssons
arbete resulterade i ett antal uppfinningar som gjorde
det möjligt att
1 Styra motorn med fullt moment redan från start
och vid låga varvtal
2 Styra elmotorn med en utspänning i form av ren
sinus vilket resulterar i en störningsfri styrning.
I april 2016 förvärvades samtliga patent.
Bolaget
1996 startades bolaget NFO Drives AB för att ta
fram frekvensomriktare baserade på den nya tekniken
under namnet NFO Sinus®. Verksamheten förlades
till Svängsta i Blekinge och den första produkten, en
enfas-omriktare på 2,2 kW, lanserades på marknaden
1998. Under de kommande åren utvecklades omrik-
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tare i allt högre effekter och idag omfattar sortimentet
trefas omriktare upp till 22 kW. Genom åren har flera
patent erhållits inom området styrning av elmotorer.
All elektronik tillverkas externt av samarbetsparters.
Våra kunder
De flesta av våra kunder finns idag i de nordiska
länderna men exportförsäljningen har under senare
år ökat stadigt, främst inom EU och uppgår till ca
75%. Fastighetsautomation, med sjukhus som största
målgrupp, har länge tillhört ett viktigt område men
intresset för störningsfri teknik inom industrin och
lantbruk blir allt större. Bland bolagets övriga kunder
märks många namnkunniga företag – läs mer om våra
kunder på www.nfo.se

Referensbild infogas
Foto, ICA

Genom att styra fläktaggregaten med NFO Sinus® fick man en bättre
arbetsmiljö samtidigt som man kunde spara energi i ICAs stora fryslager utanför Helsingborg. Kostnaden för installationen blev låg då
omriktarna kunde placeras i elcentralen på långt avstånd från aggregaten och det oskärmade kablaget till fläktaggregaten kunde
användas.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Inbjudan till teckning
i företrädesemission
Härmed inbjuds aktieägarna i NFO Drives AB (publ)
(nedan ”Bolaget”), i enlighet med villkoren i detta
dokument, att för fyra (4) per avstämningsdagen den
1 juni 2016 innehavda aktier i Bolaget, teckna en (1)
aktie till kursen 0,23 kronor per aktie.
Emissionen, omfattande en företrädesemission av
högst 48 984 439 aktier, har beslutats av styrelsen
den 23 maj 2016, med stöd av bemyndigande från
bolagsstämman den 22 april 2016. Emissionen kan, vid
fullteckning, inbringa bolaget 11 266 420,97 kronor,
före emissionskostnader.
Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för
varje (1) innehavd aktie. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.
Teckningskurs
Teckningskursen är 0,23 kronor per aktie. Courtage
utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan
”Euroclear”) för rätt till deltagande i emissionen är
den 1 juni 2016. Sista dag för handel i Bolagets aktie
med rätt till deltagande i emissionen är den 27 maj
2016. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt
till deltagande i emissionen är den 30 maj 2016.
Teckningstid
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall
ske under tiden från och med den 3 juni 2016 till och
med den 17 juni 2016. Efter teckningstidens utgång
blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar
därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer
att bokas bort från VP-kontot och sker utan särskild
avisering från Euroclear. Styrelsen i Bolaget äger rätt
att förlänga teckningstiden. Emissionen kan inte avbrytas efter det att teckningsperioden har påbörjats.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden 3 juni 2016 till och med 15 juni
2016. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank
eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för
att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter.
Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för
teckning av aktier senast den 17 juni 2016 eller säljas
senast den 15 juni 2016 för att inte förfalla värdelösa.

Emissionsredovisning
och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på
avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear
för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel
för teckning utan företräde. Den som är upptagen i
den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon
information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares
VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller
ingen information från Euroclear. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från
respektive förvaltare.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom
samtidig kontant betalning senast den 17 juni 2016.
Teckning genom betalning skall göras antingen med
den med emissionsredovisningen, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad
till den särskilda anmälningssedeln enligt följande två
alternativ:
1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna
teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag
för teckning genom betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckningen är
bindande.
2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen
utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter
förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning och betalning. Teckningen är fullständig när både den särskilda
anmälningssedeln samt betalning inkommit till Eminova
Fondkommission.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova
Fondkommission. Ifylld anmälningssedel skall i samband
med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara
NFO DRIVES
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Eminova Fondkommission tillhanda senast klockan
16.00 den 17 juni 2016. Om betalning sker på annat
sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall
anmälningssedelns nummer anges som referens vid
betalning. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera
att teckningen är bindande.

meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan tecknade aktier
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset
vid sådan överlåtelse komma att understiga priset
enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela
eller delar av mellanskillnaden.

Eminova Fondkommission AB
Ärende: NFO
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
Fax 08-684 211 29
Tfn 08-684 211 00
Email info@eminova.se (inskannad anmälningssedel)

Garanti
Emissionen är garanterad till 70% av emissionsbeloppet av styrelsens ledamöter och andra närstående till
Bolaget. För de fall att nyemissionen ej blir tecknad till
fullo genomförfarandet ovan så kommer återstående
del emissionen att allokeras till garanterna. Garantiersättningen uppgår till 7,5%.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika,
Japan, Australien, Schweiz, Singapore och Hongkong
eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka
äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till
Eminova Fondkommission på telefon enligt ovan för
information om teckning och betalning.

Anmälan
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av
företrädesrätt skall ske under samma period som
teckning med stöd av företrädesrätt, teckning utan
företräde skall dock ske i poster om minst 20 000
aktier.. Anmälan skall göras på anmälningssedeln
benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som
bland annat finns att ladda ner från www.eminova.se.
Anmälningssedeln skall vara Eminova Fondkommission
AB tillhanda senast kl. 16:00 den 17 juni 2016. Det
är endast tillåtet att insända en anmälningssedel. Om
fler än en anmälningssedel insänds kommer endast en
först erhållna att beaktas. Någon betalning skall ej ske
i samband med anmälan utan sker i enlighet med vad
som anges nedan. Observera att anmälan är bindande.
Tilldelning
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av
företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av
återstående aktier, och i första hand ske till bolagets
tidigare aktieägare och vid överteckning ske pro rata i
förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I
andra hand skall tilldelning ske till annan som anmält
intresse om att få teckna aktier i emissionen och vid
överteckning ske i förhållande till det antal aktier som
respektive intressent anmält att få teckna och, om
detta inte är möjligt, genom lottning. Tilldelning är inte
beroende av när under teckningsperioden anmälan
inkommer.
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan
stöd av företrädesrätt, lämnas genom översändande av
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid
skall erläggas enligt instruktion på avräkningsnotan och
dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Något
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Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en
VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett
på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess
att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket
och omvandlingen skett hos Euroclear.
Omvandling av BTA
Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket
omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från
Euroclear.
Handel i BTA
Handel i BTA äger rum på Aktietorget från och med
den 3 juni 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till
aktier sker.
Handel i aktien
Aktierna i Bolaget är noterade på Aktietorget. Aktien handlas under kortnamnet NFO och har ISIN
SE0000312068. En börspost omfattar en (1) aktie.
Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer Bolaget att ansöka om listning av de
nya aktierna vid Aktietorget.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer
Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och
finnas tillgängligt på bolagets hemsida.
Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med
för räkenskapsåret 2016, under förutsättning att de nya
aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear
förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras
av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191,
SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och
regleras av svensk rätt.
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt,
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs
dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via
Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

DeLaval köper årligen ett stort antal omriktare för styrning av bland annat vakuumpumpar till
mjölkningsmaskiner. Under 2015 blev ytterligare omriktare klara för leverans till DeLaval, dels en
omriktare på 7,5 kW och dels en UL-certifierad omriktare för DeLavals USA-marknad.

DeLaval köper årligen ett stort antal omriktare för styrning av bland annat vakuumpumpar till
mjölkningsmaskiner. Under 2015 blev ytterligare omriktare klara för leverans till DeLaval, dels en
omriktare på 7,5 kW och dels en UL-certifierad omriktare för DeLavals USA-marknad.

Foto DeLaval International.
NFO DRIVES
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AKTIETORGET

Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit
sig att följa AktieTorgets noteringsavtal, vilket bland
annat innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare
och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt,
omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Noteringsavtalet återfinns på AktieTorgets hemsida: http://
www.aktietorget.se/CompanyListingAgreement.aspx.
Härutöver är bolagen givetvis skyldiga att följa övriga
tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer
som gäller för bolag som är noterade på AktieTorget.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som
är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens
tillsyn. AktieTorget driver en s.k. MTF-plattform. I
lagar och författningar ställs lägre krav på bolag som
är noterade på MTF-plattform än på bolag som är
noterade på en s.k. reglerad marknad. En stor del av
de regler som lagstiftaren ställer endast på en reglerad
marknad har AktieTorget dock infört genom sitt
noteringsavtal.

VA-verk i Nässjö, VA står för Vatten & Avlopp. Foto NFO.
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AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nasdaq Stockholm.
Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier
som är noterade på AktieTorget kan använda sin
vanliga bank eller fondkom- missionär. Aktiekurser
från bolag på AktieTorget går att följa på AktieTorgets
hemsida (www.aktietorget.se), hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i
dagstidningar.

VÄLKOMMEN SOM AKTIEÄGARE
På marknadssidan fortsätter bearbetningen av befintliga marknader inom VA-anläggningar och sjukhus
i främst Sverige och Tyskland. Stor energi läggs dessutom på att finna nya kunder och applikationer för
bolagets produkter. Inledande diskussioner förs med
nya OEM-tillverkare.
Vi arbetar med olika projekt inom utvecklingen. De
största är Generation 3, kostnadseffektivisering samt
kompletteringar kring vårt sortiment.
Vi har levererat vår första 22 kW omriktare till
slutkund för fälttest. Ytterligare 30 stycken håller på
att byggas och vi har redan order på 4 stycken. Vi är
övertygade att detta kommer bli en framgång.

Martin Hagbyhn
VD NFO Drives AB

Som ny på positionen som CEO för NFO Drives
känns det extra inspirerande och roligt att få möjligheten att uttrycka mina känslor för bolaget. Det blev
en rivstart att gå in som ordförande, sedan ta taktpinnen som CEO och nu genomföra en emission. Det är
med stor ödmjukhet som jag hanterar denna utveckling. Tekniken som bolaget äger är både unik och har
många möjligheter. Bolaget har däremot störts av olika
icke operativa frågor, som har tagit fokus från utveckling, försäljning och kundvård. Inte minst har frågan
kring patenten stört. Därför känns det extra skönt att
under första kvartalet 2016 ha löst patentfrågan så att
NFO Drives nu äger alla patent. Bolagets immateriella
situation är därmed tydlig, vilket underlättar i många
affärssituationer, samtidigt som bolaget inte längre är
beroende av någon extern aktör. Det innebär att NFO
Drives nu kan lägga fullt fokus på både marknadsföring
och produktutveckling vilket kommer att ha en positiv
effekt på bolagets resultat. Alla kostnader och intäkter
kring patenten är reglerade i kvartalsrapporten för
detta kvartal.

Vårt kostnadseffiktiviseringsprojekt har startat och vi
ser detta som ett mycket viktigt projekt för att få ner
kostnaden på vårt befintliga sortiment och därmed
skall vi kunna vara mer aggressiva i marknaden.
Utveckling av vårt sortiment består i att ta fram omriktare med högre effekt. Vi planerar för omriktare upp
till 90 kW. Andra saker som vi kommer att utveckla är
nya funktioner för våra omriktare.
Min känsla för NFO Drives är positivt. Jag känner att vi
har en stor möjlighet att utveckla bolaget i en positiv
riktning. Detta gör också att jag kommer att deltaga i
emissionen.
Svängsta juni 2016
Martin Hagbyhn
CEO

Vi började året med en försäljningsökning. NFO
Drives försäljning av egna produkter ökade med 39%
under årets första kvartal jämfört med samma period
2015. Samtidigt ökade även försäljningen av kundanpassade OEM (Original Equipment Manufacturer)produkter till DeLaval. Omsättningen i kronor låg på
samma nivå som motsvarande period föregående år.
Då bestod omsättningen till en del av kundbetalda
utvecklingsprojekt. Den ökade försäljningen av standardprodukter ser bolaget som ett viktigt trendbrott.
NFO DRIVES
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BAKGRUND OCH MOTIV TILL NYEMISSIONEN
Styrelsen i NFO Drives bedömer att Bolaget idag har
tillräckligt med kapital för att kunna fortsätta driva
verksamheten i nuvarande omfattning med ett positivt
resultat under förutsättning att försäljningen följer bolagets förväntningar. Styrelsen är dock övertygad om
att en ökad investeringstakt kommer att ge en betydligt snabbare expansionstakt och på sikt även betydligt
större vinster.

• Att täcka vissa engångskostnader som uppstått för
patentförvärv och rekrytering av ny VD.
• Att fortsätta bolagets produktutvecklingsprogram
för att möta kundernas behov av störningsfria frekvensomriktare med högre effekter

Emissionslikviden skall användas till:
• Att stärka bolagets sälj- och marknadsorganisation
för att öka bolagets kundbas och för att skapa en
större efterfrågan av bolagets produkter.
• Öka tempot i vårt projekt gällande att sänka produktionskostnaderna för bolagets unika produkter.

2012 erhölls ytterligare order från det tyska eventföretaget LKE Lasershow -Technik GmbH, som bland annat gällde frekvensomriktare NFO Sinus till en
installation i Kina. Foto LKE.
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UNIKA FÖRDELAR

BÄSTA HELHETSLÖSNING

Det lönar sig snabbt att spara energi genom att
varvtalsreglera elmotorer med frekvensomriktare.
Med den unika NFO-tekniken blir installationen av
omriktaren betydligt enklare än om man använder
omriktare baserad på konventionell teknik.
NFO-omriktaren ger en utspänning i form av
ren sinus, vilket gör att den är störningsfri och inte
påverkas av de krångliga regler som ställs för att
installationen ska uppfylla EMC (Elektromagnetisk
kompatibilitet)-direktivet.
Oskärmade kablar kan användas och i många
fall kan det befintliga kablaget utnyttjas. Då NFOtekniken inte har några begränsningar när det gäller
längden på kabeln mellan omriktare och motor kan
omriktaren placeras där det är mest lämpligt ur drift-

synpunkt vilket är en stor fördel.
Sinusspänningen alstrar inga jordströmmar och
därför kan jordfelsbrytare för både person- och
brandskydd användas i anläggningen. Det ger en ökad
säkerhet.
Då NFO-tekniken är fri från elektromagnetiska
störningar slipper man störningsproblem i omgivande
teknikutrustning. Även ljudmiljön blir bra för både
människor och djur då omriktaren inte alstras några
obehagliga switchljud. Inga lagerströmmar genereras
som förkortar motorlagrens livslängd och därmed blir
driftsäkerheten hög.
Tack vare sina unika fördelar ger NFO-tekniken
den bästa helhetslösningen vid automatisering och
energieffektivisering.

FÖRDELAR* MED NFO SINUS®
Vid installation

Under drift

Enkelt
Oskärmade kablar kan användas.
Inga krångliga EMC-krav

Störningsfritt
Inga EMC-störningar på teknisk utrustning
i omgivningen

Säkert
Jordfelsbrytare för både
person- och brandskydd kan användas

Driftsäkert
Inga lagerströmmar som
sliter ut motorlagren

Flexibelt
Omriktarens placeringkan väljas fritt då avståndet till
motorn ej är begränsat

Tyst
Bra ljudmiljö för både
människor och djur utan obehagliga switchljud

* Jämför t med övriga omriktare på marknaden som är baserade på konventionell PWM-teknik.
NFO DRIVES
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NÄSTA GENERATION

HÖGRE EFFEKTER PÅ VÄG

Utvecklingsavdelningen har under året fokuserat på
att färdigställa de första omriktarna i den nya generationen av NFO-omriktare.
Den största förändringen är att transistormoduler används istället för diskreta transistorer. Arbetet
startade som en förstudie under 2013. Konstruktionen
omfattar helt ny elektronik, mjukvara och mekanik.
Projektet är det första på många år som inneburit
utveckling av en helt ny produkt.
Under 2015 togs prototyper fram och dessa testades med avseende på funktion, störningsfrihet och
byggbarhet. Först ut i den nya generationen är en omriktare på 22 kW som är planerad att börja levereras
ut till kund under tredje kvartalet 2016.
Bolaget utökar därmed sitt produktsortiment som
fram tills nu sträckt sig till 15 kW.
Den nya produkten är baserad på moduler som
kan byggas samman med flera moduler för att få fram
omriktare med högre effekter. Likartad teknik som finns
i den första omriktaren, som är på 22 kW, kommer att
kunna byggas ut till 90 kW genom att göra det möjligt att
parallellkoppla omriktarna.
Under 2016 påbörjades även arbetet med att ta
fram den nya generationens omriktare i de lägre effekterna motsvarande dagens effektområden 0,37 - 15
kW.
Stort fokus har lagts på att konstruktionen ska innehålla färre komponenter och vara betydligt enklare
att montera för att produkterna ska kunna tillverkas
till lägre kostnad.
Enligt plan kommer samtliga produkter i bolagets
sortiment att vara ersatta med de nya produkterna
inom några år. Effektområdet kommer under samma
tid att utökas till 90kW. Alla produkter i det nya sortimentet kommer att uppfylla kraven enligt CE (Europa)
och UL (USA).

22 kW...

Kenneth Svensson, utvecklingschef på NFO Drives, visar här den
första omriktaren i den nya generationen. Den är på 22 kW och
har börjat levereras ut under andra kvartalet 2016.
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MARKNADEN I FOKUS

NFOS TEKNIK FRAMTIDSSÄKRAR VA-VERK

Flera kommuner har valt NFOomriktare för att energieffektivisera
sina vattenverk då kostnaden för att
installera den är betydligt lägre än för
konventionella omriktare.
Bilden visar en lösning från Bengtsfors
kommun.

Frekvensomriktaren NFO Sinus© används för att
varvtalsreglera elmotorer. De flesta kunder finns
inom området fläkt- och pumpstyrning där man med
motorstyrning kan spara stora mänger energi. Varvtalsstyrning kan också användas för att t ex anpassa
hastigheten i maskiner och transportbanor för att få
en optimal funktion.
Flera kommuner har under 2015 beslutat att välja
NFO-omriktare till sina VA-verk, bl a Strömstad och
Nässjö. Den främsta anledningen är att med NFO
kan anläggningen energioptimeras till en betydligt
lägre kostnad än om man väljer konventionell teknik.
Installationen blir enklare då man slipper att byta ut
hundratals meter skärmad kabel mellan brunn och
vattenverk.
Diskussioner förs även angående liknande projekt
på den tyska marknaden.

NFO DRIVES
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KUNDERNA I FOKUS

SÄKER TEKNIK FÖR BENSINMACKAR

Green & Cool säljer bl a kylaggregat till bensinstationer i England.
Enligt kundkrav får utrustning som installeras där inte avge några
läckströmmar och man har därför valt NFO-omriktare för att styra
aggregaten.

Säkra bensinstationer
En ny intressant kund är Green & Cool, som utvecklar
och tillverkar kylanläggningar för bland annat bensinstationer. De använder idag konventionella frekvensomriktare i sina anläggningar.
Utrustning som används på bensinstationer bör
vara fri från läckströmmar då dessa bedöms utgöra
en stor säkerhetsrisk i den explosiva miljön. Efter krav
från kund i England har Green & Cool därför beslutat
att välja NFO Sinus omriktare till sina kylaggregat till
bensinstationer i England. Beslutet innebär att NFO
under de närmaste åren kommer att få leverera omriktare till ett stort antal bensinstationer i England.

installerar också NFO Sinus omriktare i sina portabla
system som används vid konserter och olika event.

Distrelec
En annan partner är Distrelec som är en av Europas
största elektronikdistributörer och NFO Sinus omriktare kommer att marknadsföras och säljas i de tretton
länder i Europa där Distrelec har verksamhet. I Sverige
representeras Distrelec av ELFA Distrelec.

DeLaval en viktig OEM-kund
Bolagets största och viktigaste OEM-kund är DeLaval International, med vilket bolaget har ett nära och
långsiktigt samarbete.
DeLaval, som är en av världens största tillverkare av
utrustning för mjölkproduktion, använder omriktarna
för att i första hand styra vakuumpumpar till mjölkmaskiner. De använder dem även för att styra mjölkpumpar, roterande mjölkningsrobotar och ventilationsutrustning.
DeLaval köper årligen ett stort antal omriktare för
att kunna erbjuda sina kunder runt om i världen energieffektiva och störningsfria utrustningar.
Under 2015 blev UL-certifieringen klar för den
omriktare som bolaget tagit fram för DeLavals USAmarknad. Produkten har nu börjat säljas på den amerikanska marknaden.

Fontäner
En annan applikation där NFO Sinus omriktarens
fördelar visat sig vara viktiga är fontäner. Laserfabrik i
Tyskland har under åren gjort flera installationer där
NFOs störningsfria frekvensomriktare används. Den
största installationen har över 200 stycken NFO Sinus
omriktare. För dem är säkerheten viktig och NFO
Sinus omriktare innebär att Laserfabrik kan installera
omriktarna i en elcentral och ha långa oskärmade
kablar ut till fontänpumparna samt använda jordfelsbrytare utan några störningar eller falsklarm. Laserfabrik
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VA-verk
Karlskrona, Strömstads och Nässjö kommun är
några kommuner som har valt att använda frekvensomvandlare med NFOs störningsfria sinusteknik i
kommande om- och tillbyggnader av kommunernas
VA-anläggningar. Detta för att det ger en både tekniks
och ekonomisk fördel. Kalkyler visar att investerings-,
installations- och startkostnaden på ett VA-verk med
NFO Sinus omiktare kan ge 60 % besparing relaterat
till en installation med konventionell PWM-teknik.

NFO DRIVES 20 ÅR

1996
1996
Verksamheten star tar
i Svängsta och bolaget
NFO DrivesAB bildas.

1998
1998
Den första frekvensomriktaren NFO Sinus ®
1-fas 1,5 kW lanseras

1999
1999
Bolaget börsnoteras

2001
2001
De första 3-fas
omriktarna upp till
5,5 kW lanseras

2003
2003
3-fas omriktare
7,5-11 kW lanseras

2014

2006
2006
Generation 2 av
NFO Sinus ® lanseras

2014
Produktionen flyttas
externt

2015

2009
2009
IGBT-teknik införd i
samtliga omriktare

2015
Omriktare 7,5 kW samt
den första UL-cer tifierade
omriktaren till DeLaval

2010

2016

2010
Långsiktigt OEMavtal med DeLaval
tecknas

2016
Tredje generationens
omriktare lanseras.
22 kW är först ut.

2011
2011
Första omriktaren
2,2 kW till DeLaval
levereras

2012
2012
Omriktare 4 kW och
5,5 kW till DeLaval
levereras
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STYRELSE, VD OCH ANDRA NYCKELPERSONER

Martin Hagbyhn, f. 1959.
(extern verkställande direktör sedan maj 2016)
Martin är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola 1983 och är för tillfället även styrelseledamot i
Ductu AB, Arc Aroma Pure AB och Arc Aroma Pure
AB (publ) (ordförande mellan augusti 2012 och oktober 2013). Under de senaste fem åren har Martin
varit extern verkställande direktör i Scandinavian
Enviro Systems AB, extern verkställande direktör i Tyre
Recycling in Sweden AB (dotterbolag till Scandinavian
Enviro Systems), extern verkställande direktör i NEAT
Electronics AB; styrelseledamot i Malmö Frimurare
Byggnads Aktiebolag; styrelsesuppleant i Läckeby
Products AB, OptiFreeze AB, SES IP AB (dotterbolag
till Scandinavian Enviro Systems), BSIP innovation AB
och Däcktrusten AB.
Antal aktier: 0
Åsa Agervald , f. 1976
Styrelseledamot
Åsa är teknologie doktor i kemi från Uppsala universitet och civilingenjör från Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH). Hon har även en Executive MBA
examen från Handelshögskolan i Stockholm. Åsa
har bland annat arbetat som sälj- och marknadschef
ReformTech Heating Technologies AB, affärsutvecklingsansvarig Scandinavian Biogas Fuels AB, forskare
Uppsala universitet. Åsa har haft ett antal tidigare
styrelseuppdrag i Biogas Uppland AB, HÖRS AB, KTH
Hallen AB, Kungliga Tekniska Högskolans styrelse. Åsa
bedriver även egen konsultverksamhet med fokus på
företagsledning och utveckling.
Antal aktier: 0
Tomas Ängkulle, f. 1957
Styrelseledamot
Tomas är utbildad ingenjör och har lång erfarenhet
från ledande befattningar inom tjänstesektorn. Tomas
har startat upp mer än 6 bolag inom detta segment,
Xdin AB är störst av dem, han har erfarenhet från det
lilla enmans bolaget upp till det multinationella tjänsteföreget med 16000 anställda. (Alten SAR.)
Tomas innehar även flera styrelseuppdrag, däribland
Brightvision AB, NFO-Drives samt Qualisys AB (Advisoryboard). Tomas bedriver även egna produktbolag
inom bad o VVS CYRBA AB, Bad-fabriken AB.
Tomas äger 300000 aktier i NFO och anses vara
oberoende i förhållande till Bolaget.
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Lars Elmberg, f. 1949,
Styrelseordförande
Lars är civilingenjör inom elektronik från Chalmers.
Han är styrelseordförande i EC Konsult och Cyrba AB,
styrelseledamot i Raybased AB samt svensk ILO för
Cern, ESO och ESRF. Fullmäktigledamot Sydsvenska
Handelskammaren. Lars har tidigare varit bland annat
marknadschef för Philips Medical Systems och Vd för
Elektronikcentrum i Svängsta. Lars har varit styrelseledamot i NFO sedan 1996.
Lars äger 1 000 000 aktier i NFO tillsammans med
familjen.
Eva-Britt Grönberg, f. 1960,
Styrelseledamot
Eva-Britt är fil kand i Samhällsgeografi från Lunds
Universitet 1982. Hon har studerat bland annat Företagsekonomi, U-landskunskap och Socialantropologi.
Eva-Britt har arbetat samhällsplanering, industribistånd
med svenska företag i Afrika, europeisk affärsverksamhet i multinationellt företag, egen firma inom friskvård
och koordination av utbildningsprogram på Lunds
universitet.
Antal aktier 0
NFO Drives AB:s revisor är:
Anders Håkansson
Auktoriserad revisor, född 1970.
Ernst & Young i Karlskrona

ORGANISATION

Antal medarbetare
NFO Drives AB har idag 8 anställda som är verksamma inom ledning/affärsutveckling, mjukvaru- och
hårdvaruutveckling, kundsupport, försäljning, ekonomi
och produktionsplanering.
Styrelsens arbetsformer
Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år i
taget. Nuvarande styrelse består av ordförande Lars
Elmberg, Åsa Agervald, Eva-Britt Grönberg, Tomas
Ängkulle och Martin Hagbyhn.
Styrelsens ordförande erhåller ett årligt arvode
på 155 000 kronor, övriga styrelseledamöter erhåller
ett årligt arvode på 80 000 kronor. Martin erhåller
inget arvode under tiden som VD eftersom han är
anställd av Bolaget under denna tid. Under kommande
verksamhetsår planerar styrelsen att ha cirka sex protokollförda sammanträden och ett strategimöte.

Teckningsförbindelse
Några större aktieägare, styrelse och ledning har
aviserat att man avser teckna sig för aktier. Deras teckning kommer att redovisas under teckningsperioden.
Tvister
Bolaget har historiskt sett inte varit inblandat i några
rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden. Bolaget känner inte heller till några omständigheter som
kan föranleda framtida tvister.
Potentiella intressekonflikter
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har, utöver vad som nämnts inom detta
avsnitt, några potentiella intressekonflikter med NFO
Drives AB.

Uppförandekoden
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då Bolagets aktie inte handlas på en s.k. reglerad
marknadsplats. Bolaget har en nomineringskommitté
men ingen kommitté för att behandla revisions- och
ersättningsfrågor. Dessa frågor handläggs av styrelsen.
Löner och ersättningar
Martin Hagbyhn är anställd som TF VD i NFO Drives
sedan maj 2016. Martin erhåller 80 000 kronor per
månad. Vidare har Martin rätt till 30 dagars betald
semester per intjänade år. Vid uppsägning gäller 2
månader för Bolaget och 4 månader för Martin som
uppsägningstid.
Transaktioner med närstående
Utöver de förhållanden som redogörs för inom detta
avsnitt förekommer inga andra transaktioner med
närstående till bolaget.
Viktiga avtal
Bolaget hyr kontorslokaler på adressen Öjavadsvägen
2 i Svängsta. Hyresvärd är Karlshamnsfastigheter AB.
NFO Drives erlägger en årshyra på 245.000 kronor. Kontraktet löper med 36 månaders löptid med
uppsägningstid minst nio månader före avtalstidens
utgång. Nuvarande avtal är uppsagt för omförhandling
och löper ut 31/12 2016.
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FINANSIELL INFORMATION

RESULTATRÄKNING
Belopp i kkr		
		

2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

Nettoomsättning		
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning		
Aktiverat arbete för egen räkning		
Övriga rörelseintäkter		
		

23 111

27 813

0
2 295
206
25 612

-372
2 275
0
29 716

-14 428
-4 293
-7 271

-18 205
-5 075
-8 814

-853
-1 233

-1 103
-3 481

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		
Räntekostnader och liknande kostnader		
Resultat efter finansiella poster		

47
-17
-1 203

123
-95
-3 453

Resultat före skatt		

-1 203

-3 453

Skatt på årets resultat		

400

895

Årets resultat		

-803

-2 558

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		
Övriga externa kostnader		
Personalkostnader		
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar		
Rörelseresultat		
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BALANSRÄKNING
Belopp i kkr		

2015-12-31

2014-12-31

9 070

6 686

152
9 222

240
6 926

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer		
		

82
82

174
174

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav		
Uppskjuten skattefordran		
		

2 120
3 495
5 615

2 120
3 095
5 215

Summa anläggningstillgångar		

14 919

12 315

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter		
Färdiga varor och handelsvaror		
		

0
1 339
1 339

488
1 432
1 920

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Aktuell skattefordran		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
		

2 640
164
1 377
872
5 053

3 537
156
1 660
1 577
6 930

Kassa och bank		
Summa omsättningstillgångar		

3 915
10 307

7 487
16 337

SUMMA TILLGÅNGAR		

25 226

28 652

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten		
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter		
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i kkr		
		

2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (195 937 757 aktier)		
Reservfond		
		

9 797
7 210
17 007

9 797
7 210
17 007

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		
Årets resultat		
		

3 187
-803
2 384

5 745
-2 558
3 187

Summa eget kapital		

19 391

20 194

Avsättningar
Övriga avsättningar		
		

100
100

0
0

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		
		

0
0

146
146

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut		
Leverantörsskulder		
Aktuell Skatteskuld		
Övriga kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
		

146
1 660
167
241
3 521
5 735

350
3 687
225
280
3 770
8 312

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

25 226

28 652

22 NFO DRIVES EMISSIONSMEMORANDUM 2016

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter		

2015-12-31

2014-12-31

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Belånade kundfordringar
0
0
Övriga ställda panter etc		
3 500
3 500
Pantsatta bankmedel
501
2 076
				
Summa
4 001
5 576
				
Ansvarsförbindelser				
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
				

KASSAFLÖDESANALYS
				
2015-01-012014-01-01Belopp i kkr		
2015-12-31
2014-12-31
			
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
-1 203
-3 453
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		
953
1 103
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital		
-250
-2 350
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
581
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
1 877
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
-2 577
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-369
Investeringsverksamheten
Aktiverat arbete för egen räkning
-3 057
			
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-3 057
Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
-146
			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-146
Årets kassaflöde
-3 572
Likvida medel vid årets början
7 487
			
Likvida medel vid årets slut
3 915
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1 297
-1 929
732
-2 250
-2 668
-2 668
-350
-350
-5 268
12 755
7 487
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AKTIE & AKTIEKAPITAL

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
År

Transaktion

1996
1998
1998
1998
1999
2000
2001
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2010
2010
2012
2012
2012

Bildande		
Split 10:1		
Nyemission
Nyemission		
Split 2:1		
Nyemission		
Nyemission		
Nyemission (riktad)		
Nyemission		
Nyemission		
Nedsättning		
Nyemission		
Nyemission (riktad)		
Nyemission		
Nyemission (riktad) *)
Nyemission (riktad)		
Nyemission (riktad)		
Nyemission (riktad) **)
Nyemission (riktad) *)
Nyemission (riktad)		
Nyemission (riktad) **)
Nyemission (riktad)
Nyemission		
Nyemission (riktad)		
Nedsättning av aktiekapital
Nyemission 		

Antal aktier

Aktiekapital

Antal aktier

40.160
361.440
401.600
170.000
973.200
1.946.400
991.846
150.000
2.757.794
400.000
0
5.000.458
1.000.000
14.708.800
8.674.846
8.000.000
10.000.000
238.000
3.625.389
3.000.000
1.762.000
4.924.000
69.125.103
18.500
0
39.187.551

2.008.000
2.008.000
4.016.000
4.866.000
4.866.000
9.732.000
12.209.615
12.584.615
19.479.025
20.479.025
819.161
1.319.207
1.419.207
2.890.087
3.757 571
4.557.571
5.557.571
5.581.371
5.943.910
6.243.910
6.420.110
6.912.510
13.825.021
15.675.020
7.837.510
9.796.887

40.160
401.600
803.200
973.200
1.946.400
3.892.000
4.883.846
5.033.846
7.791.610
8.191.610
8.191.610
13.192.068
14.192.068
28.900.868
37.575.714
45.575.714
55.575.714
55.813.714
59.439.103
62.439.103
64.201.103
69.125.103
138.250.206
156.750.206
156.750.206
195.937.757

*) Riktad till konver tibelinnehavare
**) Riktad till innehavare av teckningsoptioner (personaloptioner)

ÄGARSTRUKTUR
Större kända aktieägare per december 2015:
		

Antal
aktier

Andel(%)
av röster och
aktiekapital

Försäkringsab. Avanza Pension 		12 288 173		
Åke Svensson, Lund 		10 000 000		
Rambas AB, Linköping		 8 874 362		
Jan Karlander, Ängelholm		 4 800 000		
Nordnet Pensionsförs. AB, Bromma		 4 007 154		
Alf Ahlin, Gislaved		 3 640 000		
Per-Åke Blom, Kil		 3 403 000		
Mikael Ljung, Farsta		 3 010 030		
Valor Life Ins., Liechtenstein		 2 530 000		
Lars Ferrington, Lekeryd		 2 500 000		

6,3
5,1
5,5
2,6
2,0
1,9
1,7
1,5
1,3
1,3

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Summa 10 största 		55 052 719		29,2 %
Övriga 			140 885 038		 72,8 %
Ingen rösträttsbegränsning vid bolagsstämma.
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RISKFAKTORER

En investering i NFO Drives AB utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund
av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara
svåra att förutse och kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. För att bedöma Bolaget
är det viktigt att beakta de personer som skall driva
verksamheten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den
verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger
att teckna sig för köp av aktier i Bolaget men känner
sig osäker bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare.
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har
betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie.
Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning
och gör inte anspråk på att vara heltäckande.
Konkurrens
NFO Drives har ett stort antal konkurrenter, som
konkurrerar med olika delar av NFOs erbjudande.
Vissa är betydligt större, har längre verksamhetshistorik och är finansiellt starkare än NFO.
		
Nyckelpersoner
NFO Drives verksamhet är beroende av nyckelpersoner. Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på
förmågan att attrahera och behålla kompetent personal. Om någon eller några av dessa nyckelpersoner
skulle lämna NFO skulle detta, åtminstone kortsiktigt,
få en negativ effekt på bolagets möjligheter att nå sina
planerade mål.
		
Framtida Kapital
Det finns ingen garanti för att kapital från nyemissioner
tillsammans med internt genererade medel kommer
att räcka för NFO Drivess framtida investeringsbehov.
Det finns heller ingen garanti för att nytt kapital kan
anskaffas om behov uppstår, eller för att sådant kapital
kan anskaffas på fördelaktiga villkor.

Aktierelaterade risker
En investering i NFO Drives kan komma att både
stiga och sjunka i värde och det kan inte garantera att
en investerare kan komma att få tillbaka det satsade
kapitalet.
Bolagets aktier är noterade på AktieTorget, en bifirma till ATS Finans AB som är ett värdepappersbolag
under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget bedriver
en handelsplattform (MTF). De aktier som är noterade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande
regelverk som de aktier som är upptagna för handel
på reglerade marknader, såsom t.ex. Nasdaq Stockholm. AktieTorget har dock ett eget regelsystem som
är anpassat för mindre bolag, i syfte att främja ett gott
investerarskydd. Med beaktan av AktieTorgets, relativt
sett, mindre omfattande regelverk, kan en aktie noterad på AktieTorget anses som en mer riskfylld placering
än aktier som handlas på en reglerad marknad.

Utdelning
Det finns en risk att NFO Drives inte kommer att
lämna någon utdelning de närmaste åren.
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som
aktualiseras med anledning av föreliggande erbjudande att
teckna aktier i NFO Drives. Sammanfattningen är baserad
på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som allmän
information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige såvida inte annat anges. Sammanfattningen behandlar inte situationer då värdepapper innehas av handelsbolag
eller som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas
inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive
avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli
tillämpliga då aktieägare innehar aktier i NFO Drives som
anses vara näringsbetingade. Inte heller behandlas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav av kvalificerade
aktier och andra värdepapper i bolag som är eller har varit
fåmansföretag eller på aktier som och andra värdepapper
som förvärvats med stöd av sådant innehav.
Den skattemässiga behandlingen beror delvis på den
skattskyldiges speciella situation. Varje innehavare av aktier
och andra värdepapper bör därför rådfråga skatterådgivare
för information om de speciella konsekvenser som kan
uppkomma i ett enskilt fall, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.
Fysiska personer
För fysiska personer beskattas kapitalinkomster såsom
utdelning och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. För fysiska
personer som är bosatta i Sverige innehålls preliminär skatt
avseende utdelningar med 30 procent. Den preliminära
skatten innehålls normalt av Euroclear eller, beträffande
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Kapitalvinst
respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier och andra
delägarrätter, såsom teckningsrätter beräknas normalt som
skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (se närmare
om omkostnadsbelopp för teckningsrätter under rubriken
”Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter”).
Omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av
samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning
av genomsnittsmetoden. Det bör noteras att betalda och
tecknade aktier (s.k. BTA) därvid inte anses vara av samma
slag och sort som de aktier vilka berättigat till företräde i
emissionen förrän beslutet om nyemission registrerats. För
marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i NFO Drives, får
omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter
avdrag för försäljningsutgifter. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter
utom andelar i sådana investeringsfonder som innehåller
endast svenska fordringsrätter. Kapitalförlust på aktier som
inte kan kvittas på detta sätt får dras av med 70 procent
mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer
underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion
mot kommunal och statlig inkomstskatt och kommunal
fastighetsavgift.
Skattereduktion medges med 30 procent av den del av
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underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med
21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till
senare beskattningsår.
Aktiebolag
Hos aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktig
kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet
med 22 procent skatt. Beräkning av kapitalvinst respektive
kapitalförlust sker på samma sätt som för fysiska personer
enligt vad som angivits ovan. Avdrag för kapitalförlust på
aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier
medges endast mot kapitalvinster på aktier och andra
värdepapper som beskattas som aktier medges endast
mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som
beskattas som aktier. Om en kapitalförlust inte kan dras av
hos det företag som gjort förlusten, kan det samma år dras
av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som
beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern,
under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan
bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett
visst år får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier
och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår
utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler är tillämpliga
på vis- sa företagskategorier eller vissa juridiska personer,
exempelvis investeringsfonder och investmentbolag.
Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
Utnyttjas teckningsrätter för teckning av nya aktier utlöses
inte någon beskattning. För den som inte önskar utnyttja
sin företrädesrätt att delta i erbjudandet och avyttrar sina
teckningsrätter skall kapitalvinst tas upp till beskattning.
Teckningsrätter som grundas på aktieinnehav i NFO Drives
anses anskaffade för noll kronor. Schablonmetoden får inte
användas för att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall.
Hela försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för
avyttringen skall således tas upp till beskattning. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna påverkas inte.
Kupongskatt
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och
som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent.
Kupongskatten är dock i allmänhet reducerad genom
skatteavtal med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning, s.k. dubbelbeskattningsavtal. Flertalet av Sveriges
skatteavtal möjliggör därvid nedsättning av den svenska
skatten till avtalets skattesats direkt vid utbetalningstillfället
om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades
hemvist föreligger. I Sverige verkställer normalt Euroclear
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren
avdrag för kupongskatt. I de fall där 30 procent kupongskatt innehålls vid utbetalning till en person som har rätt att
beskattas enligt en lägre skattesats eller kupongskatt annars
innehållits med för stort belopp kan återbetalning begäras
hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret
efter utdelning.

Kapitalvinstbeskattning
Innehavare av aktier och teckningsrätter som är begränsat
skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet
från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte för kapitalvinster vid avyttring av sådana värdepapper. Aktieägare
respektive innehavare av teckningsrätter kan emellertid bli
föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild
skatteregel kan dock fysiska personer som är begränsat

skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning
vid avyttring av vissa svenska värdepapper, bl.a. aktier och
teckningsrätter, om de vid något tillfälle under avyttringsåret,
eller de tio kalenderår som föregått det år då avyttring
skedde varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats
här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad
genom dubbelbeskattningsavtal.

Fastighetsventilation är ett stort marknadssegment för NFO Drives och Vasamuséet i Stockholm är en av årets många kunder. Genom att välja omriktaren
NFO Sinus© fick man en störningsfri och energieffektiv styrning av ventilationen i den nybyggda delen av fastigheten.
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BOLAGSORDNING

NFO DRIVES AB (PUBL)
2011-04-28

ORG.NR 556529-9293

§ 1 Firma
Bolagets firma är NFO Drives AB (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge
län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och
försäljning av frekvensomriktare och andra elektronikutrustningar, även som idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 7 000 000 kronor och
högst 28 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst
280 000 000.
§6

§7

Styrelse och revisorer
Styrelsen består av tre – tio ledamöter med högst tio
suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna skall utses
för en mandatperiod om ett (1) år.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med
eller utan suppleanter.
Kallelse
Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där
fråga om ändring av bolagsordning skall behandlas skall
utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma får ske
tidigast sex (6) och senast tre (3) veckor före stämman.
Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska
bolaget genom att annonsera i Dagens Industri upplysa
om att kallelse har skett samt däri begränsad information om den förestående bolagsstämman

§ 8 Räkenskapsår
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.
§9

Bolagsstämma
Årsstämma hålles inom sex månader efter räkenskaps
årets utgång. Bolagsstämma kan hållas i Svängsta,
Blekinge län, eller i Lund, Skåne län.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1) Val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Godkännande av dagordning
4) Val av en eller två protokolljusterare
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7) a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10) Val av styrelse och – i förekommande fall – revisorer
samt eventuella revisorssuppleanter
11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för
hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan
begränsning i röstetalet.
Rätten att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som
dels upptagits i utskrift eller annan framställning av
hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar
före stämman dels anmäler sitt deltagande till bolaget
senast den dag som angives i kallelsen till stämman,
före klockan 16:00. Denna dag får inte vara lördag,
söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton
eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte
vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får
medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till
bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare
som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt
4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag skall anses
vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4
kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).
Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma
2011-04-28.
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