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VIKTIG INFORMATION
MOTIV
Detta memorandum har upprättats av styrelsen i Hybricon Bus
System AB (publ) med anledning av en förestående nyemission.
DEFINITIONER
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat
anges:
’Hybricon’ eller ’Bolaget’, avses Hybricon Bus System AB (publ), med
organisationsnummer 556936-2196.
Med ’Eminova’ avses Eminova Fondkommission AB, med
organisationsnummer 556889-7887.
Med ’Euroclear’ avses Euroclear Sweden AB, med
organisationsnummer 556112-8074.
Med ´Spotlight” avses Spotlight Stock Market AB, med
organisationsnummer 556736-8195.
UPPRÄTTANDE AV DETTA MEMORANDUM
Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts
eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och
26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Eminova Fondkommission är emissionsinstitut till Bolaget med
anledning av förestående transaktion och har biträtt Bolaget vid
upprättandet av detta memorandum . Då samtliga uppgifter i
dokumentet härrör från Bolaget friskriver sig Eminova från allt
ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra
direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering
eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i
detta memorandum.
TVIST
Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta
memorandum och därmed sammanhängande rättsförhållanden
ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är
exklusivt tillämplig på detta memorandum inklusive till dokumentet
hörande handlingar.
DISTRIBUTIONSOMRÅDEN
Erbjudande att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med villkoren
i detta memorandum riktar sig inte till aktieägare eller andra
investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland,
Singapore, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat
land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare
erbjudandehandlingar eller prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än enligt svensk rätt, eller eljest strida mot regler i sådant
land.
Inga uniträtter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra
värdepapper utgivna av Hybricon har registrerats eller kommer
att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon
provinslag i Kanada. Därför får inga uniträtter, betalda tecknade
aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Hybricon överlåtas
eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om förvärv av
aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och
lämnas utan avseende.
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MARKNADSINFORMATION OCH FRAMÅTBLICKANDE
SYFTNINGAR
I detta memorandum förekommer viss historisk
marknadsinformation. I det fall information har hämtats från
tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits
korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på
ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande
i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid
inte gjort någon oberoende verifiering av den information som
lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i
den information som presenteras i dokumentet inte kan garanteras.
Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga
intressen i Bolaget.
Information i detta memorandum som rör framtida förhållanden,
såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida
utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella
förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av dokumentet.
Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet
eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför
Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs
i detta memorandum avseende framtida förhållanden kommer
att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller
underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida
förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer
efter tidpunkten för offentliggörandet av detta memorandum.
TILLGÄNGLIGHET
Föreliggande memorandum och de handlingar som införlivats
genom hänvisning kommer under dokumentets giltighetstid att
finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida:
www.hybricon.se/sv/, samt på www.spotlightstockmarket.com.
HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING
Detta memorandum skall läsas tillsammans med resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och,
i förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget
tidigare avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. De
handlingar som införlivas genom hänvisning är:
Periodrapport, ej reviderad, för perioden 1 januari 2018 till den
30 sep 2018, samt reviderad årsredovisning för verksamhetsåret
1 januari - 31 december 2017.
Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida:
www.hybricon.se/sv/
Mindre differenser föranledda av avrundningar förekommer i vissa
delar av de finansiella uppställningarna.
REVISORSGRANSKNING
Utöver vad som framgår ovan avseende historisk finansiell
information som införlivats genom hänvisning har ingen information
i detta memorandum granskats eller reviderats av Bolagets revisor.
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RISKER
RISKFAKTORER
En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid
förenat med risk. Ett antal faktorer utanför Hybricons kontroll,
liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom
eget agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra
att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan
förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning
av Hybricons framtida utveckling är det därför av vikt att vid
sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna
i Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga
skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering
även måste innefatta övrig information i detta memorandum
samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker
och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för Hybricons
framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och listan skall inte
betraktas som fullständig. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer
som Bolaget ännu inte identifierat kan också komma att utvecklas
till faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och framtida
utveckling.

RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN
Kort verksamhetshistorik med ej bevisade försäljningsresultat
Hybricon är ett ungt företag med ej bevisade försäljningsresultat.
Bolaget befinner sig i inledningen av sin kommersialiseringsfas
och kan ej hänvisa till tidigare verksamhetsresultat på samma sätt
som exempelvis de stora internationella busstillverkarna. Bolagets
struktur och strategi för inköp, produktion och försäljning, liksom
Bolagets övriga struktur, har tillämpats under kort tid. Detsamma
gäller sammansättningen av Bolagets styrelse och ledning, det
saknas en historik som indikerar att dessa personer, individuellt
och i grupp, är de mest lämpade för att vidareutveckla Bolagets
verksamhet. Det finns en risk för att en eller flera av dessa faktorer
inte utvecklas enligt Bolagets plan. Enskilt eller sammantaget kan
detta komma att påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed
finansiella ställning negativt.

BEHOV AV TILLFÖRLITLIGA OCH STARKA
SAMARBETSPARTNERS FÖR TILLVERKNING
AV BUSSAR I GRUNDUTFÖRANDE
Hybricons utveckling och tillverkning av kollektivtransportsystem
med elbussar är beroende av samarbeten med leverantörer. Detta
gäller främst den tillverkning av elbussar i grundutförande som
för närvarande sker i samarbete med busstillverkaren Ekova
Electric i Tjeckien. Hybricon är beroende av tillförlitliga och starka
samarbetspartners för att enligt fastställda tidsplaner erhålla
leveranser av bussar i grundutförande. Det finns en risk för att
problem kan uppstå i relationen till sådana samarbetspartners,
exempelvis vad gäller tillverkningens kvalitet, pålitlighet avseende
avtalade leveranstidpunkter samt garantifrågor. Enskilt eller
sammantaget kan detta komma att påverka Bolagets anseende,
försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

PRODUKTIONSKAPACITETEN HOS
SAMARBETSPARTNERS FÖR PRODUKTION
AV BUSSAR I GRUNDUTFÖRANDE
Hybricon har fastställt en expansionsplan, vilket kan medföra
en ökad produktion av bussar under de närmaste åren. Detta
ställer särskilda krav på ökad produktionskapacitet hos Bolagets
samarbetspartner för tillverkning av bussar i grundutförande,
Ekova Electric i Tjeckien. Ekova Electric, som är Bolagets primära
samarbetspartner, är en medelstor tillverkare med försäljning till
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ett flertal aktörer i Europa. I det fall Hybricons samarbetspartners,
inte har kapacitet att öka produktionen i den takt som Hybricons
försäljning prognosticeras öka, kan detta komma att påverka
Hybricons försäljning, resultat och därmed finansiella ställning
negativt.

BEHOV AV ALTERNATIVA SAMARBETSPARTNERS
Med anledning av vad som beskrivits i de tre föregående avsnitten,
är Bolaget beroende av att löpande identifiera och underhålla
alternativa leverantörer för att kunna utveckla, producera och enligt
fastställda tidsplaner, leverera Bolagets kollektivtransportsystem
med elbussar. Det är av stor vikt att om nödvändigt, snabbt kunna
byta till alternativa leverantörer. I takt med Bolagets prognostiserade
ökade försäljning ökar detta beroende. Om Bolagets helt eller delvis
skulle misslyckas med att vid behov, byta till alternativa leverantörer,
kan detta komma att påverka Hybricons anseende, försäljning,
resultat och därmed finansiella ställning negativt.

RISK FÖR FELAKTIGA BESLUT VID VAL AV
ALTERNATIVA LEVERANTÖRER
Hybricon löper även en risk att vid byte till alternativa leverantörer,
fatta felaktiga beslut om vilka nya leverantörer som skall anlitas.
Bolagets styrelse och ledning har i detta hänseende ett särskilt
stort ansvar att löpande identifiera, etablera relationer till och föra
detaljerade diskussioner med alternativa tillförlitliga och starka
leverantörer som snabbt kan kontrakteras om behov skulle uppstå.
Det finns en risk för att Bolaget trots detta skulle misslyckas med
att identifiera och välja ut de mest lämpliga leverantörerna. Om
detta skulle ske kan det komma att påverka Hybricons anseende,
försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

LÅNGA BESLUTSTIDER HOS I VISSA FALL,
OVANA BESTÄLLARE
Tänkbara kunders utvärdering av Hybricons teknik är en omfattande
process innan kunden kan fatta beslut om att implementera en ny
kollektivtrafiklösning med elbussar. Vare sig kunderna utgörs av
beställare av busstrafik, i Sverige huvudsakligen kommuner, eller
operatörer, är inköp av system för kollektivtrafik med elbussar
stora investeringar där noggranna investeringskalkyler genomförs.
Hänsyn måste därvid bland annat tas till avskrivningstider på
nuvarande kollektivtrafiklösningar. I vissa fall har dessutom
beställarna begränsad erfarenhet av elbussystem och är ovana
upphandlare av sådana. Det finns en risk att ledtiden från första
kundkontakt till order kan komma att vara längre än vad Bolaget
bedömer. Om detta skulle inträffa kan det komma att påverka
Hybricons anseende, försäljning, resultat och därmed finansiella
ställning negativt.

KVALITETEN I BOLAGETS PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Hybricon bedömer att Bolagets framtidsutsikter till stor del
kommer att bero av förmågan att tillhandahålla och leverera
kollektivtransportsystem med elbussar som motsvarar kundernas
krav. Kundernas kompentens ökar successivt vilket tillsammans
med ökad produktutveckling ställer krav på att Bolaget kan erbjuda
sina kunder de allra senaste och mest tillförlitliga produkterna
och tjänsterna. Detta gäller i synnerhet det marknadssegment
Bolaget befinner sig i, eftersom elbussarnas andel av den totala
kollektivtrafiken för stadsbussar för närvarande är mycket låg.
Kundernas krav kan dessutom snabbts förändras över tiden varför
det är viktigt för Bolaget att vara lyhörd mot marknadens behov
och önskemål och att snabbt kunna anpassa verksamheten till
förändrade förutsättningar. Det finns en risk för att Bolaget kan
komma att misslyckas med detta. Om så skulle vara fallet, kan detta

komma att påverka Hybricons anseende, försäljning, resultat och
därmed finansiella ställning negativt.

RISK FÖR REKLAMATIONER
Risken för reklamationer avser samtliga de produkter och tjänster
Bolaget tillhandahåller och levererar. Även om kunden godkänt
ett kollektivtransportsystem med elbussar vid leverans kan
felaktigheter uppkomma efter avlämnat leveransgodkännande. Det
är av stor vikt att Bolagets offerter, avtal och leveransgodkännanden,
inklusive hur leveranser godkänns och vilken part som är ansvarig
för felaktigheter beroende av när dessa uppkommer eller upptäcks,
är utformade så att de ur Bolagets synvinkel har ett starkt juridiskt
stöd och är utformade på ett för marknaden vedertaget sätt. Det vilar
ett extra ansvar på Bolagets styrelse och ledning att så är fallet.

stora belopp i biogasbussar och biogasanläggningar. Mot bakgrund
av detta finns en risk för att Bolaget kan komma att stöta på tröghet
och ovilja hos kunderna att köpa in nya kollektivtrafiksystem med
elbussar före avskrivningstiderna i deras nuvarande investeringar
löpt ut. Om så skulle ske kan detta komma att påverka Hybricons
försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

SNABB TILLVÄXT FÖRUTSÄTTER LYCKADE
REKRYTERINGAR I HELA ORGANISATIONEN

Reklamationer kan medföra kraftigt ökade kostnader för Hybricon.
Det finns en risk för att Bolaget kan komma att drabbas av
reklamationer och andra klagomål. Om så skulle ske kan det komma
att påverka Hybricons anseende, försäljning, resultat och därmed
finansiella ställning negativt.

En förväntad hög tillväxttakt i Bolaget kommer bland annat
innebära ett kontinuerligt behov av rekrytering och utbildning
av personal. Detta kan komma att ställa stora krav på Hybricons
ledning och övriga organisation. Det är av stor betydelse att Bolaget
vid genomförande av rekryteringsprocesser, genomför dessa på
ett professionellt och strukturerat sätt och vid behov, konsulterar
och/ eller anlitar rekryteringsföretag specialiserade inom det
industrisegment Bolaget befinner sig i. Om Bolaget skulle misslyckas
med detta i något avseende, finns en risk för att detta kan komma
att påverka Hybricons försäljning, resultat och därmed finansiella
ställning negativt.

MARKNAD OCH TEKNIKUTVECKLING

BEHOV AV ATT LYCKAS MED ÖKAD FÖRSÄLJNING

Hybricon är verksamt på en marknad som präglas av snabb
teknikutveckling. Konkurrerande produkter, tjänster och lösningar
kan hota Bolagets befintliga kunderbjudande. Teknikutveckling
kan medföra att Bolagets konkurrenter får möjlighet att erbjuda
kollektivtrafiksystem för elbussar med ännu högre teknikhöjd
jämfört med Bolagets system. Detta kan medföra ökad konkurrens
vilket i sin tur kan leda till reducerade priser i framtiden. Hybricon
bedömer att Bolagets framtidsutsikter till del kommer att bero
av Bolagets förmåga att utveckla sin verksamhet ur ett tekniskt
såväl som ett kommersiellt perspektiv och att leveranser av
tillförlitliga kollektivtrafiksystem för elbussar inklusive de senaste
tekniska lösningarna kan ske. Det finns en risk för att Bolaget inte
alltid kommer att lyckas med detta vilket kan komma att påverka
Hybricons anseende, försäljning, resultat och därmed finansiella
ställning negativt.

Mot bakgrund av vad som beskrivits i föregående avsnitt, kommer
det att ställas särskilda krav på de av Hybricons medarbetare som
arbetar med marknadsföring och försäljning inklusive Bolagets
verkställande direktör. Det är viktigt att dessa medarbetare har
erfarenhet, kompetens, drivkraft, tålamod och förmåga att bland
annat kunna slutförhandla och erhålla nya beställningar. Det krävs
också stor kunskap i analysarbete av marknadsstrukturen och
karaktären på respektive tänkbar beställare, som måste ske innan
större resurser avsetts till att inleda kundbearbetning. Om Bolaget
inte lyckas med att attrahera nya kundämnen och enligt fastställda
försäljningsprognoser, avtala om nya leveranser, finns en risk för
att detta kommer att gynna Hybricons konkurrenter på Bolagets
bekostnad. Detta kan då komma att påverka Hybricons försäljning,
resultat och därmed finansiella ställning negativt.

VÅRD AV KUNDER OCH UPPBYGGNAD AV
KUNDÄMNEN
Eftersom marknaden för kollektivtrafiksystem med elbussar
endast är i sitt startskede, är det viktigt för Hybricon att successivt
identifiera och inleda försäljningsdiskussioner med ett stort
antal kundämnen och på ett professionellt sätt vårda redan
existerande kontakter. Marknaden för kollektivtrafiksystem för
elbussar karaktäriserar bland annat av mycket kapitalstarka
och stora internationella operatörer av stadsbusstrafiken, samt
kommuner. Detta ställer särskilda krav på Bolagets förståelse av
hur upphandlingsprocesser och beslut om investeringar sker och
vilka ledtider dessa är förknippade med. Det finns en risk för att
Bolaget inte alltid kommer att lyckas, vilket kan komma att påverka
Hybricons försäljning, resultat och därmed finansiella ställning
negativt.

TRÖGHET HOS KUNDERNA PÅ GRUND AV
TIDIGARE INVESTERINGAR
Eftersom investeringen i kollektivtrafiksystem för elbussar är
betydande, är det viktigt att tydliggöra att Hybricon kan komma
att drabbas av tröghet hos kunderna eftersom dessa redan
har investerat mycket stora belopp i redan befintliga bussar i
trafik. Dessa tidigare inköp har genomförts enligt noggranna
investeringskalkyler där bland annat antagna nyttjandeperioder legat
till grund för investeringarna. Exempelvis har vissa städer investerat

BEROENDE AV NYCKELPERSONER
Hybricon är beroende av kvalificerade medarbetare. Det är av
synnerligen stor vikt att Bolaget lyckas attrahera medarbetare
på de viktigaste nyckelpositionerna samt att Bolagets lyckas
behålla dessa nyckelpersoner. I detta sammanhang är det särskilt
viktigt att personalen upplever Hybricon som en professionell och
stimulerande arbetsgivare. Om Bolaget skulle misslyckas med detta
i något avseende, finns en risk för att detta kan komma att påverka
Hybricons försäljning, resultat och därmed finansiella ställning
negativt.

RISKER FÖRKNIPPADE MED IMMATERIELLA
RÄTTIGHETER
Hybricon innehar idag immateriella rättigheter vilka avser
patent, varumärken och upphovsrätter. Det finns en risk i att
den tekniska höjden i beviljade patent, och eventuellt i framtiden
ytterligare beviljade patent, inte är tillräcklig för att erövra tänkta
marknadsandelar inom Bolagets marknadssegment, samt en risk
att Bolagets patent inte skulle utgöra ett fullgott kommersiellt skydd
mot eventuella framtida kapitalstarka konkurrenter som kan komma
att kopiera eller kränka patenten. Om detta skulle inträffa kan detta
komma att påverka Bolaget negativt. Det finns dessutom en risk för
att framtida eventuella patentansökningar inte beviljas eller att de
kräver kompletterande information som både kan vara resurs- och
kapitalkrävande. Om en eller flera av dessa faktorer skulle inträffa
kommer detta att påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed
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finansiella ställning negativt

KÄNSLIGHET FÖR FLUKTUATIONER I VALUTAKURSER

SÄRSKILT BEHOV AV RÖRELSEKAPITAL

Eftersom Hybricon köper in bussar i grundutförande från Tjeckien
samt batterisystem från Kina är Bolaget idag exponerat för
valutakursrisker. Bolaget har hittills inte bedrivit exportförsäljning
men kan göra det i framtiden. Detta skulle medföra ytterligare
en exponering i valutarisk. Det finns således en risk i att
valutaförändringar kan komma att påverka Bolagets försäljning,
resultat och därmed finansiella ställning negativt.

Hybricons verksamhet medför behov av finansiering. Mot bakgrund
av Bolagets planerade expansion, kommer det att ställas krav på
finansiering av rörelsekapital. Hela fordonsbranschen kännetecknas
av stor kapitalbindning. Det är styrelsens bedömning att det
befintliga rörelsekapitalet för Bolaget inte är tillräckligt för att möta
Bolagets behov under en period om tolv månader från dagen för
offentliggörandet av detta memorandum. I det fall Bolaget ej lyckas
anskaffa ytterligare rörelsekapital, finns en risk för att Bolagets kan
komma att tvingas revidera sin framtida expansionsplan. Om Bolaget
skulle misslyckas med att anskaffa det kapital som definierats
i Erbjudandet, finns en risk för att detta kan komma att påverka
Hybricons försäljning, resultat och därmed finansiella ställning
negativt. Om Bolaget skulle helt skulle misslyckas med att anskaffa
ytterligare kapital, finns en risk för att detta kan komma att påverka
Bolagets fortlevnad.

FRAMTIDA FINANSIERINGSBEHOV KAN
MEDFÖRA UTSPÄDNING AV ÄGARANDELAR
Vid en kraftig expansion av verksamheten kan behov av ytterligare
kapitaltillskott från Bolagets aktieägare uppstå. Om ett sådant
kapitalbehov uppkommer finns ingen garanti för att ytterligare
kapital kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant
anskaffat kapital är tillräckligt för att finansiera verksamheten
enligt plan, eller att sådant kapital kan anskaffas överhuvudtaget.
Om ytterligare finansiering arrangeras genom ägarkapital, innebär
ytterligare nyemissioner av aktier för nuvarande aktieägare, såvida
de inte deltar i sådana eventuella emissioner, en utspädning av
deras ägarandel i Hybricon. Om Bolaget väljer att söka ytterligare
rörelsekapital genom nyemissioner riktade till Bolagets aktieägare
och detta, helt eller delvis skulle misslyckas, finns en risk för att
detta kan komma att påverka Hybricons försäljning, resultat och
därmed finansiella ställning negativt.

LAGSTIFTNING
Bolagets verksamhet påverkas direkt och indirekt av lagstiftning
samt av krav och rekommendationer från tillsynsmyndigheter. I
sitt kunderbjudande argumenterar Bolaget bland annat för att de
strategier och miljömål som den Europeiska Unionen successivt
planerar att införa, kraftigt kommer att gynna de aktörer som
bedriver försäljning av kollektivtrafiksystem med elbussar, däribland
Hybricon. Bland annat finns förslag om att EU skall lagstifta
om de nya aviserade miljömålen. Det är av särskild stor vikt att
Bolagets styrelse och ledning löpande följer utvecklingen inom
lagstiftningsområdet i syfte att tidigt identifiera, förebygga och
justera för eventuella negativa effekter för Bolaget. Det finns dock en
risk för att lagstiftning och rekommendationer i övrigt kan komma
att påverka Bolagets verksamhet negativt. Om detta skulle ske kan
det komma att påverka Hybricons försäljning, resultat och därmed
finansiella ställning negativt.
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FÖRÄNDRINGAR PÅ KAPITALMARKNADEN
– DET ALLMÄNNA BÖRSKLIMATET
Det allmänna börsklimatet samt marknadsplatsers attraktionskraft
som expansionsalternativ är faktorer som kommer att påverka
Bolagets planerade expansion. I tider av ett sämre börsklimat
minskar generellt kapitalmarknadens attraktionskraft. Det
allmänna börsklimatet kan komma att minska möjligheterna för
Hybricon att, om behov uppstår, anskaffa ytterligare kapital från
kapitalmarknaden på fördelaktiga villkor, eller att anskaffa kapital
överhuvudtaget. Det finns en risk för att ett sämre bösklimat skulle
påverka verksamheten negativt vilket skulle leda till att Hybricons
försäljning, resultat och därmed finansiella ställning påverkas
negativt.

KONKURRENTER
Hybricons verksamhetsinriktning är inte unik. Det finns andra
aktörer på den nordiska och internationella marknaden vilka
bedriver liknande verksamhet. Ett flertal av dessa aktörer,
exempelvis Volvo, Scania, MAN och Mercedes Benz är mycket
kapitalstarka aktörer med omfattande internationell verksamhet.
Dessa aktörer bedriver dessutom utveckling och tillverkning
av bussar i grundutförande i egen regi och har väl tilltagna
utvecklingsresurser.
Det finns en risk för att Bolagets konkurrenssituation kan
försämras. Detta kan ske genom att dessa aktörer utvecklar ny
teknik överlägsen den teknik Hybricon förfogar över eller att dessa
aktörer avsätter väsentligt mycket mer kapital till investeringar i
marknadsföring och försäljning eller på annat sätt priskonkurrerar
med Bolaget. Om detta inträffar skulle det komma att påverka
Hybricons försäljning, resultat och därmed finansiella ställning
negativt.

OSÄKERHET I FRAMTIDSBEDÖMNINGAR
Hybricon redogör för framtidsutsikter och marknadstillväxt i detta
memorandum. Samtliga antaganden som legat till grund för dessa
redogörelser är ledningens bästa skattningar av den framtida
utvecklingen. Det skall dock betonas att dessa redogörelser endast
är framtida bedömningar av en tänkbar utveckling. Det finns en
risk för att Bolagets antaganden och bedömningar om den framtida
utvecklingen är fel. Om så skulle vara fallet kommer Bolagets
försäljning, resultat och finansiell ställning påverkas negativt.

KONJUNKTURKÄNSLIGHET

RISK RELATERAD TILL PRISSÄTTNING

Hybricons verksamhet är konjunkturkänslig. Det finns en risk
för att en konjunkturförsämring indirekt skulle komma att
påverka verksamheten på så sätt att det blir svårare för Bolaget
att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster. Om en
konjunkturförsämring skulle inträffa finns en risk för att detta kan
komma att påverka Hybricons försäljning, resultat och därmed
finansiella ställning negativt.

På ett flertal av de marknader som Hybricons kunder är verksamma
på förekommer priskonkurrens. Hybricons produkter kan i många
fall användas för att ge kunderna lägre produktionskostnader för att
hantera den starka priskonkurrensen. Enligt bolagets bedömning är
dock priskonkurrensen än så länge inte en särskilt betydande risk i
förhållande till de bolag Hybricon konkurrerar med. Det finns dock
en risk i att priskonkurrens i framtiden kan komma från ekonomiskt
starka aktörer som genom prisreduktioner snabbt försöker öka sina
marknadsandelar eller etablera sig med snarlika eller angränsande
produkter och tjänster. Om detta skulle inträffa kommer Bolagets
försäljning, resultat och finansiella ställning påverkas negativt.
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RISKER RELATERADE TILL
BOLAGETS VÄRDEPAPPER
AKTIEMARKNADSRISK

TECKNINGSOPTIONER

En tänkbar investerare i Hybricon bör beakta att en investering i
Bolaget är förknippad med risk innebärande att aktiekursen kan
komma att ha en negativ utveckling. Aktiekursen påverkas även
av utomstående faktorer utanför Bolagets påverkan och kontroll.
Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns en risk
att en investerare vid försäljningstillfället gör en förlust på sitt
aktieinnehav.

I föreliggande emission utgörs erbjudandet av units som består av
aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionen är en rätt att under
en bestämd period i framtiden få köpa ett visst antal nyemitterade
aktier i Bolaget till ett i förväg bestämt pris. Teckningsoptioner
kan överlåtas, och de teckningsoptioner som ingår i det aktuella
erbjudandet avses att listas för handel på Spotlight Stock Market.
En teckningsoption har ett värde enbart om det förutbestämda
priset understiger marknadspriset för den underliggande
aktien vid teckningstillfället. Detta medför att förändringar hos
optionens marknadsvärde kan bli kraftiga i båda riktningar, och att
sannolikheten för att teckningsoptioner kan bli helt värdelösa är
större än för exempelvis aktier. Det föreligger således risk att de
teckningsoptioner som ingår som en del i de units som omfattas
av föreliggande erbjudande kommer att öka i värde eller att de ens
representerar ett värde vid den tidpunkt de löper ut.

AKTIENS LIKVIDITET
Det kan föreligga en risk att aktien inte omsätts varje dag och att
avståndet mellan köp- och säljkurs kan vara betydande. Det finns
en risk för att en innehavare av aktier eller andra värdepapper
i Hybricon inte har möjlighet att sälja dessa till för innehavaren
acceptabla prisnivåer vid varje given tidpunkt. Det finns även en risk i
att Bolagets aktie eller annat värdepapper, ej handlas med tillräcklig
likviditet så att en innehavare kan avyttra sitt innehav på önskade
prisnivåer. Om detta skulle vara fallet kan det leda till en förlust för
innehavaren av aktien.

KURSFALL PÅ AKTIEMARKNADEN
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker såsom
räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre
konjunkturella förutsättningar. Kursfall kan ske om det sker en
betydande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om aktierna
säljs av dess styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller
stora aktieägare, eller om ett större antal aktier säljs på annat
sätt. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska
faktorer. Detta kan komma att innebära att en investerare vid
försäljningstillfället gör en förlust på sitt aktieinnehav.

EJ SÄKERSTÄLLDA TECKNINGSFÖRBINDELSER
OCH EMISSIONSGARANTIER
I samband med förestående nyemission har Hybricon erhållit
teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande drygt 80
procent av emissionsbeloppet. Hybricon har inte begärt att spärrade
bankmedel eller annan säkerhet ska ställas för fullföljandet av
dessa åtaganden, förutom 4,0 Mkr, vilka tillställts Bolaget på
ett sätt som medför att detta belopp kan anses säkerställt. Det
föreligger således en risk att någon eller några av de parter som
utställt teckningsförbindelser eller emissionsgarantier inte kan
fullgöra sitt eller sina åtaganden, vilket skulle kunna inverka
negativt på möjligheterna för Bolaget att framgångsrikt genomföra
nyemissionen.
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INBJUDAN
Vid extra bolagsstämma i Hybricon Bus System AB (publ) den 19 november 2018 beslutades att genomföra en nyemission med företräde för
befintliga aktieägare. Härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i detta memorandum teckna units i Hybricon Bus System AB (publ).

ERBJUDET VÄRDEPAPPER

Erbjudandet avser köp av units, till en kurs om 0,19 kronor per styck. Kursen har bestämts så att erbjudandet skall framstå som fördelaktigt
för Bolagets ägare i förhållande till rådande handelskurs vid tidpunkten för beslutet, och för att därmed öka förutsättningarna för ett gott
teckningsresultat. Vid full teckning kommer erbjudandet att inbringa ca 25,3 Mkr före emissionskostnader. En unit består av en (1) aktie och
en (1) teckningsoption med beteckningen TO2. Dessa teckningsoptioner ger innehavaren rätten att vid fyra tillfällen under perioden 1 februari
2020 till den 30 november 2020 teckna nyemitterade aktier till kursen 1,00 kronor per styck. Det krävs tre (3) teckningsoptioner för att teckna
en ny aktie.

TECKNINGSPERIOD
Teckningsperioden pågår från och med den 28 november 2018 till och med den 12 december 2018.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING OCH UNITRÄTTER
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 26 november 2018 är registrerade i den av Euroclear för
Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning. Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) uniträtter för varje innehavd aktie. Det
krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit.
Även de som tidigare inte är aktieägare i Hybricon är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.

ÖVERTILLDELNING
Ingen övertilldelning av nyemitterade aktier kommer att ske. Ej heller föreligger erbjudande från någon befintlig aktieägare om avstående
från uniträtter eller försäljning av befintliga aktier i samband med denna nyemission.

UTSPÄDNING
Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 13 361 693,40 kr, från 4 453 897,80 kr till 17 815 591,20 kr. Antalet aktier
kommer då att ökas med högst 133 616 934 stycken, från 44 538 978 aktier till 178 155 912 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att
utgöra 75,0 procent av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid full teckning
att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad. Om samtliga teckningsoptioner som ingår i de units som erbjuds i föreliggande
nyemission skulle utnyttjas, kommer vid full teckning ytterligare 44 538 978 aktier att emitteras. De kommer då att, tillsammans med övriga
aktier som emitteras med anledning av erbjudandet, utgöra totalt 80,0 procent av det totala antalet utgivna aktier, som då uppgår till
222 694 890 stycken.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER
Föreliggande nyemission omfattas till 82 procent av emissionsbeloppet av i förväg ingångna teckningsförbindelser och lämnade
emissionsgarantier. Angivna datum avser när avtalen ingicks.
Teckningsförbindelser har ingåtts av följande aktieägare:
Tecknare:

Förbundet belopp, kr

Motsvarar andel av befintligt innehav

Datum

Gert Norrevik

1 828 078,35

100%

29 oktober 2018

Moggliden AB

2 427 569,01

100%

29 oktober 2018

3 990,00

100%

29 oktober 2018

Dcap i Sverige AB

2 427 569,01

100%

29 oktober 2018

Svenska Rivkonsult AB

1 000 158,43

41%

29 oktober 2018

Tjugoetten i Skellefteå AB

1 750 277,26

72%

29 oktober 2018

Totalt:

9 437 642,06 (37,3 procent av emissionsbeloppet)

Johan Suup, vd

Ersättningar eller andra kompensationer utgår inte för lämnade teckningsförbindelser.
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Emissionsgarantier har lämnats av:
Garant:

Belopp:

Datum:

Formue Nord Markedsneutral AS

3 000 000

2018-11-22

Eastbridge Kapital AB

1 250 000

2018-11-23

Dividend Sweden AB

900 000

2018-11-26

LMK AB

2 500 000

2018-11-23

Gerhard Dal

1 000 000

2018-11-22

MR Invest AB

500 000

2018-11-23

BGL Management AB

300 000

2018-11-26

Montana Sweden AB

300 000

2018-11-23

Pronator Invest AB

300 000

2018-11-23

Jörns Bullmarknad AB

800 000

2018-11-23

Martin Rogersson*

190 000

2018-11-23

Gert Norrevik*

182 000

2018-11-23

Erik Albinsson **
Totalt:

100 000

2018-11-23

11 322 000

(44,7 procent av emissionsbeloppet)

* Gert Norrevik har lämnat denna emissionsgaranti utöver sin teckningsförbindelse avseende totalt innehav.
** Martin Rogersson och Erik Albinsson ingår i Bolagets styrelse och innehar inga aktier i Hybricon sedan tidigare.
Kontant ersättning för lämnade emissionsgarantier utgår om tio procent av garanterat belopp. Martin Robertsson, Erik Albinsson och Gert
Norrevik emellertid meddelat att de, i händelse av ej fulltecknad emission, erhåller sina ersättningar i form av units. Garantikonsortiet är
arrangerat av Bolaget. Samtliga garanter kan nås via Bolagets adress.

EMISSIONSKOSTNADER
Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 2,5 Mkr. Den kontanta
ersättningen till garantigivare utgör ca 1,1 Mkr av de totala emissionskostnaderna, som i övrigt består av upprättande av dokumentation,
emissionsadministration samt vissa marknadsföringsåtgärder.
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BAKGRUND OCH MOTIV
Hybricon har utvecklat och tillverkar elektriska stadsbussar och laddningsanläggningar. Laddarna kan med fördel placeras vid busslinjernas
ändstationer, och möjliggör tack vare Bolagets laddningsteknik mycket snabba vändningar om ca 180 sekunder!
Under 2014 levererade Hyrbicon den första bussen till Umeå kommun, vilken sedan dess har använts i trafik mellan Umeå flygplats och
stadskärna. Flottan har successivt utökats, och uppgår idag till tio stycken, av vilka samtliga används reguljärt. Dessa bussar utgör en
förserie som har använts för utvärderingar under kommersiell drift och för korrigeringar av initiala tekniska problem. Bussarna har idag
rullat mer än en och en halv miljoner kilometer, och uppvisar god funktionalitet även under svåra förhållanden, såsom snö, stark kyla liksom
sandade och saltade vägbanor.
Efter den grundliga testperioden hyste Bolaget goda förhoppningar om att under våren 2018 vinna en planerad större upphandling av
elektriska bussar och laddningsstationer till Umeå Kommunföretag AB, som utgjort en initierad partner under hela utvecklingsarbetet.
Dessvärre gick beställningen, som hade kunnat utgöra Hybricons första affär i kommersiell skala, till en annan leverantör.
Kommunala upphandlingsregler föreskriver bland annat att en anbudsgivares finansiella ställning skall poängsättas och vägas in vid
valet av leverantör. Det är styrelsens bedömning att ett viktigt skäl till varför Hybricon inte vann ordern var att Bolagets balansräkning vid
utvärderingstillfället efter flera års utvecklingsarbete ansågs för svag.
Hybricon har en väl prövad produkt som får anses svara synnerligen väl mot det stora intresset för miljömässigt skonsamma och tysta
kollektivtrafiklösningar. Bolaget följer kontinuerligt planerade upphandlingsprocesser, och kommer att lämna nya anbud till många
lokalbussoperatörer i Sverige och övriga Norden.
För att fortsättningsvis kunna jämföras med etablerade konkurrenter i upphandlingsprocesserna har Bolaget inlett åtgärder i syfte att
stärka balansräkningen och att skapa mer uthålliga kassaflöden. Bland åtgärderna ingår sänkningar av Bolagets skuldsättning. Hybricon
har ett lån från Umeå Kommun om 12 Mkr, vilket kommer att reduceras med 7 Mkr genom försäljning av en begagnad elbuss samt lager
av reservdelar till långivaren, varvid detta belopp kvittas. Resterande lånebelopp 5 Mkr kommer att amorteras successivt med start 2021
fram till mars 2025, vilket medför förbättrade framtida kassaflöden. Bolaget har även genomfört kostnadsbesparingar i form av reduktion av
personalstyrkan, förutom inom marknads- och försäljningsverksamheten.
Vidare kommer ägarlån uppgående till 4 Mkr att konverteras i samband med förestående nyemission. Sammantaget medför dessa åtgärder
en sänkning av Bolagets skuldsättning med 11 Mkr.
Det förvärv av inkråmet i Seavea Service AB som godkändes vid extra bolagsstämma den 19 november 2018 utgör också en av åtgärderna.
Affären sker i syfte att förstärka Hybricons erbjudande avseende service och underhåll gentemot kommande kunder, samtidigt som den
förvärvade rörelsens befintliga årliga omsättning om ca 10 Mkr och kassaflöden tillförs Hybricon. Köpeskillingen är 3,8 Mkr kontant.
Det är styrelsens uppfattning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste
tolvmånadersperioden. Motiven för föreliggande nyemission är således att öka Hybricons konkurrenskraft inför kommande upphandlingar
genom en förstärkning av det egna kapitalet, att tillföra köpeskilling för det beskrivna förvärvet, samt att tillföra rörelsekapital för den
fortsatta verksamheten.
Emissionslikviden, vilken vid full teckning kommer att uppgå till ca 23 Mkr efter emissionskostnader, skall användas enligt följande:
Reduktion av skuldsättningen genom återbetalning av lån från ägare

4 Mkr

Förvärv av verksamheten i Seavea Service AB

4 Mkr inkl. inflyttningskostnader

Marknadsföring av HAW elbussar, laddningsstationer och elfordonsservice

4 Mkr

R&D, teknisk utveckling och anpassning av egna, OEM och nya produkter för den Nordiska marknaden

4 Mkr

Rörelsekapital

7 Mkr
23 Mkr

Emissionen täcks till 82 procent av i förväg ingångna teckningsförbindelser samt av emissionsgarantier.
Försäkran
Styrelsen för Hybricon är ansvarig för informationen i detta memorandum, vilket har upprättats med anledning av den föreliggande nyemissionen.
Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i detta memorandum är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och
att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Umeå den 26 november 2018
Styrelsen
Martin Rogersson, ordförande
Erik Albinsson, Leif Herlitz och Gert Norrevik, ledamöter.
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VD HAR ORDET

Tid för omstart!
Även om 2018 ännu inte är över så kan vi redan nu konstatera att det kommer att bli händelserikt år för Hybricon.
Då mycket av det som hände under det första halvåret inte gick bolagets väg så känns det desto mer hoppingivande när
jag nu ser på vad Hybricon åstadkommit under den andra halvan av året. För det är absolut ingen överdrift att säga att vi
nu under hösten är på väg att göra en rejäl omstart. Det innebär att vi – tillfälligt – går ned i volym och fokuserar på att nå
lönsamhet inom våra respektive områden.
Den kommande inkråmsaffären där vi förvärvar Umeåbolaget Seavea Services rörelse gör att vi ett slag blir ett mer
heltäckande bolag. Vi kommer nu att kunna erbjuda kunder inom sektorn tunga fordon en betydligt mer fullskalig service,
och vi kommer att leverera en generellt högre kundservice. Affären kommer också att medföra att vår kompetens kring
tunga elfordon kan möjliggöra ytterligare intäkter, då antalet elfordon av olika slag och fabrikat generellt beräknas fortsätta
öka under överskådlig tid. ökar. Köpet beräknas ge såväl synergieffekter som högre kostnadseffektivitet, vilket kommer att
påverka vår kärnverksamhet med fokus på elbussar i positiv riktning
Men framförallt är förvärvet en tydlig signal om att Hybricon är ett bolag med en befintlig affärsrörelse och med löpande
intäkter. Hybricon är alltså inte bara ett utvecklingsprojekt.
Även om förvärvet stärker vår lokala närvaro i Umeå så innebär affären också – tillsammans med andra samarbeten – en
möjlighet att expandera verksamheten till andra regioner i Norden. Vi ligger redan i framkant när det gäller elbussarnas
prestanda i tufft vinterklimat, och att vi nu också stärker vår position på servicesidan gör att bolaget blir än mer
konkurrenskraftigt. Detta skapar också möjligheter för ytterligare samarbeten med andra aktörer, och i ett längre perspektiv
kan Hybricon mycket väl bli en nordisk återförsäljare inom tyngre elfordon med tillhörande laddningsstationer.
Våra elbussar har sammanlagt kört 1,5 miljoner kilometer i snö, kyla, sand och vägsalt. Resultatet är tydligt: våra bussar,
inklusive vårt snabbladdningssystem, fungerar! Det är vår fortsatta övertygelse att detta i slutändan kommer att ge oss stora
fördelar också på det affärsmässiga planet.
Att eventuella frågetecken gällande våra elbussars tekniska prestanda nu definitivt rätats ut är sannolikit den allra viktigaste
händelsen för Hybricon när året 2018 ska summeras. Och det är en positiv händelse som kommer att spinna över till
verksamheten för 2019!
Slutligen hoppas jag på fortsatt uppskattning, framtidstro och medverkan från dig som aktieägare och hälsar nya investerare
välkomna att stiga ombord på vår spännande och rena bussresa!

			
			Johan Suup
			Verkställande direktör
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Extra bolagsstämman i Hybricon Bus System AB (publ) (org.nr
556936-2196) beslutade den 19 november 2018 att genomföra en
nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Emissionen omfattar högst 133 616 934 units och kan inbringa bolaget
25 387 217,46 kronor vid full teckning. Nyemissionen omfattas av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier till ett belopp uppgående
till 20,7 MSEK. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda
genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.
AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för
fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den
26 november 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt
att erhålla uniträtter är den 22 november 2018. Första dag för handel i
Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 23 november
2018.
TECKNINGSTID
Teckning av units ska ske under perioden från och med den 28
november 2018 till och med 12 december 2018. Styrelsen i Bolaget
äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att
avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.
UNIT
En unit består av en aktie och en teckningsoption. Optionen erhålles
vederlagsfritt.
TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 0,19 kronor per unit. Inget courtage kommer att
tas ut.
UNITRÄTTER
Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) uniträtter för varje (1) innehavd
aktie. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit. Efter
teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och kommer
att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.
HANDEL MED UNITRÄTTER
Handel med uniträtter äger rum på Spotlight under perioden från
och med 28 november 2018 till och med 10 december 2018. Banker
och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid
förmedling av köp och försäljning av uniträtter.
BETALDA OCH TECKNADE UNITS (”BTU”)
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 BTU skett på VP-kontot. Tecknade units benämns BTU till dess att
nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
HANDEL MED BTU SAMT OMVANDLING TILL AKTIER OCH
TECKNINGSOPTIONER
Handel med BTU äger rum på Spotlight från och med den 28 november
2018 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket
och omvandlingen från BTU till aktier och teckningsoptioner sker.
Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett
marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från
Euroclear i samband med omvandlingen.
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HANDEL MED AKTIEN
Aktierna i Bolaget handlas på Spotlight. Aktien handlas under
kortnamnet HYCO och har ISIN SE0006966115. Efter det att emissionen
blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade
aktierna att bli föremål för handel.
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 26 november 2018 är registrerad
som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för en (1) befintlig
aktie, teckna tre (3) units.
DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE, INNEHAV PÅ VP-KONTO
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 bankgiroavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel
för teckning utan stöd av uniträtter samt ett VD-brev. VP-avi avseende
registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda
förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte
emissionsredovisning utan meddelas separat.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE, INNEHAV PÅ DEPÅ
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning
utan endast ett VD-brev. Teckning och betalning ska istället ske enligt
instruktioner från förvaltaren.
TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER,
DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den
12 december 2018 i enlighet med något av följande två alternativ.
1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna uniträtter ska utnyttjas. Teckning sker
genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen
ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.
2) Särskild anmälningssedel
Används om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av
den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om
uniträtter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den
särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova
Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns
nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma
att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig
post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission
AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE
TECKNINGSBERÄTTIGADE DIREKTREGISTRERADE
AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta
i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin
(emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt

nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln
samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE5130000000032731703148

ÖVRIGT
Teckning av units med eller utan uniträtter är oåterkallelig och
tecknaren kan inte upphäva sin teckning.
ANGÅENDE TECKNING TILL ISK, IPS ELLER
KAPITALFÖRSÄKRING

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej
rätt att deltaga i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong
Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA,
Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla uniträtter,
emissionsredovisning eller någon annan information om
nyemissionen.

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring,
är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler
vid nyteckning av värdepapper. Tecknaren måste kontakta sin
bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/
betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt
sätt kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kunna
ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd
anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att
se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till
angiven depå.

TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER SAMT
TILLDELNING

ANGÅENDE LEVERANS AV TECKNADE VÄRDEPAPPER

För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av återstående units.
Anmälan om teckning av unit utan stöd av uniträtter ska
göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av
uniträtter” som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en
anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att
beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan!
Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS
och kapitalförsäkring under ”Övrigt”)
Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR
(ca 150 000,00 kr) eller mer, ska en ifylld KYC
(kundkännedomsblankett) samt en kopia på giltig legitimation
medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska
utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis som
visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.
Besked om tilldelning av units lämnas genom översändande av
en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt
instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet
VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan units
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid
sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet,
kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units
komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget
meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.
Tilldelning ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare
som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per
avstämningsdagen den 26 november 2018. Vid överteckning
sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier
per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln,
registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar
från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut
eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja
leverans av värdepapper till investerarens vp-konto eller
depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra
konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av
tidpunkten för leverans av värdepapper.
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN
Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom
ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter
teckningstidens utgång.
RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
AKTIEBOK
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av
Euroclear Sweden AB, Box 191, 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 på Bolagets hemsida
och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält
sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker
tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som
garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING
Hybricon Bus System utvecklar, servar och marknadsför energioch klimatanpassade elbussar med tyst framdrift samt tillhörande
laddningsstationer. Hybricon bidrar till ett mer hållbart samhälle där
energiförbrukning är en viktig del i det arbetet.
Hybricon tror på energieffektiitet och har därför valt ett system för
sina bussar med lätta, mindre batterier och snabbladdning, som
marknadsförs under namnet Ulftrafast Charging©.
Snabbladdningen innebär att bussarna kan laddas upp på 180
sekunder för att sedan köras i cirka en timme, vilket gott och väl
räcker för att köra en linje i stadstrafik. Bussarna som Hybricon
hittills sålt har tillsammans rullat över 1,5 miljoner km. Den
nyutvecklade produktionsversionen årsmodell 2019 har över 100
införda förbättringar jämfört med föregående version.

AFFÄRSIDÉ
Hybricons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra
hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva
klimatanpassade elbussar och laddningsstationer.

INTÄKTSMODELL
Bolaget genererar sina intäkter vid försäljningstillfället av ett
kollektivtrafiksystem med elbussar och laddningsstationer, men även
genom repeterbara intäkter relaterade till de i kollektivtrafiksystemet
ingående service- och eftermarknadsavtalen.

16
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LÅNGSIKTIGA MÅL
Hybricons mål är att bli en långsiktig och stabil aktör på den
nordiska marknaden för kollektivtrafiksystem för elbussar. Bolagets
mål är att uppnå en marknadsandel om minst fem procent och
varaktigt leverera en vinstmarginal på minst tio procent. Bolagets
mål är vidare att Hybricon av sina kunder, samarbetspartners
och leverantörer, skall uppfattas som en professionell, kvalitativ,
kostnadseffektiv, pålitlig och stabil aktör som det är lätt att göra
affärer med. Mot resenärerna skall Hybricons varumärke framförallt
signalera hållbarhet och omsorg om miljön.

ORGANISATION
Bolaget äger vid tidpunkten för upprättandet av detta memorandum
inga dotterbolag eller intressebolag i Sverige eller utomlands.
Hybricon bedriver för närvarande endast verksamhet i Sverige.
Hybricon har elva anställda.

STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN
I syfte att uppnå Bolagets långsiktiga mål har Hybricons styrelse
gjort följande strategiska överväganden:
Produktutveckling: Hybricon skall, i egen regi och i samarbete
med externa konsulter och leverantörer, upprätthålla en
konkurrenskraftig tekniknivå samt i möjligaste mån, patent-, designoch varumärkesskydda ny teknologi och funktionalitet.

Produktion: Hybricon skall ytterligare stärka samarbetet med
Bolagets leverantörer av elbussar i grundutförande samt
kontinuerligt utvärdera och utveckla nära relationer till alternativ
både avseende leverantörer av bussar i grundutförande och övriga
leverantörer. En genomgående hög kvalitet på Bolagets samtliga
produkter skall säkerställas genom kontinuerligt samarbete
mellan egen organisation, samarbetspartners och leverantörer.
Investeringar kommer göras i system för kvalitet och dokumentation
då detta är någonting Bolaget idag delvis saknar, men som behövs
för att kunna garantera att försålda produkter håller den kvalitet
som kunderna förväntar sig.
Kunderbjudande: Genom att alltid sträva efter att erbjuda tydliga
kunderbjudanden där samtliga eller merparten av Bolagets
produkter och tjänster ingår, skapa förutsättningar för att erbjuda
kunderna helhetslösningar där kundens totalpris även inkluderar
repeterbara intäkter till Hybricon.
Marknadsföring och försäljning: Hybricon skall avsätta ytterligare
resurser till vidareuppbyggnaden av Bolagets avdelning för
marknadsföring och försäljning. Hybricon skall säkerställa att
medarbetarna har den kompetens och erfarenhet som krävs för
att analysera beställarnas upphandlingsprocesser, för att därefter
kunna infria försäljningsmålen. Hybricons erbjudande skall
kunna innehålla ett omfattande totalåtagande för de kunder som
efterfrågar detta, inte minst gentemot mindre städer och kommuner
med begränsade egna resurser, samt utgöra en kompetent partner
för service och underhåll mot det växande antalet tunga elfordon.
Bolaget kommer göra marknadsåtgärder genom att närvara på
mässor, kundevent och på kundbesök.
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PRODUKTER
HYBRICONS SYSTEMLÖSNING FÖR
KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM MED ELBUSSAR
Hybricons lösning för kollektivtrafiksystem med elbussar består,
förutom bussarna, av laddningsstationer, laddsystem och åtaganden
för service och eftermarknad, vilket tillsammans utgör en
konkurrenskraftig systemlösning. Hybricon har valt att använda sig
av ett system med förhållandevis lätta batterier som laddas med
hög effekt för att få en effektiv laddning. Denna metod att använda
eldrivna bussar ska inte förväxlas med depå eller nattladdade
bussar, bussar som har stora och förhållandevis tunga batterier för
att vanligtvis laddas under natten. En nattladdad buss kommer stå
stilla medans den laddas, detta kan vara många timmar i sträck.
En stor fördel med att använda snabbladdning är att bussarna i
praktiken kan köras och transportera passagerare dygnet runt.
Hybricons bussar kan idag laddas med upp till 650 kW och tar då
endast 180 sekunder att ladda batterierna för att kunna köra i cirka
en timme.

Batterisystem
Hybricon har som första tillverkare nyttjat fördelarna i en batterityp
som är av typen LTO (Litium Titanate Oxid) från Altairnano.
Batterisystemets styrkor är:
•
•
•
•

Arbetstemperatur -50°C till +65°C
Lång livslängd, 10 – 15år (80% kvar)
Högsta säkerhet, tål +240°C utan påverkan
Kan ta emot extremt mycket energi under kort tid

Till batteri och drivlina har Hybricon ett egenutvecklat styrsystem för
att kontrollera och använda energin på ett optimalt sätt, allt för att
kunna producera i extrema vinterklimat.

Elbussarna HAW 12 LE och HAW 18 LE – för trafik dygnet runt
Bolaget har tagit fram två bussmodeller, HAW 12 LE och HAW 18
LE. Bussarna laddas från laddningsstation på cirka 180 sekunder
för upp till en timmes drift. Detta upprepas dygnet runt. HAW står
för Hybricon Arctic Whisper. Arctic för att de är speciellt anpassade
för snö, is och kallt klimat med temperaturer ner till -30°C. Whisper
för att elbussarna är mycket tysta. 12 respektive 18 anger längden i
meter på bussarna och LE står för LowEntry, vilket är beteckningen
för en stadsbuss med lågt golv fram samt högt golv för maximalt
antal stolar bak. Under året har Hybricon utvecklat årsmodell
2019 av Bolagets HAW-bussar som har över etthundra införda
förbättringar. 18m ledbussarna kan utrustas med en unik 4-hjulsdrift
vilket ger ökad tillgänglighet i ett krävande nordiskt vinterklimat.
Hybricons elbuss HAW 18 LE

Bild på drivlina

•

Avancerat värme- och kylsystem

Det går ofta åt lika mycket energi att värma eller kyla en
standardbuss på vintern eller sommaren som att driva den
framåt. HAW bussarna är extra isolerade i syfte att minska
energianvändningen för att värma upp eller kyla ner bussen.
Hybricon har tillsammans med det internationella storföretaget
Thermo King, investerat i att utveckla ett avancerat värmeoch kylsystem. Systemet kan återvinna värme från de flesta
värmealstrande moduler som motorer och batterier. Värmen
används sedan till passagerarutrymmet.
•

Hybricons elbuss HAW 12 LE

Bild på batteri

Telemetrisk övervakning

Hybricons HAW-bussar är även utrustade med avancerade
funktioner för telemetrisk övervakning. Fler än 200 parametrar kan
övervakas simultant, exempelvis konditionen på bussens tekniska
moduler såsom kompressorer, batteristatus och parametrar som
påverkar resenärerna, som temperatur och luftfuktighet. Det innebär
att eventuella problem kan förutses så att service kan planeras och
eventuella reparationer kan göras innan problem inträffar.
Laddningsstationer, laddsystem och batterilösningar
För att kunna driva elbussarna krävs laddningsstationer eller andra
typer av laddsystem beroende på kundanpassade batterilösningar.
•

Hybricon Arcitc Whisper HAW har bland annat följande fördelar:
Drivlinan
Under 2018 har Hybricon bytt leverantör av drivlina till Tyska ZF. De
tio förseriebussarna som är i trafik i Umeå har också uppgraderats.
Hjulmotorer ger högre energieffektivitet, minskar behovet av att
återställa energi i batterisystemet och därmed kortare laddtider,
längre räckvidd eller möjlighet till lättare och billigare batterisystem.
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Hybricons laddningsstationer för Ultrafast Charging®

Stadsbussar är mycket lämpade för eldrift eftersom dessa
bussar körs på bestämda rutter och tider samt mellan bestämda
ändstationer. Hybricons kontinuerliga drift av bussarna möjliggörs
tack vare bolagets teknik, Ultrafast Charging® (ultrasnabbladdning),
på upp till 650 kW. Systemet innebär att elbussarna laddas löpande
vid ändstationerna istället för enbart i bussdepå där de förvaras
under natten. Bussarna kan därmed ha mindre batteripackar samt
att de kan användas i trafik i princip dygnet runt. Varje busslinje
innehåller i tidtabellen en så kallad reglertid på några minuter vilken
utnyttjas vid ändstationen. Reglertiden utnyttjas i Hybricons system
på så sätt att bussen laddas i 180 sekunder för att sedan kunna
köras i upp till en timme, därefter laddas den på nytt.

Hybricon kunde tidigt i sin utveckling konstatera att det inte fanns
laddningsstationer på marknaden som täcker behoven. Bolaget har
därför utvecklat egna laddningsstationer sedan första början och
besitter därmed en betydande systemkompetens och erfarenhet
inom detta område. Det är dock viktigt att påpeka att Bolaget valt
att samarbeta med andra leverantörer på marknaden, främst tyska
Schaefer och Furrer+Frey från Schweiz. Detta i syfte att främja
standardisering inom området laddning av tunga elfordon. Ultrafast
Charging®-tekniken är varumärkesskyddad. Hybricon har även
laddningsstationer med inbyggda batterier, som hjälper till att
utjämna belastningen på nätet.

Laddningsstation för Hybricons Ultrafast Charging®-teknik.

TJÄNSTER
Service och eftermarknad
Då service av elfordon med tillhörande laddningsutrustning inte
än så länge är en allmänt vedertagen kunskap krävs särskild
utbildning för detta. Hybricon har lång och gedigen erfarenhet
inom detta växande marknadsområde och avser att bredda
verksamheten genom att expandera serviceerbjudandet. Hybricon
kan för kunder eller andra tillverkare av elfordon som vill in på
den nordiska marknaden erbjuda ett totalt serviceåtagande till
gynnsamma villkor. Som steg ett ligger ett lokalt förvärv som ger en
större intäktsbas och som tillsammans med effektiviseringar ger
möjlighet till en uthållig lönsamhet.

Elbussar – det bästa transportmedlet för framtidens kollektivtrafik
Det är få företag förunnat att bedriva en verksamhet som har så
många tydliga positiva fördelar. I Hybricons fall gäller dessa fördelar
både företagets kunder men även de slutgiltiga konsumenterna,
resenärerna samt samhället i stort. En stor konkurrensfördel är att
Bolaget tillverkar bussar och systemlösningar som är hållbara, alla
bussar är eldrivna. För Hybricon är det en självklarhet att det bästa
transportmedlet för framtidens kollektivtrafik är system baserade
på elbussar. Sammanfattningsvis framhåller Hybricon följande
argument för detta påstående:

Kundstruktur
• Rent och tyst
Hybricons målgrupp består av operatörer, huvudmän (kommuner
och stat) och i förekommande fall, andra typer av företag. För
närvarande finns en kund, Umeå Kommunföretag AB. Beträffande
kundgruppen operatörer domineras denna av stora internationella
aktörer. På den svenska marknaden dominerar de internationella
aktörerna Nobina, Keolis, Arriva, Transdev och Nettbus. Därutöver
finns ett stort antal mindre och lokala bussföretag.
Det expanderande serviceerbjudandet öppnar även upp nya
möjligheter till andra marknader, företrädelsevis inom ett
framväxande behov inom service av elfordon med tillhörande
laddningsutrustning.

Elbussar är fossilfria och ur ett miljömässigt perspektiv, överlägsna.
De är dessutom tysta och steglösa vilket gör resandet behagligare,
inte minst för boende längs med bussarnas rutter är detta av
största vikt.
• Energi- och kostnadseffektivt
Elbussar är det mest energisnåla alternativet. Om hänsyn tas till
samtliga investerings- och driftskostnader, är kollektivtrafiksystem
med elbussar den mest kostnadseffektiva lösningen.
• Löser samhällsproblem

Leverantörer och samarbetspartners
Hybricons utveckling och tillverkning av system för
kollektivtransportsystem av elbussar och laddningsstationer är
beroende av samarbeten med leverantörer. Tillverkningen av
elbussar i grundutförande sker för närvarande i samarbete med
busstillverkaren Ekova Electric i Tjeckien.

Den internationella trenden mot ökad urbanisering ställer krav på
tätare stadsplanering utan allvarlig miljöpåverkan. Elbussar gör
detta möjligt då bussarna kan åka bland människor utan att släppa
ut farliga avgaser.
• Uppfyller resenärernas önskemål

Konkurrenssituation
Hybricon verkar på en marknad med stor konkurrens. Framförallt
konkurrerar Bolaget med stora internationella busstillverkare.
Dessa är internationella aktörer med lång verksamhetshistorik och
stora ekonomiska resurser att avsätta till produktutveckling och
insatser i marknadsföring och försäljning.

I en värld där resenärernas miljömedvetenhet successivt ökar med
krav på ren luft och lägre buller, erbjuder kollektivtrafiksystem
med elbussar, den självklara framtida lösningen. Rent allmänt
så ifrågasätts användningen av förbränningsmotorer och
dieselmotorer allt mer i innerstäder.
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HISTORIK
Historik före bildandet av Hybricon Bus System AB (publ)

2009

•
•
•
•
•

2012

Utvecklingsbolaget grundades
Ett projekt genomfördes tillsammans med Umeå Kommuns parkeringsbolag, där ett antal Toyota
Priusbilar konverterades till laddhybrider.
Umeå tecknar kontrakt med utvecklingsbolaget om projektering av eldrift för stadsbussar.
Utvecklingsbolaget konverterar två dieselbussar till eldrift. Samtidigt utvecklades en 100kW
snabbladdningsstation.
Bussar och laddningsstation levererades till Umeå Kommun och driftsattes under hösten.

•
•

Utvecklingsbolaget beslutade att utveckla ett eget system för kollektivtrafik med elbussar.
Kontakt etablerades med fordonsproducenten AMZ i Polen och under hösten skrevs avtal med
Umeå Kommun om leverans av två prototyper samt en 300 kW laddningsstation.

•

Utvecklingssatsningen ställde stora krav på finansiering och under våren fick utvecklingsbolaget
likviditetsproblem. I mars 2013 begärde styrelsen att utvecklingsbolaget skulle försättas i
konkurs.

2013

Historik efter starten av Hybricon Bus System AB (publ)

2014

20

•

En investerargrupp startade i juli 2013 ett nytt bolag, med namnet Hybricon Bus System AB och
konkursboet i utvecklingsbolaget förvärvades. Bolaget färdigställde den första bussen för
försäljning, HAW 12 LE.

•

I januari levererades HAW 12 LE 001 till UKF. Den har gått som flygbuss mellan Umeå flygplats och
stadens centrum sedan leverans.
Hybricon tecknade i mars avtal med UKF om leverans av ytterligare åtta bussar varav tre stycken
18 meters ledbussar med 4-hjulsdrift.

•
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2015

•
•
•
•
•

•

2016

•
•
•
•
•

•

2017

•
•
•
•

•

2018

•
•

Den första HAW 18 LE premiärvisades under våren.
Förserieproduktion startades av bussar till UKF där det totala ordervärdet uppgick till 66 MSEK
samt ett serviceavtal på dryga 2 MSEK årligen under 10 års tid.
Den 6 juli 2015 noterades Hybricons aktie på AktieTorget.
Hybricon fick under augusti ett patent gällande strömavtagare för ett eldrivet fordon.
I november ingick Bolaget ett leverantörsavtal med Ekova Electric a.s. som omfattar leverans
av bussar i grundutförande. Med bakgrund i att Bolaget bytte leverantör av bussarna försenades
leveransen till UKF. Slutleveransen skedde under våren 2016.

Under januari började Hybricon erbjuda höjd säkerhet för servostyrningen tack vare en egenutvecklad backupfunktion för den elektriska servostyrningspumpen.
Under mars månad genomförde Bolaget en företrädesemission på cirka 26,7 MSEK.		
Emissionen blev övertecknad.
I april driftsatte Hybricon Europas första batteri-boostade laddningsstation för att minska
belastningen på elnätet vid laddning.
I april anslöt Hybricon sig till en samverkan om ett öppet gränssnitt för laddning.
Den 6 juni 2016 utsågs Fredrik Jonsson till ny vd.
Hybricon slimmar sin organisation under hösten för att göra den mer flexibel och för att klara av
fluktuationer i försäljningen.

Johan Suup rekryterades som vd samtidigt som Fredrik Jonsson övergick till rollen som
arbetande styrelseordförande.
Hybricons elbussar passerar 400 000 körda kilometer i verklig drift hos Umeås lokaltrafikbolag.
En företrädesemission tillför under april bolaget cirka 25,5 MSEK efter emissionskostnader.
Hybricon avhjälper kvalitetsproblem hos tidigare fabrikat av hjulmotorer genom att byta
leverantör.
Bolaget erhåller under december order på utbyte av de gamla motorerna på levererade bussar i
Umeå.

Umeå Kommunföretag valde att tilldela en annan leverantör ordern rörande upphandling av
elbussar och laddningsstationer med tillhörande service och reparationstjänster.
Ledningen genomför i besparingssyfte en neddragning av antalet tjänstmän med fyra tjänster.
Service- och produktionsavdelningen samt marknad och försäljning berörs inte.
Hybricon beslutar att förvärva verksamheten i Seavea Service AB, ett lokalt servicebolag
för fordon och vägutrustning, i syfte att stärka sin position inom service av tunga fordon, elfordon
och laddningsstationer i norra Sverige. Köpeskillingen uppgår till cirka 3,8 MSEK, och förväntas
bidra med stabilare kassaflöden som ett komplement till försäljningsverksamheten.

INFORMATIONSMEMORANDUM 2018

21

MARKNADEN
Kollektivtrafiken är och har varit historiskt mycket viktig för vårt
samhälle. Idag används bussar till mycket resor som görs inom
städer samtidigt som en allt större opinion eftersöker lägre buller
och mindre utsläpp för förbättrad luftkvalitet inne i stadskärnan.
Detta gör att efterfrågan på kollektivtrafiklösningar som eliminerar
buller och utsläpp ökar och allt fler resenärer efterfrågar just
elbussar.

MARKNADEN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM MED
ELBUSSAR
Bussmarknaden har hög konkurrens både när det gäller tillverkare
och när det gäller operatörer. Många av aktörerna på marknaden är
väletablerade med hög omsättning på flertalet marknader. De största
verksamma bolagen som tillverkar bussar och säljer i Sverige är
Volvo, Scania, Mercedes Benz, MAN och IVECO. De flesta bussar
som säljs är fortfarande med förbränningsmotor, det kommer dock
allt mer hybrider och även elbussar. På några års sikt ska även
de stora tillverkarna börja sälja elbussar enligt vad de själva har
kommunicerat. Fler aktörer på marknaden kommer hjälpa till att öka
acceptansen för konceptet med elbussar och fler ansvariga politiker
och inköpare av kollektivtrafiken kommer kunna välja elbussar
istället för bussar som släpper ut avgaser och bullrar.
De verksamma aktörerna på marknaden har en tröghet i att
ställa om sin produktion till elbussar eftersom de tidigare har
investerat mycket i diesel- och biogasdrivna system som finns i
deras balansräkningar. En nedskrivning av dessa tillgångar skulle
dra ned resultatet, vilket inte är önskvärt för bolagen eller deras
aktieägare. På den europeiska marknaden finns 20-30 företag
av Hybricons karaktär enligt Bolagets bedömning. Det vill säga
yngre företag som endast har fokus på produktion av system med
elbussar. Dessa är liksom Hybricon inte belastade med att ta hänsyn
till tidigare genomförda investeringar och deras avskrivningstider.
För närvarande betraktar Hybricon ingen av dessa som starka
konkurrenter till Bolaget eftersom de inte har elbussar som både är
snabbladdade och har 4-hjulsdrift.

VÄRLDSMARKNADEN FÖR ELBUSSAR
Under 2015 hade elbussmarknaden växt till över 173 000 bussar
i drift, vilket betyder att tillväxten uppgått till flera hundra procent
årligen under de senaste åren2. Det är till stor del tack vare Kina som
elbussmarknaden var så stor 2015 då de har bidragit med över 170
000 av dessa elbussar, dvs. över 98 procent av världsmarknaden. I
Kina har man använt sig av stora subventioner för att få bukt med de
stora miljöproblem som existerar, vilket har lett till att de kinesiska
städerna bytt ut sina bussflottor till eldrivna bussar. Majoriteten
av dessa bussar är så kallade nattladdade bussar. Samtidigt som
elbussmarknaden i Kina har en stark tillväxt så växer marknaden
globalt med över 40 procent per år vilket är mer än för något annat
drivmedel av bussar3.
Dieselbussar som tillverkas idag är betydligt renare än de gamla
bussar som fortfarande finns i bruk. Dock är nästan 50 procent av
alla bussar inom EU av standarden Euro III eller äldre4. Det betyder
att de släpper ut mycket avgaser och med allt högre regulatoriska
krav från EU kommer de på sikt behöva bytas ut. I många europeiska
städer måste bussar idag vara av klass Euro V eller till och med
Euro VI för att få köras. Den allt hårdare regleringen av marknaden
kommer fortsätta. Fordon som släpper ut mycket kommer tvingas
bytas ut snabbare. Detta förbättrar läget för elbussar eftersom de
inte hotas av teknikskiftet utan kan användas under hela den tänkta
avskrivningstiden.

2. ZeEUS eBus Report, An overview of electric buses in Europe, (2017-01-31)
3. Ibid
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Kombinationen av den tillväxt på elbussmarknaden som finns och
det antal bussar som på sikt kommer behöva bytas ut gör att det
finns en stor potential för elbussar framförallt inom EU.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I SVERIGE
DEN SVENSKA BUSSMARKNADENS STRUKTUR
Den svenska marknadens struktur består av ett flertal aktörer.
Längst ned i värdekedjan finns komponenttillverkare som är
leverantörer av en mängd komponenter till busstillverkarna.
Bland busstillverkarna finns ett flertal stora internationella
företag som Volvo, Scania, Mercedes Benz, MAN och IVECO
vilka även marknadsför och säljer sina egna utvecklade bussar.
Vissa av dessa tillverkar även tomma chassin som säljs vidare
till karosspåbyggare som bygger färdiga bussar under eget
namn. Det finns även legobusstillverkare som utvecklar och
tillverkar bussar i grundutföranden utan avancerad teknik. Deras
kunder utgörs av färdigbusstillverkare som utvecklar och tillför
den avancerade teknik som krävs för att en buss skall vara
leveransklar och konkurrenskraftig. Hybricon är exempelvis
en sådan färdigbusstillverkare av sina egna bussar, baserade
på ett legotillverkat chassi. Förutom de större internationella
busstillverkarna finns 20-30 mindre busstillverkare på den
europeiska marknaden. För närvarande betraktar Hybricon ingen
av dessa som direkta konkurrenter till Bolaget då de inte är aktiva
på den svenska marknaden avseende elbussar. Dessa aktörer är
dock aktiva på den europeiska marknaden och kan på sikt gå in i den
svenska marknaden i ett läge då elbussar blir betydligt vanligare
i Sverige. Om Hybricon försöker sälja sitt system utanför Sveriges
gränser är sannolikheten stor att de mindre elbusstillverkare som
finns konkurrerar om affären.
I nästa led finns kunderna. I Sverige består de av operatörer,
kommuner samt i förekommande fall andra företag. Busstillverkarna
marknadsför och säljer i första hand sina bussar till operatörerna
och i vissa fall till kommunerna. Det som styr detta är oftast vem
som skall äga bussen. Det är relativt vanligt att finansieringen av
bussarna involverar finansbolag.
Hybricons koncept innehåller förutom elbussar även
laddningsstationer och laddsystem, dvs. den nödvändiga
infrastrukturen som krävs för att driva ett kollektivtrafiksystem
med elbussar. Laddningsstationerna kan liknas vid infrastruktur för
spårvägar eller trådbussar som i Sverige ofta ägs av kommuner.
Om kommunen äger ett kraftverk, antingen direkt eller via ett
kommunalt energibolag vilket är vanligt förekommande i Sverige,
kan kommunen genom detta förse laddningsstationerna med
egenproducerad el utan att behöva betala full energiskatt vilket blir
ett värdefullt tillskott till totalekonomin. För närvarande ägs endast
ett fåtal av stadsbussarna av kommuner, då de flesta kommuner
upphandlar hela busstrafiken från operatörerna.
Vid inledningen av år 2017 fanns det 41 eldrivna bussar i Sverige.
Dessa var fördelade på 10 kommuner i Sverige. Hybricon med sina
10 elbussar står alltså för nästan 25 procent av alla levererade
elbussar som är i trafik i Sverige idag5.

SVENSKARNAS RESANDE MED KOLLEKTIVTRAFIK
Persontransportarbetet i Sverige, vilket inkluderar alla
persontransporter, uppgick 2014 till 149 miljarder personkilometer.
Personbilstrafiken står för den största delen av resandet med 115

4. Ibid
5. Power Circle statistik, http ://powercircle.org/nyhet/ hur-manga-elbussar-finns-sverige/
6. Sveriges Bussföretag, Statistik om bussbranschen November 2016, (2017-01-31)

miljarder personkilometer (77 procent) och kollektivtrafiken står för
cirka 27 miljarder personkilometer (18,5 procent), varav busstrafiken
står för 8,7 miljarder personkilometer (6,0 procent av totalen).
Kollektivtrafikens andel har sedan 1950 minskat från 49 procent till
18,5 procent år 2014. Antalet kollektivresor per invånare och år, har
dock sedan år 2000, ökat från 122 kollektivresor per invånare och år
till 148 resor per år 20146.

HUR MYCKET STÅR BUSSRESORNA FÖR?
Buss är det vanligaste kollektiva färdmedlet i Sverige. Under 2015
var 52 procent av samtliga lokala och regionala kollektivresor
bussresor. Baserat på antalet personkilometer uppgick
bussresandets andel till 43 procent7.

2015 uppgick antal bussar i trafik till 14 730 stycken, varav cirka
hälften utgjordes av bussar för stadstrafik och cirka hälften av
bussar för linjetrafik. Detta var en ökning med 3,8 procent sedan
2014. Under 2015 nyregistrerades 1 014 bussar8. I tabellen nedan
presenteras de tio märken som under 2015 tillsammans utgjorde 91
procent av antalet tunga bussar (över 10 ton) i trafik i Sverige9.
Likaså presenteras de tio märken som under 2015 stod för flest
nyregistreringar av tunga bussar över 10 ton10.

Volvo

Andel (%)

Diesel

59,4

RME (RapsMetylEster)

16

Biogas

16

Etanol

4

HVO (vegetabilisk olja)

2,6

Elhybrider

1,5

Bensin

0,3

El

0,2

MDE (MetylDiEter)

0,1

BUSSOPERATÖRER

ANTAL BUSSAR I TRAFIK

Tillverkare

Drivmedel

Under 2015 var operatörernas (bussföretagens) sammanlagda
omsättning i Sverige 28,6 miljarder SEK13. Jämfört med 2014 var
detta en ökning med 4,8 procent. Baserat på räkenskapsåret 2014
uppgick den genomsnittliga vinstmarginalen för de 50 största
operatörerna i Sverige till cirka 5,0 procent och soliditeten till cirka
25,0 procent.
Baserat på räkenskapsåret 2014 fanns totalt 686 operatörer i
Sverige varav 13 var utlandsägda14. De sex största operatörerna
hade sammanlagt 6 931 bussar i Sverige eller cirka 47 procent av
det totala antalet bussar enligt följande fördelning:
Operatör Antal bussar

Antal
bussar
i trafik

Marknadsandel
(%)

Antal
nyregistreringar

Nobina Sverige AB

2 308

4 029

27,4

437

Keolis Sverige AB

1 644

Mekka Traffic AB

853

Arriva i Sverige AB

814

Transdev Sverige AB

704
608

Operatör

Antal bussar

MercedesBenz

2 598

17,6

162

Scania

2 487

16,9

145

MAN

2 006

13,6

82

Nettbuss AB

Setra,K-Setra

702

4,8

68

Solaris

554

3,8

34

Totalt (ca 47 % av det totala antalet
bussar 2014)

VDL

413

2,8

27

IVECO

315

2,1

10*

Neoplan

164

1,1

14

Irisbus

138

0,9

13 406

91

Totalt

979

*inkluderar även busstillverkaren Irisbus

Av de 14 730 bussar i trafik var 39 procent eller 5 589 bussar
leasade11, och 2 753 var större bussar som kan transportera fler
än 81 passagerare. Andelen leasade bussar har under den senaste
tioårsperioden stått stilla på en relativt konstant nivå.

BUSSAR PER DRIVMEDEL
Under 2015 fördelade sig antalet bussar i trafik efter drivmedel på
följande sätt12:

7.
8.
9.
10.

Ibid
Ibid
Ibid
Ibid

11.
12.
13.
14.

6 931

SAMHÄLLETS KOSTNAD FÖR KOLLEKTIVRESANDET,
SKATTER MED MERA
I Sverige delfinansieras all kollektivtrafik av stat och kommun där
det finns en beslutad målsätning att stat och kommun skall stå
för cirka hälften av den totala kostnaden. Den andra hälften skall
finansieras via trafikintäkter, det vill säga av resenärerna. Sedan år
2000 har kostnaden för kollektivtrafiken i Sverige per invånare ökat
från 2 386 SEK till 4 210 SEK år 201415. Samtidigt har de statliga och
kommunala bidragen till kollektitrafiken ökat från 1 012 SEK till 2
171 SEK. År 2014 uppgick kostnaden till 50 SEK per utbudskilometer
och trafikintäkten till 25 SEK per utbudskilometer.
Operatörerna betalar minst 280 000 SEK per buss i skatt per
år16. Enligt gällande miljözonsregler får en buss vara högst åtta
år gammal. Under dessa åtta år i drift utgör skatter och avgifter
nästan lika mycket som inköpskostnaden för en ny buss. Detta är
en viktig aspekt vid inköp av kollektivtrafiksystem då man med
detta inkluderat i kalkylen kan få det lönsammare att köpa in ett
mer kostsamt system om man behöver betala mindre skatt. Dessa
miljözonsregler gäller i dagsläget inte elbussar då de inte har en
drivlina som blir föråldrad i förhållande till regelverket.

Sveriges Bussföretag, Statistik om bussbranschen November 2016, (2017-01-31)
Ibid
Ibid
Ibid

15. Ibid
16. Ibid
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DRIVKRAFTER OCH TRENDER
I de nordiska länderna finns det mycket stora fördelar med att
använda eldrivna fordon eftersom elen som produceras i det stora
hela kommer från förnyelsebara källor. I Sverige kommer mycket av
elen från vattenkraft och i Norge används i princip enbart vattenkraft.
Fördelen med att använda elfordon i Norden och i länder där man
producerar mycket förnyelsebar energi är att utsläppen totalt
kommer minska när man övergår till eldrivna fordon. När man
framställer el från förnyelsebara källor så kommer fordonen som
drivs av energin inte ha påverkat miljön vid drift. Skulle man istället
använda el som kommer från kolkraftverk eller andra typer av
kraftverk så kommer kraftverket släppa ut utsläpp medans man
slipper utsläpp från en bils avgasrör. Det gör att man slipper farliga
utsläpp vid tätbebyggda områden och i städer.

POSITIVA MILJÖEFFEKTER
Användandet av kollektivtrafiksystem med elbussar ger ett flertal
positiva miljöeffekter. Elbussar resulterar bland annat i fossilfria
utsläpp och lägre bullernivå. Forskarna Nurhadi, Borén och Ny
från Blekinges Tekniska Högskola framhåller en rad slutsatser i en
forskningsrapport.17
Forskningsrapporten redogör för en hållbarhetsstudie ur ett
LCA-perspektiv (Life Cycle Assesment) samt en ekonomisk studie
baserad på ett LCC-perspektiv (Life Cycle Cost). LCA används för
att jämföra negativa miljöeffekter för samhället för stadsbussar
som drivs med olika drivmedel. Studien som presenteras i tabellen
nedan, inkluderar energiuttaget för materialutvinning, processande
av material, tillverkning, distribution, användning, reparationer och
service. Fem bussar med en livslängd på åtta år har använts, Vidare
har man antagit en genomsnittshastighet på 25 km i timmen och en
årlig körsträcka per buss på 93 000 km.
Drivmedel
Diesel

Beskrivning
Fossil diesel

Primär drift

Energianvändning

Energiinnehåll

Kostnad

Förbränningsmotor

0,45 liter/
km

10,0
kWh/
liter

5,9 SEK/
km

KOSTNADSEFFEKTIVITET
Det skall påpekas att de kostnader per kilometer som presenteras
ovan, inte tar hänsyn till investeringskostnaden. En mer
korrekt mätmetod för att mäta den totala kostnaden inklusive
investeringskostnader, är Total Cost of Ownership (TCO). Denna
metod tar hänsyn till samtliga kostnader: investeringskostnad,
kostnader för utsläpp, batterier och batteriladdning, service
och underhåll samt energikostnad. Den tidigare nämnda
forskningsstudien behandlar även TCO. Resultaten visar att det
redan idag är mer ekonomiskt fördelaktigt att använda elbussar i
jämförelse med bussar drivna med fossila bränslen. I studien har
vindkraft använts som energikälla. Studien kommer fram till att
investeringskostnaden är störst för elbussar men att totalkostnaden
när man inkluderar allt blir mindre än för en traditionell dieselbuss.
Denna slutsats drogs när forskarna enbart tittade på den
ekonomiska vinsten för företaget som drev verksamheten. Studien
tar alltså inte hänsyn till de negativa miljöeffekter som en diesel
eller biogasbuss medför. När det tas i åtanke utfaller resultatet ännu
starkare till elbussens fördel.

TREND MOT ÖKAD BEFOLKNING OCH URBANISERING
STÄLLER KRAV PÅ TÄTARE STADSPLANERING
Det finns såväl i Sverige som internationellt en trend mot ökad
befolkning och urbanisering. Detta ställer krav på effektivare
och tätare stadsplanering, vilket är något som de mycket tysta
elbussarna möjliggör. För att tätare stadsplanering skall kunna ske
i framtiden, är det även viktigt att kollektivtrafikens funktion och
attraktionskraft ökar bland medborgarna för att framförallt minska
bilåkandet. En elbuss kan potentiellt köra där dieselfordon tidigare
inte har kommit åt resenärerna, exempelvis inomhus vilket innebär
att resenärerna slipper ta sig ut.

ALLT HÖGRE REGULATORISKA KRAV

Biodiesel

RME,
framställt
från raps

Förbränningsmotor

0,5 liter/
km

9,3
kWh/
liter

6,3 SEK/ Hybricon anser att de drivkrafter som hittills beskrivits, positiva
km miljöeffekter, kostnadseffektivitet och städers behov av tätare

Biogas

Framställt
från
hushållsavfall

Förbränningsmotor

0,57

9,7
kWh/

6,7 SEK/
kraven som planeras införas. Transportsektorn är den andra största
km

Hybrid

Biodiesel
med 33%
energispar

Förbränningsmotor
/El

-

-

Pluginhybrid

67 %
vindkraft och
33% biodisel

El

-

-

Elbuss

El från
vindkraft

El

1,4 kWh/km

1,0
kWh/
kWh

stadsplanering talar för sig själva. Det är ytterst få som är negativa
till elbussar. Ett ytterligare argument är de allt högre regulatoriska

utsläppskällan av växthusgaser inom EU, efter industrin. Cirka en
fjärdedel av de växthusgaser som släpps ut inom EU kommer från
transportsektorn och av dessa kommer i sin tur cirka en fjärdedel
4,2 SEK/ från kollektivtrafik och annan nyttotrafik i städerna. Vidare kommer
km cirka tre fjärdedelar av de totala föroreningarna – partiklar, sot, mm.
– som släpps ut i en stadsmiljö från trafiken.
2,4 SEK/
km
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STYRNING FRÅN EU SKER GENOM STRATEGIER
OCH MÅL

1,2 SEK/
Det finns idag få direktiv på EU-övergripande nivå som påverkar
km

17. Advancing from efficiency to sustainability in Swedish medium sized cities: An
approach for recommending powertrains and energy carriers for public bus transport
systems.
18 Europaparlamentets och rådets direktiv Direktiv 2009/33/ EC: Clean Vehicles
Directive.
19. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, www .riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-20071091-omoffentlig-u_sfs-2007-1091/
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Forskningsrapporten visar tydligt att det lägsta energiinnehållet
som krävs, och därmed det mest miljövänliga alternativet, är att
använda elbussar. Kostnaden per kilometer för elbussar är även den
överlägset lägsta av alternativen i studien.

eller reglerar utsläpp från lokaltrafikbussar eller andra tyngre
fordon. Orsaken till detta är medlemsländernas ekonomier skiljer sig

20. KOM 2011/144: Vitbok: Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde –
ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem
21. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EC:
Om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, http ://
eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/ PDF/?uri=CELEX:02009L002820130701&qid=1425378046711& from=SV

mycket åt. För att gynna de mindre bemedlade medlemsländernas
tillväxt tillåts utsläppen under en tid att öka i dessa länder, medan
de mer bemedlade medlemsländerna förväntas skära ner radikalt
på sina utsläpp under den närmaste trettioårsperioden. Överallt där
det inte finns en verksam lagstiftning inom EU finns det en strategi.
Dessa strategier är ofta målsättningar som EU väljer att styra mot
med hjälp av icke tvingande medel. Bland de direktiv som finns
bör ”2009/33/ EC Clean Vehicles Directive”18 nämnas. Det går att
läsa följande: ”Enligt detta direktiv ska upphandlande myndigheter,
upphandlande enheter och vissa operatörer beakta energi- och
miljöpåverkan under hela livscykeln, däribland energianvändning och
koldioxidutsläpp, liksom utsläpp av vissa föroreningar, när de köper
in vägtransportfordon, i syfte att främja och stimulera marknaden
för rena och energieffektiva fordon och förbättra transportsektorns
bidrag till gemenskapens miljö-, klimat- och energipolitik.”

TYDLIGA STRATEGIER OCH MÅL
Bland de viktigaste och tydligaste strategierna och målen inom EU
och Sverige kan nämnas:
•
För att i enlighet med Kyotoprotokollet och
Köpenhamnsöverenskommelsen nå en global uppvärmning på
mindre än 2°C år 2050, måste världens utsläpp av växthusgaser
minska med 80 – 90 procent till år 205019. Ett av de viktigaste målen
som EU inom detta område försöker styra mot, är utsläppsnivåer
från transportsektorn år 2050 som motsvarar 40 procent av 1990
års utsläppsnivåer20.
•
Sverige har förbundit sig att under år 2020 uppnå
energiandelen som kommer från förnybara källor motsvarande 49
procent av Sveriges totala energianvändning21. Då 25 procent av den
fossila energianvändningen kommer från transportsektorn kan den
ge ett betydande bidrag till uppfyllelsen av målet.
Den allmänna opinionen i miljöfrågor
Slutligen bör den allmänna opinionen i miljöfrågor nämnas. Inte
bara i Sverige utan över hela världen ökar miljömedvetenheten
hos medborgarna. Den globala uppvärmningen och växthusgaser
är idag något som alla känner till och känner av. Det är Hybricons
bedömning att detta faktum kommer att gynna Bolaget i
framtiden, i synnerhet då beställarna av kollektivtrafiksystem och
operatörsverksamhet är kommuner för vilka miljöfrågor har stor
betydelse och upphandlingarna styrs därför mot att inkludera
miljöhänsynstaganden.

MARKNADENS FRAMTID
Hybricon ser med stark tilltro på de större städer i Sverige som ska
elektrificera sin stadstrafik. Sverige ligger även i framkant bland
de nordiska länderna avseende utvecklingen av elbussar. Bolaget
ser att intresset i snabb takt växer i Sveriges grannländer, speciellt
Norge där det i nuläget finns kommuner som vill revidera t.ex.
trådbussystem samt biogasflottor för att lyfta fram elbusstrafiken
vilket öppnar upp för en stor framtidspotential för denna marknad.
År 2020 kommer även den Svenska regeringen att bidra ytterligare
till att fossila bränslen ska utgå från den svenska kollektivtrafiken,
genom olika miljöpremier och bidrag. Genom att komplettera
traditionell finansiell analys med socioekonomiska och miljömässiga
faktorer får man en mer komplett bild av investeringens effekter
på företag och samhälle, vilket ger omvärlden en positiv uppsida på
miljön och stora besparingar inom infrastruktur och samhälle. Det
visar att omvärlden får del av positiva effekter, med bättre miljö och
stora besparingar inom infrastruktur och samhälle.
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STYRELSE, LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE
OCH REVISOR
STYRELSE
Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, inräknat styrelsens ordförande.
Härutöver kan högst fem suppleanter väljas. För närvarande består styrelsen av fyra ordinarie ledamöter
Bolagets styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma.
_________________________________

_________________________________

Martin Rogersson
Ordförande, Stockholm
Född 1969
I styrelsen sedan 2015,
ordförande sedan maj 2018

Leif Herlitz
Ledamot, Stockholm
Född 1948
I styrelsen sedan 2017

Rogersson driver Ranriki, vars huvudsakliga verksamhet består av
skogsförvaltning. Dessutom driver Rogersson ett nystartat företag
inom fartygutveckling, Catch Ventum AB. Rogersson har en examen
i Maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med
inriktning på tillverkningssystem. Rogersson har tidigare haft bland
annat följande befattningar; Projektledare Global Production, Atlas
Copco RCE AB (2007 – 2009), Vice President Global Production,
Dynapac Group AB (2005 – 2007), Inköpsdirektör för Business Line
Compact Equipment, Volvo Construction Equipment, Konz, Tyskland
(1999 – 2005) samt Chef för Produktion & Inköp för Business
Unit Milk Transport, De Laval AB. Rogersson har lång erfarenhet
och kunskap inom framförallt industriella verkstadsprocesser
som supply chain och produktutvecklig samt gedigen insyn i
upphandlingsprocessen inom stora OEM, inte minst inom industriella
fordonsbranschen.
Martin Rogersson innehar inga aktier eller aktierelaterade
värdepapper utgivna av Bolaget.

Leif Herlitz (Nyström) har en lång erfarenhet av ledande positioner i
bolag som verkar inom kollektivtrafiken och har bla arbetat som VD
för Scania Bus Nordic AB. Han har en fil kand- och ekonomexamen
från Stockholms Universitet samt en gedigen nationell
marknadserfarenhet från mångårig anställning inom Scania
organisation. Med denna bakgrund har Leif Herlitz en mångårig
erfarenhet av avregleringen inom kollektivtrafiken med bussar och
upphandlingsprocesser hos såväl trafikhuvudmän som operatörer.
Leif Herlitz innehar 15 000 aktier i Bolaget.
________________________________
Gert Norrevik
Ledamot,
Född 1958
I styrelsen sedan 2018

_________________________________

Erik Albinsson
Ledamot, Stocksund
Född 1961
I styrelsen sedan 2018

Gert är egen företagare sedan 1982 inom grossistbranchen, med
tonvikt på industriförnödenheter, med speciell Inriktning mot
marknadsföring, försäljning, logistik samt aktieplaceringar.
Gert Norrevik innehar 3 042 412 aktier i Bolaget.

Erik har lång erfarenhet av att arbetat som vd och företagsledare
för flera teknik/industribolag med internationell försäljning. Erik
har även erfarenhet från riskkapitalmarknaden. Erik har vidare en
bred och gedigen erfarenhet som bland annat omfattar tjänster som
produktionschef, säljchef och logistikchef.
Mot denna bakgrund har Erik skaffat sig en stor erfarenhet inom vd-,
styrelse- och ägarfrågor, generellt chefskap, operativt ledarskap,
strategiutveckling, säljutveckling och förvärv/avyttring av bolag.
Erik Albinsson innehar inga aktier eller aktierelaterade
värdepapper utgivna av Bolaget.
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Johan Suup
Verkställande direktör, Umeå
Född 1967
I Bolaget sedan 2017

Johan har arbetat inom utvecklande och tillverkande Teknikföretag
som levererat till Automotive, Flyg, Kraft mm. Senast som Marknadsoch försäljningschef i A Teknik koncernen samt före det tio år
som VD inom Duroc AB:s dotterbolag. Johan har en kvalitets- och
produktionsbakgrund samt stort marknadsintresse. Utbildad
Civilingenjör i maskinteknik produktion
Johan Suup innehar 7 000 aktier i Bolaget.

ANGIVNA INNEHAV OCH ENGAGEMANG I
ANDRA BOLAG
Styrelse- och ledningspersonernas angivna innehav av värdepapper
i Hybricon avser både privata äganden och äganden genom
närstående eller bolag som kontrolleras av personen. För
styrelseengagemang och större äganden i bolag utanför Hybricon
redogörs under rubriken ’Engagemang i övriga bolag’ nedan.

REVISOR
Vid årsstämma den 8 juli 2014 valdes Deloitte AB till revisionsbolag,
med Anders Rinzén som huvudansvarig revisor. Anders Rinzén är
auktoriserad revisor och medlem i FAR. Adressen till Deloitte AB är
Kungsgatan 80, 903 30, Umeå.
Byte av revisor har inte skett under den tid som omfattas av den
ekonomiska översikten i detta memorandum.

BOLAGSSTYRNING
Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter är valda till
nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst
frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller
revisor väljas. Val av revisor sker normalt med längre förordnande
än ett år.
Vid bolagsstämma utses valberedning inför nästkommande stämma.
För närvarande består valberedningen av Fredrik Jonsson och
Joakim Larsson.
Den verkställande direktören utses av styrelsen och har främst
ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften.
Arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd anges i arbetsordningen
för styrelsen och instruktionen för vd. Verkställande direktören
ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa
information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande
av materialet på styrelsesammanträden.
Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning
och har ej åtagit sig att frivilligt följa den.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till styrelsens ordförande och ledamöter beslutas
av bolagsstämma. För verksamhetsåret 2018 erhåller
styrelseledamöterna 50 tkr vardera, och styrelsens ordförande
100 tkr.
Verkställande direktören erhåller en månadslön uppgående till 70 tkr
per månad samt 14,4 tkr per månad i pensionspremie.
Inga belopp har avsatts för framtida pensionsåtaganden för
Bolagets anställda. Pensionsförmåner kan dock utgå som del i
en enskild anställningsuppgörelse; då i form av inbetalning till
pensionsförsäkring, vilken kostnad belastar årets resultat det år som
inbetalningen är hänförlig till.
Det föreligger inga ekonomiska åtagande gentemot någon
styrelseledamot eller annan befattningshavare i Bolaget efter det att
förordnandet eller anställningen upphört.

INTRESSEKONFLIKTER OCH
NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Styrelsen är inte medveten om några privata intressen hos någon
inom förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, styrelseledamot
eller ledande befattningshavare som kan stå i strid med Bolagets
intressen. Styrelsen känner heller inte till några andra transaktioner
mellan Bolaget och Bolaget närstående personer eller företag.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTER
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några
familjerelationer eller andra närståenderelationer till någon
annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Ingen
styrelseledamot eller ledande befattningshavare har, utöver vad som
anges i stycket ’Engagemang i andra bolag’, varit inblandad i konkurs,
likvidation eller konkursförvaltning. Ingen styrelseledamot eller
ledande befattningshavare har varit inblandad i bedrägerirelaterad
rättslig process de senaste fem åren. Ej heller har någon
styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad i
någon rättsprocess av väsentlig karaktär med anledning av konkurs.
Det har under de fem senaste åren inte funnits några anklagelser
och/eller sanktioner från myndighet eller organisation som
företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad mot
någon av dessa personer och ingen av dem har under de senaste
fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags
förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller att ha ledande
eller övergripande funktioner hos emittent. Ingen av ovan nämnda
ledande befattningshavare eller styrelseledamöter har av myndighet
eller domstol förhindrats att handla som medlem av någon emittents
styrelse eller ledningsgrupp under de senaste fem åren.
Styrelsens ordförande Martin Rogersson samt ledamöterna Erik
Albinsson och Leif Herlitz är oberoende i relation till såväl Bolaget
och bolagsledningen som Bolagets större ägare.

Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisonseller ersättningsfrågor.
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ÖVRIGA STYRELSEENGAGEMANG

Bolag

Befattning

Från, år

Till, år

VD

2014

SO, VD, Led

2004

2014

VD, Led

2009

2014

Led

2004

2014

Konkurs avlutad eller inledd

Ägande >10%
i andra bolag

Martin Rogersson
Catch Ventum AB

50%

Erik Albinsson
Duroc Reserv 1 AB
Duroc Machine Tool AB
Micor Fastighet 2 AB
Drillcon Aktiebolag

Led

2012

2014

Ext VD

2004

2014

Fabriken 3 AB

Led

2012

2014

Micor Aktiebolag

Led

2004

2014

Duroc Rail Aktiebolag

Led

2007

2014

Vislanda Maskin AB

Led

2013

2014

Duroc Aktiebolag

Duroc Production AB

Led

2004

2014

VD, Led

2004

2014

SO, VD, Led

2007

2014

Svartöns Specialstål AB

Led

2007

2014

Micor Fastighet 1 AB

Led

2007

2014

Stockby Gård AB

Led, Äg

1992

Stockby Management AB

VD, Led

2016

VD, SO

2013

SO

2017

VD

2012

VD, SO

1996

Duroc Laser Coating AB
Duroc Machine Tool Holding AB

Konkurs inledd 2016-10-12

100%

Leif Herlitz
Leif Herlitz Affärsutveckling AB
Gert Norrevik
Rozy Service AB

100%

Johan Suup
A Teknik i Robertsfors AB
Dränglängan AB

ENGAGEMANG I ÖVRIGA BOLAG
I ovanstående förteckning ingår pågående eller under de senaste
fem åren avslutade styrelseuppdrag i andra aktiebolag, i enlighet
med utdrag ur Näringslivsregistret hos Bolagsverket, samt uppgifter
om äganden överstigande tio procent i övriga bolag, vilka uppgivits
av respektive befattningshavare inför upprättandet av detta
dokument.
Befattningsförkortningarna led (ledamot), ordf (styrelseordförande)
och vd (verkställande direktör), är uppställda så att den pågående
eller senaste befattningen anges först. Eventuella uppehåll i
styrelseengagemang i ett visst bolag kan ha förekommit.
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGANDE
AKTIEINFORMATION
Aktierna i Hybricon har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning
och är denominerade i svenska kronor (SEK). Enligt rådande
bolagsordning kan endast ett aktieslag, stamaktier (högst
320 000 000) st, med en röst per aktie), utges. Före nyemissionen
uppgår aktiekapitalet i Hybricon till 4 453 897,80kr, fördelat på
44 538 978 aktier.

De utgivna aktierna i Hybricon är registrerade i elektronisk form i
enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Inga fysiska
aktiebrev förekommer således. Aktieboken förs av Euroclear Sweden
AB, med adress Box 191, 101 23, Stockholm.
Aktiens ISIN-kod är SE0006966115.
Den teckningsoption som ingår i erbjuden unit har ISIN-kod
SE0011973544.

UTDELNINGSPOLICY

Samtliga aktier är fullt betalda. Hybricons bolagsordning anger att
aktiekapitalet skall uppgå till lägst 8 000 000,00 och högst
32 000 000,00 kr, samt att antalet aktier skall uppgå till lägst
80 000 000 och högst 320 000 000 st.

RÄTTIGHETER SOM ÅTFÖLJER BOLAGETS AKTIER
Vid bolagsstämma röstar varje aktieägare i kraft av det röstetal
som medföljer innehavda aktieslag. Aktieägare har normalt
företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och
konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida
inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid
en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av
överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.
Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.
Aktierna i Hybricon är inte föremål för erbjudande som lämnats
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har
inte heller förekommit något offentligt uppköpserbjudande under
innevarande eller föregående räkenskapsår.

Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell
utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen.
Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd
avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken.
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte
av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på
avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare
i Bolaget. Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear, eller, för
förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares
rutiner. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår
aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och
begränsas endast genom regler för preskription. Vid preskription
tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda regler,
restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för
aktieägare som är bosatta utanför Sverige. Bolaget har hittills inte
lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för
ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i
Bolaget.

RESTRIKTIONER I MÖJLIGHETER TILL UTDELNING
Inga begränsningar i möjligheter till utdelning föreligger förutom vad
som följer av lagstiftning och redovisningsregler.

CENTRALT AKTIEREGISTER OCH ISIN-NUMMER

						

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Tidpunkt

Händelse

Ökning antal
aktier, st

Förändring
av kvotvärde
aktiekapital, kr

Aktiekapital, kr

Antal aktier, st

Kurs, kr

Kvotvärde, kr

Juni 2013

Bolagsbildning

500

50 000

50 000

500

100,00

100

Dec 2014

Riktad emission

Dec 2014

Split 1 000:1

4 500

450 000

500 000

5 000

100,00

100

4 995 000

-

500 000

5 000 000

-

0,1

Dec 2014

Riktad emission
(kvittning)

1 206 500

120 650

620 650

6 206 500

10,00

0,1

Juni 2015

Nyemission

Juni 2015

Riktad emission

2 800 000

280 000

900 650

9 006 500

10,00

0,1

996 460

99 646

1 000 296

10 002 960

10,00

0,1

Mars 2016

Företrädesemission

3 324 320

Mars 2016

Riktad emission

1 509 046

333 432

1 333 728

13 337 280

8,00

0,1

150 904,60

1 484 632,60

14 846 326

8,20

0,1

Mars 2017

Företrädesemission

29 692 652

2 969 265,20

Nov - dec 2018

Denna nyemission*

133 616 934

13 361 693,40

4 453 897,80

44 538 978

1,20

0,1

17 815 591,20

178 155 912

0,19

0,1

* förutsatt full
teckning
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TECKNINGSOPTIONER
I föreliggande nyemission erbjuds units. En unit består av en (1) aktie
och en (1) teckningsoption med beteckningen TO2, vilken kommer
att tilldelas ISIN-kod SE0011973544. Dessa teckningsoptioner
ger innehavaren rätten att under fyra perioder som infaller
mellan den 1 februari 2020 och den 30 november 2020, teckna
nyemitterade aktier till kursen 1,00 kronor per styck. Det krävs tre
(3) teckningsoptioner för att teckna en ny aktie. För fullständiga
villkor avseende denna teckningsoption, se stycket ”Villkor för
teckningsoption TO2” längre bak i detta memorandum.
Inga tidigare utgivna teckningsoptioner är gällande vid tidpunkten för
upprättandet av detta memorandum.

INVESTERINGAR ÖVERSTIGANDE FEM PROCENT
AV ERBJUDANDET
Utöver de teckningsförbindelser som lämnats från de större
aktieägarna känner styrelsen inte till några avsikter från någon
part om investeringar överstigande fem procent av föreliggande
erbjudande.

STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN
28 SEPTEMBER 2018
Antal aktier

Andel %

KONVERTIBLA LÅN

Dcap i Sverige AB

4 258 593

9,56%

Bolaget har inte upptagit några konvertibla lån.

Moggliden AB

4 258 593

9,56%

Svenska Rivkonsult Aktiebolag

4 258 593

9,56%

Tjugoettan i Skellefteå AB

4 258 593

9,56%

Gert Norrevik

3 207 155

7,20%

Avanza Pension

1 477 709

3,32%

Laddstation i Umeå AB

1 079 500

2,42%

Array Consulting

814 443

1,83%

Nordnet Pensionsförsäkring

537 664

1,21%

Antony Rahimi

486 000

1,09%

Johan Nyberg

463 953

1,04%

BEMYNDIGANDEN
Vid extra bolagsstämma den 19 november 2018 beslutades enhälligt
att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra
nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev
förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier sammanlagt
högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser.
Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall
även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall
tecknas med kvittningsrätt, eller eljest med villkor. Utgångspunkten
för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens
marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet
med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att
stärka bolagets finansiella ställning.

Namn

Övriga

19 438 182

43,64%

Totalt

44 538 978

100,00%

Även beslutet om föreliggande nyemission fattades av samma
bolagsstämma.

HANDEL MED BOLAGETS VÄRDEPAPPER
Hybricon-aktien är upptagen till handel på Spotlight Stock Market
sedan 6 juli 2015. De aktier som emitteras till följd av Erbjudandet,
kommer att upptas till handel på Spotlight Stock Market. Även den
i erbjuden unit ingående teckningsoptionen TO2 planeras noteras
för handel vid Spotlight Stock Market när föreliggande nyemission
genomförts.

AVTAL MELLAN AKTIEÄGARE
Såvitt styrelsen, ledningen eller Hybricons huvudägare känner till
finns inga aktieägaravtal i Bolaget. Likaså saknas överenskommelser
eller motsvarande som i framtiden skulle kunna leda till att
kontrollen över Bolaget förändras.
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION
Informationen i detta stycke är hämtad ur Bolagets tidigare avgivna,
ej reviderade periodrapport för perioden 1 januari 2018 till den
30 sep 2018, samt ur den reviderade årsredovisningen för
verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2017, vilka införlivas
genom hänvisning.
Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida:
www.hybricon.se/sv/
Redovisningsprinciper
Bolagets rapportering och årsredovisningar upprättas i enlighet
med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

RESULTATRÄKNING

(kSEK Koncern)

Rörelsens intäkter

Jan-sept

Jan- dec

Jan - dec

2018

2017

2017

2016

11 275

5 720

9 148

53 491

Rörelsens kostnader

-24 591

-30 091

-39 100

-96 397

Rörelseresultat

-13 316

-24 371

-29 952

-42 906

-292

-137

-173

-332

-13 608

-24 508

-30 125

-43 238

0

0

0

0

-13 608

-24 508

-30 125

-43 238

Resultat från finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt

Resultat efter skatt
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BALANSRÄKNING

(kSEK Koncern)

30-sep

30-sep

31-dec

31-dec

2018

2017

2017

2016

17 700

23 623

22 142

28 065

32

372

287

627

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten
Patent, varumärken och upphovsrätter
Materiella anläggningstillgångar
Summa Anläggningstillgångar

671

1 084

987

1 197

18 403

25 079

23 416

29 889

3 641

3 345

3 186

3 412

568

2 312

1 641

2 088

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

5 338

3 496

6 293

3 247

Summa Omsättningstillgångar

9 547

9 153

11 120

8 747

27 950

34 232

34 536

38 636

Eget kapital

6 986

26 211

20 594

21 373

Summa eget kapital och långfristiga skulder

6 986

26 211

20 594

21 373

TOTALA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Långfristiga skulder

16 405

405

405

9 405

Summa långfristiga skulder

16 405

405

405

9 405

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

0

605

0

605

Leverantörsskulder

2 586

4 118

2 532

3 428

Övriga kortfristiga skulder

1 973

2 893

3 005

3 825

0

0

8 000

0

4 559

7 616

13 537

7 858

27 950

34 232

34 536

38 636

Skulder till kreditinstitut
Summa kortfristiga skulder
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS
Jan - sept

Jan-sept

Jan-dec

Jan-dec

2018

2017

2017

2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-8 955

-19 904

-25 102

-26 318

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-193

-197

-4 731

8 000

20 345

28 345

29 037

-955

248

3 046

-2 012

Likvida medel vid periodens början

6 293

3 248

3 247

5 259

Likvida medel vid periodens slut

5 338

3 496

6 293

3 247

(kSEK Koncern)

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

KOMMENTARER TILL DEN
FINANSIELLA UTVECKLINGEN
UNDER PERIODEN
1 JANUARI TILL 30 SEPTEMBER
2018
RESULTATET

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

Under de första nio månaderna 2018 uppgick bolagets omsättning
till KSEK 11 275 (5 720). Omsättningen ökade med KSEK 5 555 till
följd av ökad service och rep och underhåll på befintliga levererade
elbussar och laddningsstationer.
Under de första nio månaderna 2018 uppgick rörelsen kostnader
till KSEK 24 591 (30 091), en minskning med KSEK 5 500 vilket
beror på mindre kostnader av garantikaraktär och införande av
besparingsprogram. Främst är det materialkostnader och övriga
externa kostnader som har minskat markant.
Rörelseresultatet visar en sänkt förlust, KSEK -13 316 (-24 371)
vilket kommer av ökad försäljning av servicerelaterade intäkter och
minskade kostnader.
Inga aktiveringar eller produkter i arbete är intäktsförda under 2017
och 2018.

Kassaflöde från den löpande verksamheten var under de första
nio månaderna negativt och uppgick till KSEK 8 955 (19 904). Det
minskade negativa kassaflödet jämfört med föregående år beror på
ökade intäkter och minskade kostnader.
Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till KSEK 0 (193)
förklaras med att bolaget inte har något behov av att investera
utifrån nuvarande verksamhetsvolym.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till KSEK 8 000
(30 345) vilket beror på upptagna lån under 2018.
Totalt kassaflöde under perioden uppgick till KSEK -955 (248).
Bolagets egna kapital uppgick till KSEK 6 986 (26 211) vilket
motsvarar en soliditet på 25% (77%).

Resultat från finansiella kostnader har ökat jämfört med samma
period förra året, KSEK 292 (137). Detta beror på upptagna
räntebärande lån i slutet av 2017 och början av 2018. Merparten
av dessa lån kommer att minska under sista kvartalet 2018 i och
med försäljning av buss och lager samt föreslagen nyemission där
långivare avser att kvitta sin lånefordran med MSEK 4.
Bolaget betalar ingen skatt.

Bolagets räntebärande skulder uppgick under periodens slut till
MSEK 16 (8), ökningen förklaras av upptagna lån.
Likvida medel uppgick under periodens slut till KSEK 5 338 (3 496)
vilket är KSEK 1 842 bättre jämfört med föregående års period.

Det negativa resultatet efter skatt har minskat till
KSEK -13 608 (-24 508).
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FINANSIERING

NETTOINVESTERINGAR
Under de första nio månaderna 2018 gjordes inga
nettoinvesteringar KSEK 0 (193). Immateriella och materiella
anläggningstillgångar minskade i värde genom avskrivningar enligt
plan.

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING
Eget kapital och skuldsättning (tkr)

Per 2018-09-30

Kortfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Summa kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet

16 000

Blancokrediter
Avsättning
Summa långfristiga skulder

405
16 405

Eget (exkl balanserad förlust)
Aktiekapital

4 454

Reservfond
Andra reserver

2 173

Summa eget kapital

6 627

Totalt kapitalisering

23 032

Nettoskuldsättning (tkr)

Per 2018-09-30

A. Kassa

0

B. Likvida medel

5 338

C. Lätt reailiserade värdepapper
D. Summa Likviditet (A+B+C)

5 338

E. Kortfristiga fordringar

568

F. Kortfristiga bankskulder
G. Kortfristig del av långfristiga skulder
H. Andra kortfristiga skulder 1

4 559

I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H)

4 559

J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D)

-1 347

K. Långfristoga banklån
L. Emitterade obligationer
M. Andra långfristiga lån 2

16 000

N. Summa långfristiga skulder (K+L+M)

16 000

0. Nettoskuldsättning (J+N)

14 653

1) Beloppet inkluderar rörelseskulder, skatteskulder samt
räntebärenade kortfristiga skulder
2) Beloppet inkluderar uppskjuten skatteskuld samt långfristiga
finansiella skulder
Uppställningen är inte granskad av revisor
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LÅNEBEHOV
Styrelsen bedömer att Bolaget inte är i behov av ytterligare lån.

RÖRELSEKAPITAL
Det är styrelsens bedömning att tillgängligt rörelsekapital inte är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste
tolvmånadersperioden. Efter genomförandet av föreliggande emission kommer Bolaget inte att behöva ytterligare kapital inom
tolvmånadersperioden, förutsatt ett emissionsresultat om 70 procent eller högre.
Emissionen täcks till 82 procent av i förväg ingångna teckningsförbindelser samt av emissionsgarantier.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING
Emissionslikviden, vilken vid full teckning kommer att uppgå till ca 23 Mkr efter emissionskostnader, skall användas enligt följande:
Reduktion av skuldsättningen genom återbetalning av lån från ägare:

4 Mkr

Förvärv av verksamheten i Seavea Service AB

4 Mkr inkl. inflyttningskostnader

Marknadsföring av HAW elbussar, laddningsstationer och elfordonsservice

4 Mkr

R&D, teknisk utveckling och anpassning av egna, OEM och nya ÅF produkter för den Nordiska marknaden

4 Mkr

Rörelsekapital

7 Mkr
23 Mkr
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LEGALA FRÅGOR OCH
ÖVRIG INFORMATION
ALLMÄN BOLAGSINFORMATION

RÅDGIVARES INTRESSEN

Hybricon Bus System AB (publ), med organisationsnummer 5569362196, registrerades vid Bolagsverket den 1 juli 2013 under firma
Visionsbolaget 7535 AB. Nuvarande firma registrerades den 3
september 2013. Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras
av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är publikt. Bestämmelserna
i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagsslagen vad
gäller förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är
fritt överlåtbara. Styrelsens säte är registrerat i Umeås kommun,
Västerbottens län. Huvudkontorets adress är:

Eminova Fondkommission är Bolagets emissionsinstitut i samband
med föreliggande transaktion. Eminova äger inga aktier i Hybricon
och kommer vare sig köpa eller förmedla försäljning av Bolagets
värdepapper.

Hybricon AB
Korsvägen 1
913 35 Holmsund.

VÄSENTLIGA AVTAL
Det förekommer inga avtal som är av väsentlig betydelse för Bolagets
förutsättningar att bedriva den aktuella verksamheten. Samtliga
kommersiella avtal är ingångna med konkurrensutsatta parter.

FÖRSÄKRINGAR
Bolaget har ett försäkringsprogram som styrelsen bedömt vara
anpassat till Bolagets verksamhet. Försäkringsskyddet är föremål för
löpande översyn.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA FÖRHÅLLANDEN

Eminova har inte medverkat vid utformningen av föreliggande
transaktion. Eminovas medverkan består i detta specifika uppdrag
enbart av administrativa tjänster.
Eminova har inga ekonomiska intressen i Hybricon, eller i utfallet av
föreliggande transaktion, men kan i framtiden komma att leverera
aktuella tjänster av liknande slag till Bolaget.

PATENT- OCH IMMATERIALRÄTTSLIGA FRÅGOR

Hybricon har ett svenskt patent sedan augusti 2015 och har under
2016 lämnat in tre patentansökningar som är under handläggning
av Patent- och registreringsverket. Patentet avser strömavtagare
för ett eldrivet eller elassisterat fordon i rörelse som kan kopplas
ihop med en väder- och beröringsskyddad strömavgivare så att
fordonets batterisystem kan laddas vare sig fordonet är i rörelse
eller stillastående. Patentet med nummer 537626 benämns
“Strömavtagare” och upphör att gälla i november 2030. Baserat på
det svenska patentet har en motsvarande ansökan om Europapatent
lämnats in vilket om ansökan godkänns täcker EU och EES-länderna.
Eventuellt Europapatent upphör att gälla i november 2030. Hybricon
anser att Bolagets beroende av detta patent är lågt.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Bolaget har i januari 2016 även inlämnat ytterligare två svenska
patentansökningar. En med arbetsnamnet “System och förfarande
för momentfördelning, traktionskontroll och förbättrad väghållning
för ledfordon” och en med arbetsnamnet “System och förfarandet för
laddning av elfordon via laddningsstationer med lagringskapacitet
för elektrisk energi”. Den bedömda tidpunkten för beviljande av dessa
patentansökningar är 2017/2018. Eventuella beviljade patent med
utgångspunkt från patentansökningarna, är maximalt i kraft till och
med februari 2036.

Detta memorandum skall läsas tillsammans med resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, i
förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare
avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. De handlingar
som införlivas genom hänvisning är:
Periodrapport, ej reviderad, för perioden 1 januari 2018 till den
30 sep 2018, samt reviderad årsredovisning för verksamhetsåret
1 januari - 31 december 2017.
Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.hybricon.
se/sv/

Bolaget innehar fem registrerade svenska varumärken. Bolaget har
varumärkesskyddat ”Hybricon” både som ord- och figurmärke. ”The
Arctic Whisper”, ”Ultrafast Charging” och ”Slide in Hybrid Electrical
Vehicle” är varumärkesskyddade som ordmärken. Hybricon innehar
därutöver ett antal domännamn, bland annat www.hybricon.se, www.
elbuss.se, www.elbuss.com och www.elbuss.nu. Hybricon innehar även
upphovsrätt på programvaror för hjulmotorstyrning, batteriladdning
och värmeåtervinningssystem samt det ”know how” Bolaget samlat på
sig vid utvecklingen av sin systemlösning.

Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfarande eller
skiljeförfarande som vid något tillfälle har eller har haft betydande
effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets
styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna
leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande
skulle vara under uppsegling.

Hybricons framtida strategi avseende immateriella rättigheter är
att systematiskt skydda den teknik och de varumärkesbyggande
logotyper, namn och domäner som skapar värde för bolaget och
bolagets kunder.
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INNEHAVDA PATENT
Namn/Arbetsnamn

Patent/
Patentansokan

SKATTEFRÅGOR
Patent-

Geografisk

Bedömd

skydd

täckning

tidpunkt för
beviljande

Strömavtagare

Patent

2030

Sverige

n/a

Strömavtagare

Patentansökan

2030

Europa (EU &

2017/2018

System och

Patentansökan

2036

Sverige

2017/2018

Patentansökan

2036

Sverige

2017/2018

EES)

förfarande för
momentfördelning,
traktionskontroll
och förbättrad
väghållning för
ledfordon
System och
förfarande för
laddning av
elfordon via
laddstationer med
lagringskapacitet
för elektrisk energi
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Transaktioner i Hybricons värdepapper kan komma att medföra
skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av
värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från
skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma
i varje enskilt fall. För fysiska personer som är obegränsat
skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med
30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear,
eller av förvaltaren om innehavet är förvaltarregistrerat.
Hybricon ansvarar inte för att innehålla källskatt.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE 2 (TO 2)
1

Definitioner

I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
“Aktiebolagslagen”

avser aktiebolagslagen (2005:551), i vid var tid gällande lydelse;

“Bankdag”

avser dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag och på vilken svenska banker är öppna för allmänheten;

“Bolaget”		

Avser Hybricon Bus System AB (publ), org.nr 556939-2196;

“Beräkningsansvarig” avser den bank eller kontoförande institut som Bolaget använder för åtgärder relaterade till Teckningsoptionerna;
“Optionshavare”

avser den som är innehavare av Teckningsoption.;

“Teckning”

avser teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av Teckningsoption enligt 14 kap aktiebolagslagen;

“Teckningskurs”

avser den kurs till vilken Teckning av nya aktier med utnyttjande av Teckningsoption kan ske;

“Teckningsoption”

avser rätt att teckna en aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;

“Euroclear”
		

avser Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvaltare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument.

2

Teckningsoptioner och registrering

2.1

Antalet Teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 133 616 934 stycken.

2.2

Teckningsoptionerna skall vara registrerade av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 		
av finansiella instrument, till följd varav inga fysiska optionsbevis kommer att utges. Teckningsoptionerna registreras i sådant
fall för Optionshavarens räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende Teckningsoptionerna skall 		
ombesörjas av Beräkningsansvarig.

3

Rätt att teckna nya aktier

3.1

Optionshavare skall äga rätt att under perioden 2020-02-01 till 2020-02-28, 2020-05-01 till 2020-05-31, 2020-08-01 till
2020-08-31 eller 2020-11-01 till 2020-11-30 teckna en aktie i Bolaget. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 ger rätt att teckna
en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie skall vara 1,00 kr.

3.2

Utnyttjandet av teckningsoptionerna kan komma att tidigareläggas enligt punkten 8 nedan.

3.3

Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna, kan bli föremål för justering i de fall som 		
anges i punkt 8 nedan. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

3.4

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier till vilka de Teckningsoptioner som Optionshavaren önskar utnyttja berättigar.
Vid Teckning skall bortses från eventuell överskjutande del av Teckningsoption, som inte kan utnyttjas.

4

Teckning

4.1

Teckning sker genom att Optionshavare enligt fastställt formulär skriftligen tecknar aktier, varvid skall anges det antal aktier
som tecknas. Teckning är bindande och kan inte återkallas.

4.2

Sker inte Teckning inom i punkt 3.1 angiven tid, upphör all rätt enligt Teckningsoptionerna att gälla.

5

Betalning för ny aktie
Vid Teckning skall betalning erläggas på en gång för det antal aktier som Teckningen avser. Betalning skall ske kontant till ett
av Bolaget anvisat bankkonto.

6

Införing i aktieboken
Efter Teckning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok såsom interimsaktier. Sedan registrering
hos Bolagsverket och i förekommande fall hos Euroclear ägt rum blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig. Som framgår
av punkterna 7 och 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutlig registrering.
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7
Utdelning på ny aktie, m.m.
Teckning som görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före avstämningsdag för utdelning som beslutats
av eller föreslagits Bolagets bolagsstämma samma år, verkställs först efter avstämningsdagen för utdelning. Aktier, som tillkommit på grund
av Teckning som verkställs efter avstämningsdagen för utdelning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har
rätt att erhålla utdelning.
Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Teckning verkställts.
Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till vinstutdelning första gången på närmast
följande bolagsstämma efter det att Teckning verkställts.
8

Omräkning av Teckningskursen m.m.

A.

Beträffande den rätt som skall tillkomma Optionshavare i de situationer som anges nedan skall följande gälla:

B.

Genomför Bolaget en fondemission skall Teckning – där Teckning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på 		
tionde kalenderdagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om
denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på 			
avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker
först efter avstämningsdagen för emissionen.
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av
det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:

Omräknad Teckningskurs
=		
Föregående Teckningskurs x antalet aktier före Fondemissionen
					Antalet aktier efter fondemissionen
		
Omräknat antal aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av =
Föregående antal aktier som varje Teckningsoption
					
berättigar till Teckning av x antalet aktier efter fondemissionen
					Antalet aktier före fondemissionen
Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget. Enligt ovan omräknad Teckningskurs och
omräknat antal aktier fastställs snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter
avstämningsdagen för emissionen.
C.

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktier skall moment B ovan äga motsvarande tillämpning, varvid i 		
förekommande fall som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran,
sker hos Euroclear.

D.

Genomför Bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller kvittning
– skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande
av Teckningsoption:

(i)

Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans 		
bemyndigande, skall i beslutet anges den senaste dag då Teckning skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom
Teckning, skall medföra rätt att deltaga i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter 		
emissionsbeslutet.

(ii)

Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall Teckning – där Teckning görs på sådan tid att Teckningen inte kan verkställas
senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt
omräkning enligt detta moment D, näst sista stycket. Aktie, som tillkommit på grund av sådan Teckning, registreras interimistiskt
på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad 			
Teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av. Omräkningarna 			
utföres av Bolaget enligt nedan.
(i)

Om Notering genomförts vid tidpunkten för omräkning skall omräkningarna utföras enligt följande formler:

Omräknad
Teckningskurs 		
=		
Föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under den i 			
					emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)
					
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval
					
därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten
		
Omräknat antal aktier som varje
Teckningsoption berättigar till
Teckning av			
=
Föregående antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning
					
av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade 		
					teoretiska värdet på teckningsrätten)
					Aktiens genomsnittskurs
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Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt handelsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering.
I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig
betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:
Teckningsrättens värde			
=
Det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet
						
x (aktiens genomsnittskurs minus Teckningskursen för den nya aktien)
						Antalet aktier före emissionsbeslutet
Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget. Uppstår ett negativt värde, skall det teoretiska
värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.
(ii)

Om Notering inte har genomförts vid tidpunkten för omräkning skall omräkningarna ha som utgångspunkt att värdet av 		
Teckningsoptionerna lämnas oförändrat.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall
tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.
Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts,
verkställs Teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier, som varje Teckningsoption före omräkning berättigar till Teckning av, upptas
interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare.
Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.
E.

Genomför Bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna – skall beträffande
rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Teckningsoption 		
bestämmelserna i moment D, första stycket (i) och (ii) ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom
en omräkning av det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av.
(i)

Om Notering genomförts vid tidpunkten för omräkning skall omräkningarna utföras av Bolaget och enligt följande formler:

Omräknad Teckningskurs			
=
Föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under den i 		
						emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)
						Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde
Omräknat antal aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av		
=
Föregående antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av
						
x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde)
						Aktiens genomsnittskurs
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment D andra stycket (i) och (ii) ovan.
Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt handelsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell
marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan
notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
(ii)

Om Notering inte har genomförts vid tidpunkten för omräkning skall omräkningarna ha som utgångspunkt att värdet av 		
Teckningsoptionerna lämnas oförändrat.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall
tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.
Vid Teckning som sker under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av fastställts, skall bestämmelserna i moment D, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
F.

(i)

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i momenten B-E ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt 		
principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt 		
ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), skall, där
Teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad
Teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av.
Om Notering genomförts vid tidpunkten för omräkning skall omräkningarna utföras av Bolaget och enligt följande formler:
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Omräknad Teckningskurs			
=
Föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittliga
						
börskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden 			
						(aktiens genomsnittskurs)
						
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande 		
						i erbjudandet (inköpsrättens värde)
Omräknat antal aktiersom varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av		
=
Föregående antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till 		
						
Teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens 		
						värde)
						Aktiens genomsnittskurs
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment D ovan.
För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses
motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt handelsplatsens officiella kurslista eller annan
aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall
omräkning av Teckningskursen och det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt
möjligt av de principer som anges ovan i detta moment E, varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter
som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under
25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid
affärer i dessa värdepapper eller rättigheter på Nasdaq OMX First Norths kurslista eller annan aktuell marknadsnotering, i förekommande
fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, skall vid beräkningen av
värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden skall vid omräkning av
Teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar. Om notering
ej äger rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring
avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.
(ii)
Om Notering inte har genomförts vid tidpunkten för omräkning skall omräkningarna utföras av Bolaget och ha som utgångspunkt
att värdet av Teckningsoptionerna lämnas oförändrat.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall
tillämpas vid Teckning, som verkställs efter ett sådant fastställande har skett.
Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av fastställts, skall bestämmelserna i moment D, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
G.

Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen med företrädesrätt för aktieägarna,
äger Bolaget besluta att ge samtliga Optionshavare av Teckningsoptioner samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer
aktieägarna. Därvid skall varje Optionshavare, oaktat sålunda att Teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier
som Optionshavaren skulle ha erhållit, om Teckning på grund av Teckningsoption verkställts av det antal aktier, som varje 		
Teckningsoption berättigade till Teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment E ovan, skall vad i föregående stycke sagts
äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som Optionshavaren anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter den
Teckningskurs, som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.
Om Bolaget skulle besluta att ge Optionshavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta moment G, skall någon omräkning
enligt momenten D, E eller F ovan inte äga rum.
H.

Har Notering skett och beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans
med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider 15 procent av aktiens genomsnittskurs under en period
om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om
sådan utdelning, skall, där Teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av
sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till
Teckning av. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av aktiens 		
genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres av Bolaget enligt följande formler:

Omräknad Teckningskurs			
=
Föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under en
						
period om 25 börsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till
						extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)
						
Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som 		
						utbetalas per aktie
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Omräknat antal aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av			
=
Föregående antal aktier som varje Teckningsoption berättigar
							
till Teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med den 		
							extraordinära utdelning som utbetalas per aktie)
							Aktiens genomsnittskurs
Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt handelsplatsens officiella kurslista eller annan
aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25
börsdagar och skall tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Har Teckning ägt rum men, p.g.a. bestämmelserna i punkt 7 ovan, slutlig registrering på avstämningskonto ej skett, skall särskilt noteras
att varje Teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering på avstämningskonto sker sedan
omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i punkt 7 ovan.
I.
Om Bolagets aktiekapital eller reservfond skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk,
tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av.
(i)

Om Notering genomförts vid tidpunkten för omräkning skall omräkningarna utföras av Bolaget och enligt följande formler:

Omräknad Teckningskurs				
=
Föregående Teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs 		
							
under en period om 25 börsdagar räknat fr o m den dag då
							
aktien noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)
							
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per
							Aktie
Omräknat antal aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av			
=
Föregående antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till
							
Teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som
							återbetalas per aktie)
							Aktiens genomsnittskurs
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment D ovan.
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, skall istället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie
ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:
Beräknat återbetalningsbelopp
per aktie						
=
Det faktiska belopp som återbetalas på inlöst aktie minskat
							
med aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25
							
börsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till 		
							deltagande minskningen (aktiens genomsnittskurs)
							
Det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en 		
							aktie minskat med talet 1
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C (i) ovan.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier skall fastställas två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25
börsdagar och skall tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.
(ii)
Om Notering inte har genomförts vid tidpunkten för omräkning skall Bolaget träffa överenskommelse med Optionshavare
beträffande vilken ändrad teckningskurs som skall tillämpas efter sådan minskningsåtgärd eller skall vid Teckning som sker efter sådan
minskningsåtgärd tillämpas en omräknad teckningskurs motsvarande enligt punkten 3.1 ovan gällande teckningskurs minskat med det
belopp per aktie som återbetalats till aktieägarna. Omräkningarna utförs av Bolaget.
Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet t.o.m. den dag då den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet
aktier fastställts enligt vad ovan sagts.
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk,
eller om Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapital – skulle genomföra återköp av egna aktier men där, enligt Bolagets
bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk,
skall omräkning av Teckningskursen och antal aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning av så långt
möjligt av de principer som anges ovan i detta moment H.
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J.

Genomför Bolaget åtgärd som avses i momenten B-I ovan eller annan liknande åtgärd med liknande effekt och skulle, enligt 		
Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av 		
annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som Optionshavarna erhåller i förhållande till aktieägarna
inte är skälig, skall Bolaget genomföra omräkningarna av Teckningskursen och av antalet aktier som varje Teckningsoption 		
berättigar till Teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.

K.

Vid omräkning enligt ovan skall Teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt, och antalet aktier
avrundas till två decimaler. Endast hela aktier får tecknas.

L.

Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, Teckning ej därefter
ske. Rätten att göra Teckning upphör i och med bolagsstämmans likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit 		
laga kraft. Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt
25 kap 1 § aktiebolagslagen, skall Optionshavarna genom meddelande enligt punkt 10 nedan underrättas om den avsedda 		
likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att Teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall Optionshavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs
om tidigaste tidpunkt för Teckning – äga rätt att Teckna från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan 		
verkställas vid sådan tid att aktien kan företrädas vid den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall behandlas.
Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, godkänna fusionsplan varigenom Bolaget skall uppgå i annat
bolag, eller om bolagsstämman, enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, skulle godkänna delningsplan varigenom Bolaget skall 		
upplösas utan likvidation, får Teckning därefter ej ske.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till frågan om fusion eller delning enligt ovan, skall Optionshavarna genom
meddelande enligt punkt 10 nedan underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för
det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen eller delningsplanen samt skall Optionshavarna erinras om att Teckning
ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning.
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion eller delning enligt ovan, skall Optionshavare – oavsett vad som i punkt
4 sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning – äga rätt att teckna från den dag då meddelandet lämnats om fusions- eller
delningsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken
fusionsplanen varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag eller delningsplanen varigenom Bolaget skall upplösas utan likvidation
skall godkännas.

M.

N.

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget skall uppgå i ett annat bolag
eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag skall följande gälla.
Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan 		
enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för det fall att sista dag för Teckning enligt punkt 4 ovan infaller efter
sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för Teckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från 		
offentliggörandet.
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment N, skall – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs
om tidigaste tidpunkt för Teckning – Optionshavare äga rätt att göra sådan Teckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast tre
veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkt 10 nedan erinra Optionshavarna om denna rätt samt att Teckning ej får ske
efter slutdagen.

O.

Oavsett vad under momenten L, M och N ovan sagts om att Teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av
fusionsplan/delningsplan eller efter utgången av ny slutdag vid fusion skall rätten att teckna åter inträda för det fall att 		
likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs.

P.

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre
rätt får Teckning återigen ske.

Q.

Vad som ovan angivits rörande notering på handelsplats skall gälla för det fall Bolagets aktier är föremål för offentlig och 		
organiserad handel på reglerad marknad eller annan organiserad multilateral handelsplattform. Hänvisning till handelsplats skall
då avse sådan reglerad marknad eller annan multilateral handelsplattform.

R.

Om angiven åtgärd och omräkning enligt något av momenten B-Q ovan skulle medföra en omräkning av Teckningskursen till ett
belopp understigande akties kvotvärde, skall ändå aktiens kvotvärde erläggas för aktie.

9
Förvaltare
För Teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lag on kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor
förvaltaren betraktas som Optionshavare.
10
Meddelanden
Meddelanden rörande Teckningsoptionerna skall tillställas varje registrerad Optionshavare och annan rättighetshavare som är antecknad på
konto i Bolagets avstämningsregister.
11
Ändring av villkoren för Teckningsoptionerna
Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om
det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionshavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.
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12

Sekretess
Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna ut uppgift om innehavare. Bolaget äger rätt att få ut 		
följande uppgifter från Euroclear om Optionshavares konto i Bolagets avstämningsregister: (i) Optionshavares namn, personnummer
eller annat identifikationsnummer samt postadress, och (ii) antal Teckningsoptioner.

13

Begränsning av Bolagets, Beräkningsansvarigs och Euroclears ansvar
I fråga om de på Bolaget, Beräkningsansvarig och Euroclear ankommande åtgärderna gäller – beträffande Euroclear med betraktande 		
av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror på svenskt
eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande 		
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear själv vidtar
eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Bolaget, 			
Beräkningsansvarig eller Euroclear varit normalt aktsam. Bolaget, Beräkningsansvarig och Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada.
Härvid uppmärksammas Optionshavare på att denne ansvarar för att handlingar som Bolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade
samt att Bolaget underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter.
Föreligger hinder för Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet
som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Bolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrat
att verkställa eller ta emot betalning skall Bolaget respektive Optionshavaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.

14

Tillämplig lag och forum

14.1

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till Teckningsoptionerna skall avgöras och tolkas enligt svensk rätt.

14.2

Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerad vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
(”Institutet”).

14.3

Skiljeförfarandet skall hållas i Stockholm. Det svenska språket skall användas i förfarandet.

14.4

Parterna till förfarandet åtar sig att iaktta sekretess beträffande förfarandet samt den information som utväxlas mellan parterna,
skiljenämnden och Institutet, samt varje beslut eller dom från skiljenämnden eller Institutet. Om Teckningsoptioner överlåts till en tredje
person skall sådan tredje person automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul.
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BOLAGSORDNING
Bolagsordning för Hybricon Bus System AB (publ), org nr 556936-2196, antagen på extra bolagsstämma den 19 november 2018.

§

1. Firma

§

9. Ärenden på årsstämman

Bolagets firma är Hybricon Bus System AB (publ).

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

§

1.

Val av ordförande.

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

§

3.

Val av en eller två justeringsmän.

2. Styrelsens säte

3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av
system för eldrivna kollektiv-transportsystem med elbussar med
tillhörande infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet.

4.
Prövande av om stämman blivit behörigen
		sammankallad.
5.

§

Aktiekapitalet ska vara lägst 8 000 000,00 kronor och högst
32 000 000,00 kronor.

6.
Framläggande av årsredovisningen och 		
		revisionsberättelsen.
7.

§

6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med
högst fem styrelsesuppleanter.
§

a)
Fastställande av resultaträkningen och 		
		balansräkningen.
b)
Dispositioner beträffande aktiebolagets
		
vinst eller förlust enligt den fastställda 		
		balansräkningen.
c)
		

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
och verkställande direktören.

7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en
revisor med eller utan suppleant.
§

Beslut om följande.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 stycken och högst
320 000 000 stycken.
§

Godkännande av dagordning.

4. Aktiekapital

8.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och
		eventuella suppleanter.
9.
Fastställande av arvoden till styrelsen och
		revisorn.

8. Kallelse
10.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska
annonseras i Svenska Dagbladet.
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid
antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Val till styrelsen och av revisor.

11.
Annat ärende, som ska tas upp på stämman
		
enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 		
		bolagsordningen.
§

10. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§

11. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett 			
avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.
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KONTAKT

Adress: Korsvägen 1
Postnummer: 913 35
Ort: HOLMSUND
E-post: ir@hybricon.se
+46 (0)90 77 09 00
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