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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

FINEPART SWEDEN AB
INFORMATIONSMEMORANDUM

VIKTIG INFORMATION
Definitioner

Undantag från prospektskyldighet

I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges:
Med ”Bolaget” eller ”Finepart” avses Finepart Sweden AB med organisationsnummer 556888-1063. Med ”Spotlight” avses ATS Finans
AB med organisationsnummer 556736–8195 med bifirma Spotlight.
Med ”Partner Fondkommission” avses Partner Fondkommission AB
med organisationsnummer 556737–7121. Med ”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet” avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att
med företrädesrätt teckna aktier enligt villkoren i Memorandum. Med
”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer
556112–8074. Hänvisning till ”MdUSD” avser miljarder amerikanska dollar. Hänvisning till ”MUSD” avser miljoner amerikanska dollar.
Hänvisning till ”MEUR” avses miljoner euro. Hänvisning till ”SEK” avser
svenska kronor. Med ”K” avses tusen och med ”M” avses miljoner. Med
”Md” avses miljarder.

Detta Memorandum har inte granskats av Finansinspektionen. Memorandum avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet
enligt lagen om handel med finansiella instrument. Enligt 2 kap 4§ i
lagen om handel med finansiella instrument behöver ett prospekt inte
upprättas om ”det belopp som sammanlagt inom EES ska betalas av
investerarna under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 MEUR”.
Bolagets erbjudande omfattas inte av lagstiftarens prospektkrav och
har därför inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Memorandumets distributionsområde
Aktien är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat
land än Sverige. Inbjudan enligt detta Memorandum vänder sig inte
till personer vars deltagande förutsätter ytterligare Memorandum,
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk
rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, USA eller något annat
land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder
enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För
memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i
detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden
ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Viktig information om Spotlight Stock Market
Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag
under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s k MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa
Spotlights noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att säkerställa
att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar
och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka
Bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer
som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill
köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda sin
vanliga bank eller fondkommissionär. Noteringsavtalet och aktiekurser
återfinns på Spotlights webbplats (www. spotlightstockmarket.com).
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Framåtriktad information
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida
händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden utrycker
endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för Memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade,
men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Marknadsinformation och information från tredje
part
Memorandumet innehåller information om Bolagets bransch inklusive
marknadsdata och prognoser som har hämtats från ett flertal källor
såsom branschpublikationer och andra aktörer. Bolaget bedömer
att de externa källorna är tillförlitliga men kan inte garantera att de
är korrekta och fullständiga. Utöver information från externa källor
innehåller Memorandumet uppskattningar och bedömningar som är
Bolagets egna. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och
Bolaget kan inte garantera att en extern aktör skulle göra motsvarande bedömningar.

Finansiell rådgivare
Bolaget har utsett Partner Fondkommission som finansiell rådgivare i
samband med Företrädesemissionen.
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FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG
Företrädesrätt:
Registrerade aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen.
Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier.

Teckningskurs per aktie:		
2,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag:		
27 februari 2020

Teckningsperiod aktier:		
28 februari – 13 mars 2020

Handel med teckningsrätter:		
28 februari – 11 mars 2020

Handel med BTA:
28 februari 2020 - till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket

Finansiell kalender
Delårsrapport kvartal 1, 2020: 2020-05-29
Delårsrapport kvartal 2, 2020: 2020-08-31
Delårsrapport kvartal 3, 2020: 2020-11-30
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RISKFAKTORER
En investering i aktier är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara
av betydelse för Finepart och aktiens framtida utveckling. Nedan beskrivs de risker som bedöms vara av betydelse för Finepart, utan särskild rangordning. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Finepart och branschen, samt sådana som är av mer generell karaktär.
Därtill finns det även risker förenade med en investering i Bolagets aktie. Vissa risker ligger inom Fineparts kontroll. Redovisningen gör inte anspråk
på att vara fullständig och samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, varför en samlad utvärdering även måste
innefatta övrig information i Memorandumet, samt en allmän omvärldsbedömning. Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentlig
negativ inverkan på Fineparts verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att aktierna i Finepart minskar i värde, vilket
skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget
kan också ha en motsvarande negativ påverkan.

RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN
OCH BRANSCHEN

Begränsade resurser
Finepart är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning,
administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av
vikt att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det
finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och att Bolaget
därmed drabbas av finansiellt såväl som operativt relaterade problem.
Ovanstående kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.
Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna
kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar med att minska beroendet
genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder. Kritiska
handlingar såsom exempelvis projektdokument och viktiga avtal
förvaras på en extern server. Om Finepart skulle förlora någon av sina
nyckelmedarbetare, alternativt ej lyckas med att rekrytera kompetent
personal, så skulle det kunna få negativa konsekvenser för Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Teknisk risk
Bolaget bedriver löpande produktutveckling inom segmentet mikrovattenskärning, ett segment som befinner sig inom den tekniska
framkanten vad gäller industriella tillverkningsprocesser. Det finns
därmed en inneboende teknisk risk, vilket kan innebära att Bolagets
produktutveckling inte resulterar i sådana innovationer som är möjliga
att kapitalisera på. Ovanstående kan ha en negativ effekt på Bolagets
verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.
Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget
utvecklar och säljer får det kommersiella genomslag på marknaden
som förespeglas i detta memorandum. Omsättningen kan bli lägre
och marknadsetableringen kan ta längre tid än vad Bolaget idag har
anledning att förvänta sig. Ovanstående kan ha en negativ effekt på
Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.
Samarbetspartner och agenter
Bolaget tillämpar en försäljningsstrategi som baseras på såväl egen
försäljning som agentförsäljning. Bolagets bedömning är att strategiska samarbeten med agenter kan bidra till en avsevärt snabbare
marknadsetablering, i synnerhet i initialt skede. Om Bolaget inte lyckas
nå produktiva samarbeten med agenter kan det medföra att marknadsetableringen tar längre tid än vad Bolaget förväntar sig, vilket kan
påverka Bolagets framtida försäljning och marknadsposition negativt.
Ovanstående kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.

3
Sweden AB

Konkurrens
Det finns idag ett flertal aktörer inom vattenskärning men ett fåtal
kommersiella aktörer inom segmentet mikrovattenskärning och vilka
har redogjorts för inom detta Memorandum. Bolagets uppfattning,
baserat på tillgänglig information på marknaden, är att Fineparts
produkter befinner sig på nivå som är i klass med marknadens
bästa lösningar för mikrovattenskärning. Mot beaktande av det nya
patenterade, men ännu ej kommersiellt användbara, skärsystemet
som möjliggör ytterligare miniatyrisering är Bolaget förmodligen den
aktör som potentiellt skulle kunna erbjuda marknadens bästa lösning
inom mikrovattenskärning. Det kan dock inte uteslutas att konkurrenter lanserar produkter som är bättre än Fineparts och/eller är mer
effektiva i sin marknadsbearbetning. Det kan i så fall få en betydande
inverkan på Bolagets omsättning, lönsamhet och möjligheter att ta
marknadsandelar.
Andra tillverkningsmetoder än vattenskärning
Vattenskärning är en av flera tillverkningsmetoder som, i olika hög
utsträckning, används för att bearbeta material inom det segment Finepart verkar inom. Även om mikrovattenskärning har många fördelar
gentemot andra traditionella metoder finns det ändå ett visst motstånd
inom industrin att anamma nya metoder som inte är beprövade i lika
stor utsträckning. Dessutom har industrin redan genomfört betydande
investeringar i befintliga tillverkningsprocesser, vilket innebär att ny
teknik bör vara avsevärt bättre än befintlig teknik för att nå en snabb
marknadsetablering. Det finns inga garantier för att mikrovattenskärning, trots positiva prognoser från oberoende analysinstitut, kommer
att få det genomslag i industrin som detta memorandum förespeglar.
Om andra metoder anammas i högre utsträckning än mikrovattenskärning kan Bolagets möjligheter till marknadsetablering påverkas negativt. Ovanstående kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet,
framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.

FINANSIELLA RISKER
Finansieringsbehov och kapital
Bolaget skall förstärka försäljnings- och marknadsorganisationen i syfte att öka marknadsnärvaron genom egen försäljning samt succesivt
utvidgat internationellt distributörsnätverk, för vilken den huvudsakliga
likviden från Erbjudandet kommer att nyttjas till. Det finns en risk att
inte hela emissionslikviden erhålls. Finepart kan även framöver behöva
tillskott av kapital. Ytterligare ägarkapital kan behövas för att Bolaget
skall utvecklas positivt. Det finns en risk för att Bolaget inte kommer
att kunna anskaffa kapital i den stundande Företrädesemissionen
eller i framtiden. Det finns även en risk att Bolaget tvingas till andra
neddragningar och åtgärder. Den yttersta konsekvensen vid utebliven finansiering är att Bolaget tvingas ansöka om rekonstruktion
eller konkurs. Ovanstående kan ha en negativ inverkan på Bolagets
verksamhet.

Teckningsåtagandena samt garantiåtagandena avseende Erbjudandet är inte säkerställda och det finns en risk att investerare
inte betalar för tecknade aktier
Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till ett
belopp om sammanlagt 1,8 MSEK samt garantiåtaganden uppgående
till ett belopp om sammanlagt 11,8 MSEK (För mer information om
teckningsåtaganden samt garantiåtaganden se sidan 48. Teckningsåtagandena innebär ett åtagande från investerare att teckna aktier
som erbjuds i Erbjudandet. Garantiåtaganden innebär ett åtagande
gentemot Finepart och Partner Fondkommission att, för det fall inte
samtliga aktier i Erbjudandet har tecknats med stöd av teckningsrätter
eller av personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, teckna och betala för nya aktier till ett belopp om sammanlagt
11,8 MSEK. Garanternas åtaganden är inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning. Stöd av teckningsåtagandena
innehåller vissa bestämmelser om upphörande och teckningsåtagandena är inte säkerställda. Följaktligen finns det en risk att en eller
flera av investerarna som har ingått dessa åtaganden inte kommer
kunna fullgöra sina respektive tecknings- eller garantiåtaganden. Om
tecknade aktier inte betalas, om teckningsåtaganden eller garantiåtaganden inte infrias, så kan det ha en väsentlig negativ inverkan på
Bolagets möjligheter att genomföra Erbjudandet, vilket i sin tur kan
ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och
finansiella ställning.

Utdelning
Finepart befinner sig fortfarande i en uppbyggnadsfas och prioriterar därför att återinvestera genererade vinstmedel i verksamheten.
Bolaget har historiskt sett inte lämnat utdelning till aktieägarna.
Framtida utdelningar kommer att beslutas av bolagsstämman i mån av
utdelningsutrymme, beaktat andra strategiska överväganden. Det finns
en risk att bolagsstämman inte kommer besluta om utdelning inom de
närmaste åren. Det finns även en risk att verksamheten inte kommer
att generera tillräckligt stora kassaflöden för att kunna göra det möjligt
att lämna utdelningar.

AKTIERELATERADE RISKER

Handel på en oreglerad marknad
Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market
(Spotlight). Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver
en handelsplattform (MTF). Spotlight har ett eget regelsystem som
är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag. Värdepapper som är
noterade på Spotlight omfattas följaktligen inte av lika omfattande
regelverk som de värdepapper som är upptagna till handel på en
reglerad marknad. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens
omfattning, kan en placering i värdepapper som handlas på Spotlight
vara mer riskfylld än en placering i värdepapper som handlas på en
reglerad marknad.

Aktierelaterade risker
En potentiell investerare bör vara medveten om att en investering i Bolagets aktier är förknippad med en hög grad av risk. Utöver Bolagets
resultat är kursen på aktierna beroende av flera faktorer som Bolaget
inte kan påverka. Sådana faktorer innefattar exempelvis det ekonomiska klimatet, marknadsräntor, kapitalflöden, politisk osäkerhet samt
marknads- och beteendepsykologi. Det går inte att utesluta att en
investerare gör en förlust vid avyttring av Bolagets aktier.
Kursvariationer
Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och
säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Fineparts underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets
aktiekurs negativt.

Aktieförsäljning från större aktieägare, styrelse och ledande
befattningshavare
Aktiekursen kan komma att påverkas negativt om nuvarande aktieägare väljer att sälja aktier i Finepart. Försäljningar från nuvarande aktieägare kan också i negativ riktning komma att påverka möjligheterna
att emittera nya aktier eller att utnyttja finansiella instrument.
Likviditeten i aktien
Omsättningen i Fineparts aktie kan variera under perioder och
avståndet mellan köp- och säljkurser kan från tid till annan vara stor.
Om en aktiv och likvid handel efter Erbjudandet inte kan utvecklas kan
det innebära svårigheter för aktieägarna att sälja sina aktier med kort
varsel och till godtagbara villkor, eller överhuvudtaget.

Psykologiska faktorer
Aktiemarknaden i allmänhet och Bolagets aktie i synnerhet kan
komma att påverkas av psykologiska faktorer. Bolagets aktie kan
komma att påverkas på samma sätt som alla andra aktier som löpande
handlas på olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på aktiekursen är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka
Bolagets aktiekurs negativt.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV
AKTIER I FINEPART SWEDEN AB
Bolagstämman i Finepart beslutade den 20 februari 2020 att genomföra en Företrädesemission av aktier. De
som på avstämningsdagen den 27 februari 2020 är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt
att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger (primär företrädesrätt). Aktier som
inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare inom ramen för den primära företrädesrätten ska erbjudas
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt) samt allmänheten. Innehavare av aktier kommer inom
ramen för den primära företrädesrätten att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie de ägde den 27 februari
2020. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier. Teckningskursen per aktie
är 2,10 SEK. Bolaget har även möjlighet att utöka Erbjudandet vid stort intresse. Utökandet sker i form av en
övertilldelningsoption varvid Bolaget har rätt att emittera maximalt 1 450 000 nya aktier till en teckningskurs
om 2,10 SEK.
För fullständig redogörelse för tilldelning i Företrädesemissionen, se avsnittet ”Villkor och anvisningar”.
Aktiekapitalet ökar med högst 969 165,60 SEK till 2 422 914,00 SEK genom Företrädesemissionen. Aktiekapitalet ökar med högst 217 500,00 SEK till 2 640 414,00 SEK vid nyttjande av övertilldelningsoptionen. Bolaget tillförs efter emissionskostnader högst cirka 10,9 MSEK genom Företrädesemissionen och högst cirka 3,0
MSEK vid nyttjad övertilldelningsoption. Utspädningen uppgår till sammanlagt högst 40 procent, motsvarande
6 461 104 aktier, vid full teckning av Företrädesemissionen för aktieägare som ej väljer att delta i Företrädesemissionen och sammanlagt högst 8,2 procent, motsvarande 1 450 000 aktier, vid nyttjad övertilldelningsoption.
Teckningsförbindelser motsvarande 13,5 procent av Företrädesemissionen har erhållits från investerare som
presenteras på sidan 53. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda och har lämnats utan krav på ersättning.
Bolaget har även ingått garantiavtal med ett garantikonsortium varvid 87 procent i Företrädesemissionen garanteras. Ersättning till garantikonsortiet ska enligt garantiavtalen utgå kontant med ett belopp om 1,2 MSEK,
10,0 procent av garanterat belopp. Garanternas åtaganden är inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti
eller pantsättning. För mer information om garantiåtaganden och teckningsförbindelser se ”Garantiåtaganden”
samt ”Teckningsförbindelser” under avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.
Styrelsen försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i
detta Memorandum, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I de fall information kommer från tredje man har informationen
återgivits korrekt, och, såvitt Finepart kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som
offentliggjorts av tredje man, inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Styrelsen ansvarar för innehållet i Memorandumet.
Bollebygd den 24 februari 2020
Finepart Sweden AB
Styrelsen
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BAKGRUND OCH MOTIV
Fineparts produkter syftar till att bistå den globala tillverkningsindustrin med maskiner för tillverkning av
komponenter med mycket hög precision. Denna typ av tillverkning efterfrågas i allt högre grad i takt med högre
precisionskrav i synnerhet inom verkstads-, medicinteknik-, elektronik- samt flyg- och rymdindustrin.
Den innovativa teknologin som bolaget har utvecklat är en vidareutveckling av traditionell vattenskärning där
designen skalats ned till mikronivå, så kallad mikrovattenskärning. Detta är en metod där fina sandkorn tillsätts
till vattenstrålar med mycket högt vattentryck, och därigenom skapar tunna skärande vattenstrålar.
Finepart har med hjälp av teknologin utvecklat verktygsmaskinen Finecut, som har förmågan att uppnå en
noggrannhet cirka tio gånger bättre jämfört med traditionell vattenskärning. Mikrovattenskärningsteknikens
innovativa egenskaper möjliggör även flexiblare bearbetning av flera materialtyper.
Finepart är en pionjär inom mikrovattenskärning och har de senaste åren etablerat sig på marknaden som en
av de mest framstående aktörerna med lösningar för att utföra komplexa skärningsarbeten i en stor mängd
applikationer. Bolaget har framgångsrikt byggt kundrelationer med välkända aktörer inom flertal branscher. Exempel på stora internationella företag som använder sig av Fineparts teknik är SKF, Hublot, Google och Apple.
Den globala marknaden för vattenskärning väntas växa framöver och uppnå ett värde om 4 MdUSD 2025. Därutöver räknar bolaget med att mikrovattenskärning, genom dess konkurrenskraftiga egenskaper, kan komma
att helt eller delvis ersätta liknande skärningstekniker framgent. Finepart räknar därmed med fortsatt kraftig
tillväxt i såväl efterfrågan som omsättning.
Bolaget är nu redo för nästa steg och kommer att utveckla den kommersiella organisationen för att marknadsföra bolagets produkter i större utsträckning. Bolagets försäljnings- och marknadsorganisation förstärks och
bolaget avser öka sin marknadsnärvaro genom egen försäljning samt ett utvidgat internationellt distributörsnätverk.
Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer den totala emissionslikviden uppgå till 13,6 MSEK.
Fineparts emissionskostnader, inklusive ersättning till rådgivare samt övriga transaktionskostnader, förväntas
uppgå till 2,7 MSEK. Nettolikviden om 10,9 MSEK tillsammans med befintlig kassa om cirka 2 MSEK, avses
användas i prioritetsordningen:
• Marknadsbearbetning samt rekrytering och etablering av en internationell sälj- och marknadsorganisation
för att möta intresset och behovet från marknadens aktörer: 5,0 MSEK
• Investeringar i rörelsekapital: 3,0 MSEK
• Rekrytering och etablering av en eftermarknadsorganisation för hantering av kringtjänster: 1,0 MSEK
• Investeringar i en ytterligare Finecutmaskin för att möta ökad efterfrågan på uppdragsskärningar och
provskärningar: 1,0 MSEK
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VD HAR ORDET
Vi lever i en föränderlig värld där teknikutvecklingen
snabbt går framåt, material blir mer avancerade, lättare
och starkare, samtidigt som de oftast ska få plats i en
fysiskt mindre volym. Komplexa material ställer högre
krav på verktyg och maskiner. Tillverkningsmetoder
måste därför utvecklas för att klara material med extrem
prestanda och miniatyrisering, samt baserat på att en
stor mängd är icke elektriskt ledande.
Redan 2012 insåg Finepart denna utveckling och har sedan dess vidareutvecklat
maskinkonceptet inom mikrovattenskärning och fortsatte resan som pionjär inom
tekniken. Maskinen har under flera år hjälpt kunder inom olika segment där den visat
sin flexibilitet, spetsteknik och tillförlitlighet.
Att bryta ny mark och att göra tekniken känd har tagit längre tid än förväntat, framförallt till vår massmarknad. Idag finns en komplett produktportfölj med ett världsledande
användarinterface som täcker 3-, 4- och 5-axlig bearbetning samt till det tillhörande
optioner för till exempel höghastighetsborrning, mätning etc. Framgången i försäljningen till tekniskt drivande företag såsom SKF, Hublot, Google och nu senast Apple
hjälper Finepart att öka nyfikenheten och nå ut med budskapet.
Teamet på Finepart består idag av sex engagerade medarbetare och ett brett agent/
distributörsnätverk genom vilka vi når ut till en stor del av den globala marknaden. Vi
anser att de starkaste marknader utöver hemmamarknaden Norden är, utan inbördes
rankning, Tyskland, Schweiz och USA. I dessa länder finns idag etablerade representanter som hanterar marknaderna. Om man tittar på kartbilden på sidan 13, så inser
man dock potentialen på marknader där Finepart idag inte existerar.
De senaste åren har Finepart inte bara aktivt byggt ett agent/distributörsnät utan
även startat en skärverksamhet som hjälper kunder att tillverka komponenter, alternativt göra provskärningar i en mängd olika material. Dessa kunder har antingen inte
volymen för att investera i en Finecutmaskin alternativt utvärderar man eller inväntar
en Finecut maskinleverans. I samband med emissionen kommer kapaciteten i denna
verksamhet utökas med ytterligare en maskin. Skärverksamheten är en god basintäkt
för företaget samtidigt som den utvecklar kunnandet i teamet och genererar idéer på
nya affärsmöjligheter.
Finepart har under de senaste fem åren haft en stadig tillväxt och 2019 nådde vi en
omsättning på 9,6 miljoner kronor, vilket ger en CAGR på 92,9%. En milstolpe gällande resultatutvecklingen är att vi nästan når Break-even på EBITDA-nivå under kvartal
fyra. 2020 och framåt kommer Finepart intensifiera marknadsbearbetningen både på
egen marknad, befintliga agenter/distributörer samt utvärdera och etablera oss på så
kallade blind-spots på den globala scenen.
Givet ovan och det kapitaltillskott som den fullt garanterade företrädesemissionen
kommer ge oss, ser vi goda möjligheter att leverera en kraftig tillväxt framöver. Vi på
Finepart hoppas att ni fortsatt följer med på vår resa, där vi ser mycket positivt på
framtiden.
Verkställande direktör
Lars Darvall
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Företrädesrätt och teckningsrätter

Utspädning

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen den
27 februari 2020. Genom Företrädesemissionen kommer befintliga
aktieägare kunna teckna högst 6 461 104 aktier. Aktiekapitalet kan
komma att öka med högst 969 165,60 SEK hänförligt till ökning
på grund av emission av aktier. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1)
teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3)
teckningsrätter berättigar aktieägaren till teckning av två (2) nyemitterade aktier.

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i
Erbjudandet kommer att spädas ut med högst 6 461 104 nyemitterade aktier genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 40 procent. Genom eventuellt nyttjande av övertilldelningsoption kommer utspädningen uppgå till ytterligare högst
1 450 000 aktier, motsvarande 8,2 procent. Utspädningseffekterna är
beräknade som antalet nya aktier och röster dividerat med det totala
antalet aktier och röster efter fulltecknad Företrädesemission.

Teckningskurs
Teckningskursen är 2,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 27
februari 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att
deltaga i Erbjudandet är den 25 februari 2020. Första dag för handel
i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 26
februari 2020.

Teckningsperiod
Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 28 februari 2020 till och med den 13 mars 2020. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde.
Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear
Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Finepart har rätt att
förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om
förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 18 mars 2020 genom pressmeddelande. Styrelsen
har även rätt att avbryta Företrädesemissionen ifall omständigheter
uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olägligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara
av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i
Sverige som utomlands.

Handel med aktier
Bolagets aktier är föremål för handel på Spotlight Stock Market. ISINkod för aktien är SE0009189442. Efter att Bolagsverket registrerat
Företrädesemissionen kommer även de nyemitterade aktierna att
handlas på Spotlight Stock Market. Sådan handel avseende de
nyemitterade aktierna som omvandlats från BTA beräknas inledas
omkring den 1 april. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning
och är denominerade i SEK.

Teckning utan företrädesrätt
Anmälan av intresse om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt
i Företrädesemissionen sker genom att ”Anmälningssedel för teckning
av aktier utan stöd av teckningsrätter” ifylls, undertecknas och skickas
till Partner Fondkommission.

Handel med teckningsrätter
Handel i teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market
från och med den 28 februari 2020 till och med den 11 mars 2020.
Teckningsrätterna kommer att handlas under kortnamnet Fine TR med
ISIN-kod SE0013876976. Vid försäljning av teckningsrätt övergår
såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya
innehavaren av teckningsrätten.

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd
avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för
Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier
i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:
ɯ Sammanfattning
ɯ En emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,
ɯ En särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt
ɯ En anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.
Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet erhållna
teckningsrätter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna
förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi
som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens
VP-konto kommer inte skickas ut.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav i Finepart är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild
anmälningssedel. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet
med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 13 mars 2020. Teckning genom kontant betalning
ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer
emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till
den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:
1.
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter
utnyttjas för teckning av aktier ska endast den förtrycka inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant
betalning. Särskild anmälningssedel ska ej användas.
2.

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat
antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda
anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom
kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning ska
ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld anmälningssedel
i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast
klockan 15:00 den 13 mars 2020. Anmälningssedlar som skickas per
post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet
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sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kommer att beaktas. För
det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer den
sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att
lämnas utan avseende.

Anmälningssedel inskickas till:
Partner Fondkommission AB
Ärende: Finepart
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel: +46 31 761 22 30
Fax: +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se

Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade aktier utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en
avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar
efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till
den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej likvid i rätt tid kan aktier
komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid
sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan
den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att
svara för hela eller delar av mellanskillnaden.
Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan
inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.

Aktieägare bosatta utanför Sverige
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period som teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga
från och med den 28 februari 2020 till och med den 13 mars 2020.
Anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt sker genom att
”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter”
ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress
enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från Fineparts
hemsida.
Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan
företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.
Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast
klockan 15:00 den 13 mars 2020. Anmälningssedlar som skickas per
post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet
sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall
fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att
beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan
avseende.

Tilldelning
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt
enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.
1.
I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat aktier
med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande
till det antal aktier de redan har tecknat i Företrädesemissionen
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning
2.

I andra hand ska tilldelning ske till tecknare som lämnat teckningsförbindelser för teckning av aktier utan företrädesrätt

3.

I tredje hand ska fördelning ske till övriga tecknare i förhållande
till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom
lottning

4.

I fjärde hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.
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Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta
i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, USA eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i
Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för
information om teckning av betalning.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning.
Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning i
BTA skett på tecknares VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns
BTA på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blir registrerad
hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå
hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive
förvaltare.

Handel med BTA (Betalda Tecknade Aktier)
Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och
med den 28 februari 2020 till dess att Erbjudandet registreras hos
Bolagsverket. De betalda och tecknade aktier kommer att handlas
under kortnamnet Fine BTA med ISIN-kod SE0013876984.

Leverans av nya aktier
Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden.
För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer
information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet
Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 18
mars 2020 kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas
tillgängligt på Bolagets hemsida.

Rätt till utdelning på de nya aktierna
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att de
nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden
förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

Oåterkallelig teckning
Teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av aktier,
såvida inte annat följer av Memorandumet eller tillämplig lag.

Information om LEI-kod och NCI-nummer
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II)
behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global
identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner.
Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta
reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna aktier i

Företrädesemissionen.
Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEIkod eller NCI-nummer behövs, samt att Partner Fondkommission kan
vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEIkod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska
personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av
de leverantörer som finns på marknaden.
Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen ”SE” följt av personens personnummer. Om
personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt
medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer.
Den som avser teckna aktier i Företrädesemissionen uppmanas att
ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda
på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas aktier som tecknas
utan stöd av teckningsrätter.

Övrig information
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att Partner Fondkommission är emissionsinstitut innebär inte att Partner Fondkommission
betraktar den som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen som en kund. Därmed kommer Partner Fondkommission inte
att kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandebedömning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
avseende denna teckning.
För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för aktier
kommer Finepart ombesörja återbetalning av överskjutande belopp.
Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på
ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan
beaktande eller teckning ske med ett lägre belopp. Betald likvid som
ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta utgår på
sådan likvid.
Förutom vad som uttryckligen anges häri har ingen finansiell information i detta Memorandum reviderats eller granskats av Bolagets
revisor.
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SÅ HÄR TECKNAR NI AKTIER
1. Ni tilldelas teckningsrätter
1 AKTIE

1 TECKNINGSRÄTT
… erhåller ni en (1) teckningsrätt.

För varje aktie i Finepart som ni innehar på
avstämningsdagen den 27 februari 2020…

2. Så här utnyttjar ni teckningsrätterna
3 TECKNINGSRÄTTER

2 AKTIER
EXEMPEL
En aktieägare har 9 000 aktier i Finepart på avstämningsdagen den 27 februari 2020. Aktieägaren
erhåller 9 000 teckningsrätter. Teckningsrätterna kan
utnyttjas för teckning av 6 000 aktier. Totalt ska 12
600 SEK erläggas för de nya aktierna. Efter emissionen äger aktieägaren 15 000 aktier i Finepart.

Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två
(2) aktier för 2,10 SEK per aktie.

För er som har vp-konto
Om ni nyttjar samtliga teckningsrätter ska den förtryckta anmälningssedeln från Euroclear användas.

Om ni har aktier i Finepart på ett VP-konto framgår
antalet teckningsrätter som ni har erhållit av den
förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear.

Om ni har köpt, sålt eller av annan anledning vill
utnyttja ett annat antal teckningsrätter ska ni fylla
i ”Särskild anmälningssedel” som kan erhållas från
Partner Fondkommission, via telefon, e post eller
www.partnerfk.se. Om ni är befintlig aktieägare
kommer ni erhålla denna anmälningssedel från
Euroclear.

För er som har depå/konto hos förvaltare
Om ni har aktier i Finepart på ett VP-konto framgår
antalet teckningsrätter som ni har erhållit av den
förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear.

För att teckna aktier, följ instruktioner som ges från
din förvaltare.

Så här tecknar ni aktier utan stöd av teckningsrätter (vp-konto)
Fyll i anmälningssedel för teckning av aktier
utan stöd av teckningsrätter på www.finepart.com samt på www.partnerfk.se.

Anmälningssedeln ska vara
Partner Fondkommission
tillhanda senast klockan 15:00
den 13 mars 2020.

Om ni blir tilldelad aktier
får ni en avräkningsnota
som ska betalas enligt
anvisningar på denna.

Så här tecknar ni aktier utan stöd av teckningsrätter (Depå/Förvaltare)
Teckning och betalning ska ske genom respektive
förvaltare.
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För att teckna aktier, följ instruktioner som ges från
din förvaltare.

”Finecutmaskinen
är en lättanvänd
maskin med hög
noggrannhet och
stor flexibilitet”

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kort om Bolaget
Finepart är ett företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med mycket hög precision. Bolaget har utvecklat
en teknologi som baseras på traditionell vattenskärning där designen
skalats ned till mikronivå, kallad mikrovattenskärning, vilket är en
metod där fina sandkorn tillsätts till vattenstrålar med mycket högt
vattentryck, och därigenom skapar tunna skärstrålar.
Finepart har baserat på teknologin utvecklat verktygsmaskinen
Finecut, som har förmågan att uppnå en noggrannhet som är cirka tio
gånger bättre jämfört med traditionell vattenskärning. Kombinationen
hög precision och små applikationer passar väl in för områden med
höga precisionskrav såsom medicinteknik, elektronik samt flyg- och
rymdindustrin.
Miniatyriseringen av konsument- och industriprodukter har pressat
gränserna för konventionella maskinbearbetningstekniker och lett till
utvecklingen av mer industrialiserad mikrobearbetningsutrustning. Dagens mer etablerade mikrobearbetningstekniker uppfyller inte behovet
av att kunna bearbeta små komponenter som under tillverkning inte
får förlora sina materialegenskaper. Fineparts produkt Finecut är en
verktygsmaskin för kall precisionsbearbetning och medger tillverkning
av små komponenter i avancerade material.

Att Finecuts metod är kall innebär att materialet som bearbetas inte
förändras. Konkurrerade tekniker på marknaden såsom trådgnistning
och laser är inte kalla metoder, utan heta, vilket i sin tur innebär att
komponenter som bearbetas resulterar i en slutprodukt där materialet
får förändrade egenskaper i dess materialstruktur.
Bolaget bedömer att flertalet konkurrerande metoder på marknaden
använder skärprocesser som påverkar materialegenskaperna vilket i
sin tur kan leda till sprickor och spänningar som förändrar materialprestandan i slutprodukten. Bolaget bedömer även att konkurrerande
metoder ofta är tidskrävande vid byte av material och kräver mycket
erfarna operatörer, vilket ökar kostnaderna för tjänsterna.
Bolaget har utvecklat ett maskinsystem inom mikrovattenskärning som når toleranser på en hundradels millimeter när man med
traditionell vattenskärning talar om tiondels millimeter. Detta utan att
skada materialets fysiska egenskaper och utan behov av efterbehandling. Detta gör systemet mycket kostnadseffektivt och Finepart har
uppvisat exempel där kunden gjort besparingar i sin process med mer
än 80% vid byte till Finecutmaskinen. Finecut är dessutom helkapslad
vilket gör det möjligt att placera maskinen i känsliga miljöer där en
konventionell vattenskärningsmaskin inte kan användas. Maskinen
kan kombinera ett flertal olika funktioner samtidigt såsom, borrning,
skärning, svarvning och fräsning.
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AFFÄRSIDÉ
Fineparts affärsidé är att utveckla användarvänliga
maskiner för tillverkning av komponenter med mycket
hög precision

MÅL OCH VISION
Bolagets mål fram till 2022 illustreras nedan.
Fineparts vision är att vara den ledande
aktören inom mikrovattenskärning.

ROADMAP 2022

2020

8 SÅLDA
MASKINER

Bolaget Finepart Sweden AB grundandes 2012. Företrädare för
verksamheten har sedan dess skapat ett brett nätverk av säljrepresentanter. Idag förs dialog med flera stora internationella företag som är
potentiella kunder till Finecut.
Bolaget har nationell och internationell närvaro med huvudkontor i
Sverige samt ingångna agentavtal för försäljning av Bolagets produkter och tjänster i USA, Kanada, Tyskland, Storbritannien, Irland, Frankrike, Schweiz, Italien, Österrike, Marocko, Tunisien, Algeriet och Turkiet.
Fineparts målsättning är organisk lönsam tillväxt med hjälp av ökad
marknadsbearbetning och ökade personalresurser. En såld maskin
medför omkring 3–5 MSEK i intäkter och 120 KSEK i eftermarknadsintäkter per år. Bolaget har under 2019 sålt tre maskiner och har en
målsättning för 2020 om 8 maskiner.
Finepart hade per den 31 december 2019 sex anställda. Mellan 2015
och 2019 hade Finepart en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 92,9 procent (CAGR)1. Bolagets tillväxt har uppnåtts genom
ett uppbyggt agentnätverk och egen försäljning vilket genererat fler
sålda maskiner samt en ökande eftermarknad och fler kommersiella
skäruppdrag. Fineparts vision är att bli världsledande inom mikrovattenskärning.
Nettoomsättning (2015-2019)

(MSEK)
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Nedan illustreras Bolagets geografiska
utbredning av säljrepresentanter

Huvudkontor

2022

30 SÅLDA
MASKINER
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Uträkning CAGR nettoomsättning (9,7/0,7)^(1/4)-1 =0,929. Informationen är ej reviderad.

HISTORISKA MILSTOLPAR
2006
ɯ Bolaget Finecut AB grundas.

2007-2008
ɯ Finecut tar över en patentportfolio inom mikrovattenskärning.
ɯ Finecut utvecklar sitt eget skärsystem.

2009
ɯ Finecut presenterar den första kommersiella tillgängliga
mikrovattenskärmaskinen.
ɯ Bolaget erhåller sin första order.

2010
ɯ Finecut uppmärksammas i såväl svensk verkstadspress som
i internationella publikationer, däribland Commercial Micro
Manufacturing.
ɯ Bolagets produkt utges till ”månadens produkt” i tidningen
Today’s Medical Developments.
ɯ Bolaget erhåller finansiellt stöd från Vinnova och tillväxtverket
om 1,2 MSEK.

2011
ɯ Bolaget säljer fem maskiner under året och påbörjar en
internationell expansion.

2012
ɯ Finepart Sweden AB grundas av Christian Öjmertz, Don
Miller och Roland Ohlander. Genom en budgivning förvärvas
inkråmet samt alla immaterialrättsliga tillgångar i Finecut AB.

2013
ɯ Finepart påbörjar utvecklingen av en ny teknikplattform.
ɯ Bolaget börjar bygga upp ett nätverk att agent- och återförsäljare.

2015
ɯ Bolaget genomför en stor omställning, både vad gäller försäljningsstrategi och hanteringen av agent- och återförsäljarnätverk.
ɯ Nytt huvudkontor och kundcenter etableras i Bollebygd

2016
ɯ Bolaget erhåller en order från SKF Aerospace om 3,2 MSEK.
ɯ Bolaget erhåller en order från schweiziska Dohner om 2,8 MSEK.
ɯ Bolaget noteras på Aktietorget

2017
ɯ Agentavtal ingås för bearbetning av marknaderna: Frankrike,
Schweiz, Italien, Österrike och Turkiet.
ɯ Erhåller en order från klocktillverkare Hublot om 270 000euro.
ɯ Erhåller en order från Google om 300 000 USD.

2018
ɯ Ingår agentavtal för den nordvästra marknaden i USA
ɯ Ingår samarbete med Brogren Industries AB som är en betydande
leverantör inom flygindustrin.

2019
ɯ Erhåller order från en kund i Indien om en maskin
ɯ Beviljas tillväxtlån på 2,4 MSEK från Almi Företagspartner
ɯ Erhåller en order från ett svenskt verkstadsbolag med ett värde
över 3,0 MSEK
ɯ Ingår nytt agentavtal för Schweiz
ɯ Erhåller lånefinansiering om 3,0 MSEK
ɯ Finepart erhåller ett bidrag från Vinnova på 465 kSEK för vidareutveckling av Finecutmaskinen för flygindustrin.
ɯ Bolaget rekryterar en extern VD i Finepart Sweden AB.

2020
ɯ Erhåller en order på en 5-axlig maskin från Apple

2014
ɯ Bolaget säljer fem maskinsystem och utför flera legouppdrag.
ɯ Ingår treårigt distributionsavtal med en tysk distributör som
även köper två maskiner och etablerar ett democenter
ɯ Beviljas 50 000 euro i EU-medel genom projektet Horizon
2020, SEM Instruments.

”Att Finecuts
metod är kall innebär att materialet
som bearbetas inte
förändras.”
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Maskinen är enkel att
komma igång med då alla material
kan skäras med samma verktyg,
såsom exempelvis metaller, glas,
plaster, keramer, kompositer och
sandwichmaterial.

Fineparts styrkor och konkurrensfördelar

Teknologi med högteknisk nivå och starka konkurrensfördelar
Fineparts mikrovattenskärningsteknik är beprövad och har funnits i
drift hos kund i 10 år. Finecutmaskinen har förmågan att uppnå en
tiofaldig noggrannhet jämfört med traditionell vattenskärning. Kombinationen hög precision, smala kalla skärsnitt med avancerade maskinrörelser passar mycket bra inom områden med höga precisionskrav
såsom medicinteknik, elektronik samt flyg- och rymdindustrin.
Finecut har flera produktfördelar som gör den unik gentemot konkurrerande produkter.
ɯ Enkel installation, uppstart och drift
ɯ Samma verktyg till alla material
ɯ Praktiskt taget alla material kan skäras – även i kombination
ɯ Intuitivt användargränssnitt
ɯ Framtida möjligheter till uppgraderingar och ytterligare optioner
Genom att maskinen har ett mycket stabilt skärbord och med en unik
uppbyggnad enligt principer för en verktygsmaskin, så möjliggörs en
stor bredd av applikationsområden. Maskinen har ledande förmåga till
precisionsskärning av små komplexa produkter. Därtill möjliggör den
robusta konstruktionen även hantering av stora arbetsstycken, i vilka
precisionsbearbetningar kan göras med samordnad rörelse av många
maskinaxlar.
Ovanstående ger möjlighet att även introducera vattenskärning som
komplement till traditionell skärande bearbetning, såsom borrning,
fräsning och svarvning. Kombinerar man detta med kraftfullare munstycken kan maskinen även användas till grovbearbetning av mycket
hårda material, exempelvis härdat verktygsstål eller nickellegeringar
som vid normal bearbetning med keramiska verktyg har mycket dyra
verktygskostnader.
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Lätt att lära
Enkel installation, uppstart och drift

Materialutbud
Praktiskt taget alla material kan skäras – även i
kombination

Avancerad maskinstyrning
Positionering på ±2,5 µm
Repeterbarhet på ±2 µm

Snabb uppstart
Varje skärning kan snabbt initieras och startas

Icke ledande material
Kräver inte att elektriskt ledande material används
för bearbetning

Kostnadseffektiv
Upp till 30% billigare än konventionella
mikrobearbetnings-processer

Icke-termisk skärning
Ingen värme genereras under skärning och lämnar
därför materialegenskaperna intakta och utan påverkan av ytan

Ultrafin skärbredd
Skärhuvud med en skärdiameter på 0,2 mm med
tillverkningstolerans inom ±10 µm

Flexibel maskinbas
Systemet kan kompletteras med olika funktionaliteter
som mätning och aktiva fixturer

Axelområden för skärande rörelse
3-, 4, eller 5-axliga skärhuvuden för individuella
kundapplikationer

Affärsmodell

Strategi

Fineparts affärsmodell bygger på att sälja mikroskärsystem till potentiella kunder på världsmarknaden. I normalfallet begärs förskottsbetalning vilket ger ett neutralt kassaflöde. Kunden kan utöver Bolagets
standardmaskiner även välja bland en mängd tillbehörssystem för
utökad funktionalitet. Då kunder ibland kräver funktioner som inte
redan utvecklats, bistår Bolaget med produktutveckling. Kostnaden
för detta utvecklingsarbete adderas på priset, samtidigt som Bolaget
behåller äganderätten till den slutprodukt som utvecklingen resulterar
i. Därmed utvecklar Finepart hela tiden mer funktionalitet som Bolaget
kan erbjuda även till andra kunder. Dessa funktioner är normalt sett
fullt bakåtkompatibla vilket ger möjlighet till uppgraderingar till befintliga kunder och därmed merförsäljning.

Bolagets försäljning genereras via direktförsäljning från egna försäljare och från agenter/distributörer. Fineparts strategi för att möjliggöra
expansion är att implementera följande tvåstegs kommersialiseringsplan.

En del av Fineparts affär är eftermarknad. När maskinen används
förbrukas munstycken, slipmedel, högtryckstätningar med mera. Här
genereras intäkter från serviceavtal samt förbruknings- och reservdelar. Med ökat antal levererade maskiner ökar även intäkter från
eftermarknaden. Mogna företag inom det mer traditionella vattenskärningssegmentet och med många sålda maskiner kan ha cirka 20
procent, eller mer av sina intäkter från eftermarknaden.
För att öka kunskapen på marknaden om mikrovattenskärning, eller i
vissa fall låta kunden få starta sin mikrovattenskärning under ledtiden
för sin maskin, så säljer Finepart även tjänsten att kontraktsskära
komponenter. Dessa komponenter levereras till olika industrier runt
om i Europa.

Steg 1 (år 1-4): Finepart avser att öka kundbearbetningen samt
marknadsbearbetningen i länder där Bolaget redan har dedikerade
säljagenter. Dessa länder inkluderar Frankrike, Sverige, Schweiz,
Storbritannien, Irland, Tyskland, Turkiet, Kanada och USA. Primärt
kommer detta bestå i att öka förståelsen för Fineparts teknik och öka
närvaron i dessa territorier. Vidare kommer Finepart öka sin närvaro på
internet via hemsida och sociala medier samt en större mängd utskick
till befintliga och potentiella kunder, agenter och distributörer. Utvärdering av ytterligare potentiella marknader påbörjas.
Steg 2 (år 2 och framöver): Fineparts strategi är efter genomförd intensifiering av ovan, att öka nätverket av säljagenter till fler europeiska
länder såsom spanska och östeuropeiska marknaden. Vidare kommer
Bolaget öka sin närvaro på teknikmässor och seminarier. Några av
dessa event kan vara International Manufacturing Technology Show,
Chicago, High Speed Machining Conference, San Sebastian, MACH
exhibition, Birmingham och ECTA conference.
Skalbarhet av Finecut: För närvarande använder Bolaget ett antal
större flexibla nyckelleverantörer och monteringsföretag vid tillverkning av varje Finecutmaskin. Strategin är att vid en ökad efterfrågan av
produkten utöka och bredda dessa samarbeten.

Sweden AB

16

Organisation och ledning

Antalet genomsnitt heltidsanställda i Finepart

Fineparts ledning består VD Lars Darvall, Försäljnings- och marknadsföringschef Jenny Ståhlbom och CTO (Chief Technology Officer)
Christian Öjmertz.

Per den 31 december 2017

4

Per den 31 december 2018

4

Per den 31 december 2019

6

Organisationen är uppdelad i fyra olika operativa funktioner: försäljning och marknadsföring, utveckling, operations samt ekonomi och administration. Nedan illustreras Bolagets operativa organisationskarta.
Finepart teamet

Fineparts operativa organisationskarta

Fineparts operativa organisationskarta.

Styrelse

CEO

Marknad
& Försäljning

Agenter i
Nordamerika,
Tyskland, Schweiz,
Frankrike, UK,
Irland, Turkiet

17
Sweden AB

Egen försäljning i
Norden (Maskin
och Skärcentrum)

Operations

Extern
Produkttillverkning

Skärcenter

R&D

HR & Ekonomi

Interna resurser
samt externa
konsulter gällande
Styr, El & Mekanik

Intern resurs samt
extern Redovisning



Försäljning- och marknadsfunktioner
Finepart har begränsat med resurser och verkar därför till stor del
via agenter och distributörer. Dessa företag är experter att sälja inom
sitt territorium och dess kultur. Fineparts roll är i dessa fall att stötta
territorierna med framförallt kunskap om tekniken och möjligheterna
med Finecutsystemet. I samband med detta så överförs även kunskap
och idéer mellan de olika territorierna.



Finepart bedriver även försäljning direkt till slutkund utan mellanhand.
De marknaderna som framförallt är i fokus för detta arbete är primärt
lagt till de nordiska länderna.



Försäljningen är framförallt uppsökande försäljning men i takt med att
bolaget intensifierar sina aktiviteter på marknaden ökar även förfrågningarna från potentiella intressenter på den globala marknaden.



Finepart använder flera olika metoder för att sprida kunskap om hur
Finecutmaskin kan hjälpa företag inom olika branscher på den globala
marknaden.






Telemarketing
Säljkontakt via uppsökande telefonkontakt till
lämpliga företag

Finepart websida
Kontinuerligt uppdaterad hemsida för att fånga
potentiella kunder

Youtube filmer
Informativa filmer för att fånga allmänhetens intresse och höja medvetenheten om Finepart

Face-to-Face
Personliga möten med potentiella kunder hos kund,
agenter/distributörer och på mässor och konferenser

Publikationer
Publicera artiklar i tekniktidningar som distribueras
på den globala marknaden

Sociala Medier
Använda våra professionella nätverk som till exempel Linkedin för att öka kunskapen om Finepart

Sweden AB
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Marknad- och kundsegment
Fineparts potentiella kunder verkar inom en mängd olika branscher
och tillverkar olika typer av komponenter. Den gemensamma nämnaren är att kunderna bedriver tillverkning som kräver hög precision.
Nedan anges några exempel på potentiella kunder.

Finmekaniska verkstäder och verktygsmakare
Verkstäder som tillverkar finmekaniska delar i olika material och
tjocklek är en potentiell kundgrupp. De använder i stor utsträckning en
traditionell trådgnistmaskin idag, men som med fördel kan kompletteras med en mikrovattenskärningsmaskin.

Flyg- och rymdindustrin
Tillverkare av delar till flyg- och rymdindustrin möter ofta höga krav på
materialegenskaper. De arbetar ofta med kompositmaterial, företrädesvis kolfiber, men även avancerade legeringar, keramer, kompositoch kompound material.

Drivande faktor: Marknadsbreddning, flexibilitet och tillverkningskostnad

Drivande faktor: Kvalitet

Drivande faktor: Kvalitet och kostnad

Prototyptillverkare
Tillverkare av olika former av prototyper har ofta ett stort behov av
flexibilitet, snabbhet och enkelhet för framställning av funktionella
detaljer. Det gäller för i stort sett alla material och även i små serier.
Drivande faktor: Flexibilitet
Medicinteknik
Tillverkare av medicinteknisk utrustning arbetar ofta med extrema
funktionsmaterial som lätt påverkas av bearbetningsprocesser som
exempelvis avgör hög värme. Förädlingsgraden är normalt hög.
Drivande faktor: Möjligheter och problemlösning
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Materialleverantörer
Tillverkare av avancerade material behöver erbjuda möjligheter att
nyttja materialet till produktframställning med bibehållna egenskaper.

Elektronikindustrin
Denna kundgrupp bearbetar hårda och spröda material. Drivande
faktorer för dessa aktörer är möjligheten till kontaktfri tillverkning och
miniatyriseringsgrad (formnära komplexgeometrier).
Exemplen ovan är inte uttömmande och det finns en generell trend
inom industrin att utvecklas mot tillverkning av mindre enheter, även
kallad miniatyrisering. Det är mycket troligt att ytterligare industrier
kommer att utvecklas som har behov av att tillverka mindre komponenter med extremt hög precision.
Drivande faktor: Kontaktfri tillverkning och miniatyriseringsgrad
(formnära komplexgeometrier)

Skillnaden mellan mikrovattenskärning och traditionell
vattenskärning
Mikrovattenskärning är ett nytt tillämpningsområde som öppnar upp
för att använda vattenstråleteknik inom finmekaniska tillämpningar. För
att geometrier i fina detaljer (komponenter i mikro- och meso-storlek)
ska kunna skäras med högre precision, har skärsystemet miniatyriserats och optimerats för hög processprecision och minimal verktygsdiameter.
För att nå den precision som krävs på detaljerna måste mikrovattenskärningsmaskinerna dessutom ha en annorlunda maskinkonstruktion.
Konstruktionen ska säkerställa att verktygets rörelse gentemot arbetsmaterialet är mycket precis. Maskinen måste också vara anpassad för
speciella fixturlösningar.
En traditionell vattenskärningsmaskin har normalt arbetsbord och
skärbord i separata strukturer, medan det är av vikt i mikrovattenskärmaskinen att alla komponenter, från arbetsmaterial till verktyg, är
precist mekanisk kopplade. En framgångsfaktor för Finecutmaskinerna har varit Bolagets erbjudande av kundanpassade innovativa fixturer
som med hjälp av extra servoaxlar kan bearbeta arbetsstycken med
hög formkomplexitet för skapande av bättre åtkomlighet och geometri.

Bilden visar skillnaden på Finecuts mikroskärningsteknik (till vänster)
jämfört med traditionell laserskärning (till höger)

Skillnader i typiska storheter mellan traditionell vattenskärning och mikrovattenskärning
TYPISKA STORHETER

TRADITIONELL VATTENSKÄRNING

MIKROVATTENSKÄRNING

Maskinstorlekar

3x1,5 m och uppåt. Det finns maskiner
med 18x6 m skärbord. Arbetsområde är
oftast anpassat för stora detaljer.

Typiskt 300 x 500, 500 x 500 mm eller i något
fall större. Små arbetsområden fördel för högre
precision. Ofta ryms ändå hundratals delar pga
storlek.

Snittbredd

0,8 - 1,5 mm

0,2 - 0,3 mm

Tolerans på delar

0,1 - 0,3 mm

0,01 - 0,05 mm

Noggrannhet i maskin

± 0,05 mm

± 0,0025 mm

Tillämpningsområden

Konstruktionselement till maskiner,
off-shore, broar, vingprofiler till flygplan
mm. Oftast tjocka material.

Finmekaniska detaljer med höga toleranskrav för
verktygstillverkning, ”medical device”, mekatronik,
elektronik
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Utveckling och forskning
I september 2012 ingick Bolaget ett avtal om förvärv av hela rörelsen
från Finecut AB. Enligt avtalet förvärvade Bolaget samtliga till rörelsen
hörande immateriella tillgångar såsom bland annat upphovsrätt,
mönsterrätt, firmarätt och varumärkesrätt samt andra rättsskydd eller
rättigheter såsom bland annat företagshemligheter. Köpeskillingen
uppgick till 3,1 MSEK.
Bolaget har, vid sidan av de produkter som idag tillverkas och
marknadsförs, påbörjat uvtecklingen av en ny generation skärsystem.
Detta skärsystem medger ytterligare miniatyrisering, vilket bedöms
kunna ge avsevärda långsiktiga konkurrensfördelar när det marknadsintroduceras. Därför har en patentfamilj etablerats kring de olika
systemkomponenterna i detta skärsystem för att stärka Bolagets
skyddssituation och handlingsutrymme. Beviljade patent, tillsammans
med patentansökningar i varierande faser av fullföljande, finns kring
det nya skärsystemet och dess nödvändiga supportsystem. Patenten
avser att skydda Fineparts lösningar för munstyckssystemets uppbyggnad, abrasivmedelssystem (abrasivmedel = sand för slipeffekt)
och högtryckskrets. Patenten listas nedan:

European Patent 2097223 ”Waterjet Device”
avser lösning för möjliggörande av en kompakt konstruktion av
högtryckskrets som kan integreras med en kompakt pump i maskinen
som möjliggör noggrann styrning av tryck och flöden. Patentet är
giltigt till december 2027.
European Patent 1963051 och United States Patent 8439726
”Cutting Heads”
avser uppbyggnad av skärsystem som möjliggör miniatyrisering av
mikroskärssystem. Patenten är giltiga till november 2026 (Europa)
samt mars 2028 (USA).
European Patent 2509750 och United States Patent 9156133 “A
waterjet assembly comprising a structural waterjet nozzle”
avser uppbyggnad av skärsystem som möjliggör miniatyrisering av
mikroskärssystem. Patenten är giltiga till november 2026 (Europa)
samt mars 2028 (USA).
European Patent 2825351 ”Abrasive Jet System”
avser metod för beredning och kontinuerlig matning av mycket finkornig sand som en slurry vilket möjliggör ytterligare miniatyrisering av
skärprocessen. Patentet är giltigt till mars 2033. 2019 har US Patent
10252399”Abrasive Jet System” med samma funktion beviljats.

Ansökningsnummer

Namn

Land

Status

Publiceringsdatum

EP20060808383

Cutting Heads

Europa*

Beviljat

2006

US20060083954

Cutting Heads

USA

Beviljat

2006

IN2008CN02114

Cutting Heads

Indien

Pending

2008

EP20070857582

Waterjet Device

Europa*

Beviljat

2007

EP20130707641

Abrasive jet system

Europa* och USA

Beviljat

2013

US20130383662

Abrasive jet system

Europa* och USA

Beviljat

2013

IN8028/DELNP/2014

Abrasive jet system

Indien

Pending

2014

JP20140560351T

Abrasive jet system

Japan

Pending

2014

EP20100793210

Waterjet assembly
comprising a structural waterjet nozzle

European* och USA

Beviljat

2010

US20100514652

Waterjet assembly
comprising a structural waterjet nozzle

European* och USA

Beviljat

2010

*) Europapatenten har nationellt skydd i Storbritannien, Sverige, Schweiz/Lichtenstein, Tyskland Frankrike.
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Bolaget har, vid sidan av
de produkter som idag
tillverkas och marknadsförs, påbörjat utvecklingen
av en ny generation skärsystem. Detta skärsystem
medger ytterligare miniatyrisering
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MARKNADSÖVERSIKT
Kort om Bolagets marknad
Marknaden för mikrovattenskärning är ännu i tidigt skede och det
finns ett fåtal aktörer i världen som erbjuder maskiner för mikrovattenskärning i den klass som Finepart befinner sig inom. Fineparts
prioriterade kundmålgrupper använder sig idag i hög grad av andra
tillverkningsmetoder såsom etsning, finstansning, laser och gnistbearbetning.
Mikrovattenskärning är en del av marknaden för vattenskärning.
Den globala marknaden för vattenskärning uppnådde ett värde om
3,1 MdUSD år 2018 och bedöms mellan åren 2019–2025 att växa
med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 3,5 procent, till 4,0
MdUSD år 20252.
Mikrovattenskärningsteknikens innovativa egenskaper utgörs av en
snabbare och flexiblare bearbetning av fler materialtyper. Det innebär
att tekniken även potentiellt konkurrerar med andra skärningstekniker, däribland trådgnistskärningstekniken som är en betydligt större
marknad än vattenskärning. Det säljs över 20 000 trådgnistmaskiner
varje år, vilket är en maskintyp som Finepart helt kan ersätta eller
komplettera.3

20 000 trådgnistmaskiner säljs varje år

ɯ 1 % av trådgnistmarknaden= 200
Finecutmaskiner
ɯ
ɯ Potentiellt 600 MSEK
i intäkter

23
Sweden AB

Finepart har patent på ett nytt mikroskärningssystem som möjliggör
vattenstrålar med en snittbredd under en hundradels millimeter vilket
är, såvitt Bolaget känner till, unikt på marknaden idag. Detta skärsystem finns idag endast som prototyp och är ännu inte fullt utvecklat.
Bolagets uppskattar att om prototypen kommersialiseras öppnas en
betydligt större marknad upp än vad som redogjorts för ovan.
Fineparts prioriterade geografiska marknad i närtid är Skandinavien,
Västeuropa och Nordamerika. De länder som Bolaget ser särskilt stor
potential i är USA och Schweiz. I USA uppskattas en stor potential
bland teknikföretag som är verksamma i Silicon Valley-området, Kalifornien. Bolaget har under det senaste året erhållit ett flertal förfrågningar från detta område och i december 2017 mottogs en order från
Google och 2020 en order från Apple. I Schweiz finns en lång tradition
av högprecisionstillverkning, särskilt inom branscher som medicinteknik och klockor. Under 2017 mottogs ordrar från, de båda schweiziska
bolagen, klocktillverkaren Hublot och legotillverkaren Dohner AG.
På längre sikt ser Bolaget en särskilt stor potential på den asiatiska marknaden. Det är även en marknad som lyfts fram i ett flertal
branschanalyser. Den förväntade tillväxten på den asiatiska marknaden drivs i hög grad av den pågående industrialisering som regionen
för närvarande genomgår. Bolaget har dock valt att prioritera mer
närliggande marknader samt USA i den tidiga fas som Bolaget befinner sig i, med en aktiv bevakning av marknadsutvecklingen i Asien.
Generellt kan sägas för den traditionella vattenskärningsmarknaden
att USA är störst men att Asien växer snabbast.

Fineparts position på marknaden
Bolaget bearbetar själva den nordiska marknaden, där fokus är
personliga möten och utskick till prioriterade målgrupper. Bolagets potentiella kunder är normalt relativt stora, har god ekonomi, och har en
egen metod- och utvecklingsavdelning. De är även mer benägna att
tillägna sig ny teknik och har ekonomiska förutsättningar att investera
i en eller flera maskiner i Fineparts klass. I det skede Bolaget befinner
sig i idag är det av stor vikt att knyta till sig kända referenskunder i syfte att ge ökad kredibilitet till Bolaget och nå ytterligare kundgrupper.

2

Waterjet Cutting Machine Market Size, Share & Analysis Report By Product (…). Grand View Research. 2019

3

Sifforna är uppskattade av Bolaget. Informationen är ej reviderad.

Globala marknaden för vattenskärning - Estimerad till 4 MdUSD 2025
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Utmaningar

Trender

Högt ställda kvalitetskrav i tillverkningsindustrin innebär satsningar
på ny teknik och nya branschutmaningar. Flyg- och försvarsindustrin
samt fordonsindustrin är två slutkundssegment där processvalideringen är tidskrävande p.g.a. högt ställda säkerhetskrav och därmed får
betydande konsekvenser för mikrovattenskärningens introduktion och
genomslag. Inom dessa segment behöver tillverkningen ske snabbare
och effektivare men framförallt med högre precision. I flyg- och
försvarsindustrin ställs även krav på bearbetningsförmåga i flertalet
metalltyper såsom stål, titan och glas.4

Tre globala trender bedöms påverka marknaden för vattenskärning:
ɯ Innovationer inom skärning i tillverkningen
ɯ Automatisering av tillverkningsprocessen
ɯ Moderniserad och expanderad fordonsindustri bland utvecklingsländer

Just mikrovattenskärning är en teknik med potential till hög precision
och effektiv bearbetning, vilket lämpar sig för de ökande kvalitetskraven. Således efterfrågas den i större utsträckning inom ovan nämnda
branscher.5

Drivkrafter
Vattenskärningsteknologin har genom sina fördelar vid bearbetning av
moderna och svårbearbetade material varit en av de snabbast växande
bearbetningsteknologierna. Metoden har under det senaste årtiondet
utvecklats till en tydlig segmentering i två huvudspår. En gren med
enkla lågkostnadsmaskiner och en gren som arbetar med hög precision och avancerade tillämpningar. Internationella marknadsstudier
lyfter fram växande områden för waterjet-teknologin där mikrovattenskärning och Aerospace-applikationer med hög komplexitet nämns
som viktiga marknadsdrivare.

Teknologiska skiften utgör en genomgående trend i marknaden. I
synnerhet utvecklas mikrovattenskärning och 3D-skärning, teknikerna
möjliggör bland annat skärning i fler axlar.8 Adaptionen av nämnda
tekniker bedöms stärka tillväxten av vattenskärning framgent. Därutöver sker även en automatisering av tillverkningsprocesser i flera
industrivertikaler som bedöms öka efterfrågan av vattenskärning hos
slutkund framöver.9
Den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer bidrar, i takt med moderniseringen, till ökad industrialisering i tillverkningsprocesser vilket
ökar efterfrågan av en modern vattenskärningsteknologi. Ett tydligt
exempel är den växande fordonsindustrin i Asia-Pacific regionen
(APAC). Brasilien och Indien är ett annat exempel där stora utländska
investeringar görs i bilfabriker i syfte att förbättra tillverkningen.9

Flyg- och försvarsindustrin samt fordonsindustrin utgör de två största
slutkundssegmenten för vattenskärning.6 Inom dessa segment har
mikrovattenskärning vuxit fram som en viktig del i tillverkningsprocessen till följd av teknikens möjlighet att bearbeta flera material. 4
Även fordonsindustrins globala tillväxt, i synnerhet i Kina och Indien,
utgör en drivkraft till följd av att en växande tillverkning ökar behovet
av vattenskärningssystem. Efterfrågan stärks ytterligare av krav på ny
design av fordonskomponenter.7
Waterjet Cutting Machines Market by Technology, by Industry and Geography

4

– Global Opportunity Analysis and Industry Forecast (…). Allied Market Research, 2017.
5

Waterjet Cutting Machine Market Size, Share & Analysis Report By Product (…). Grand View Research. 2019

6

Waterjet Cutting Machines Market Research and Forecast. OMR Global. Jul 2019.

7

Waterjet Cutting Machines Market Segmentation by Type of Technology (…). Research Nester. 2019

8

Waterjet Cutting Machinery Market. Transparency Market Research. 2018.

9

Waterjet Cutting Machinery Market: Global Industry Analysis, Trends, Market Size and Forecasts (…). Research and Markets. 2018.
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Konkurrenter

Aktörer som marknadsför sig inom området mikrovattenskärning är:

Marknaden för mikrovattenskärning är som tidigare nämnts ännu i sin
linda och det finns ett fåtal aktörer i världen som kan erbjuda mikrovattenskärning i den klass som Finepart befinner sig inom. Positionering på ±0,025 millimeter i kombination med en egen konceptuell
maskinkonstruktion, som möjliggör en mekaniskt kopplad och precis
hantering, gör maskinen kapabel för skärning och hantering av såväl
små lätta som tunga arbetsstycken. Bolagets prioriterade kundgrupper
använder sig idag i hög grad av andra tillverkningsmetoder, såsom
etsning, finstansning, laser och gnistbearbetning. Bolaget anser att
följande aktörer kan, i olika utsträckning, anses vara konkurrenter till
Finepart.

Daetwyler
Schweiziska Daetwyler10 bedöms vara Fineparts mest fullvärdiga konkurrent när det gäller slutresultatet vid bearbetning. Bolaget har främst
två produkter som konkurrerar med Finepart: modell F4 och C4.
Ridder
Tyska Ridder11 erbjuder en produkt benämnd WARICUT. Maskinen är
en ombyggd traditionell skärbordsmaskin och vänder sig i första hand
till aktörer inom vattenskärning.
OMAX
Amerikanska OMAX12 säljer en maskin benämnd MicroMax. Maskinen
har inte lika hög precision och små skärsnitt som Fineparts motsvarighet. Maskinen kan fås med snittfelskompensering.

Konkurrenter inom området för mikrovattenskärning
Med tiden har det tillkommit fler aktörer inom området mikrovattenskärning. Vid sidan om konkurrensen bidrar dessa till den ökande
marknadsmedvetenheten. Finepart får genom kundkontakter en allt
mer långtgående benchmarking från kunder som delger resultat från
sina jämförelser av leverantörer. Utifrån dessa rapporter bedömer vi att
vi är en ledande aktör inom mikrovattenskärning.

Flow
Amerikanska Flow Corporation13 har tagit fram en vattenskärningsmaskin kallad Nanojet. Denna är nischad mot elektronikindustri och är
anpassat för höga serier. Noggrannheten är inte i den högsta klassen
och munstyckdiameter är på 0,4 mm.

Bland konkurrenterna finns ett fåtal med motsvarande profil som
Finecut, men också varianter där man har en noggrann maskin men
inte tillgång till smala skärsnitt.

STM
STM14 är en tysk leverantör av traditionella vattenskärningsmaskiner.
De har lanserat en noggrann kapslad maskin kallat MicroCut, som
vattenskär med små vattenskärningsmunstycken. Det är för närvarande oklart om de saluför system under 0,3mm.
Utöver ovanstående aktörer inom området för mikrovattenskärning
konkurrerar Finepart i huvudsak med andra traditionella
precisionsmetoder.

Jämförelse av Finecut-tekniken och konkurrerande tekniker.
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10

Företagets hemsida: https://www.daetwyler.com/

11

Företagets hemsida: http://www.waterjet-ridder.com/

12

Företagets hemsida: https://www.omax.com/

13

Företagets hemsida: https://www.flowwaterjet.com/

14

Företagets hemsida: https://www.stm.at/
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Trådgnistning
Med hjälp av trådgnistning går det att uppnå hög precision med möjliga toleranser ner till några mikrometer. Att nå denna precision kräver
som regel flera passager och tar därför lång tid. En nackdel med
trådgnistning är att det endast går att tillämpa tekniken på elektriskt
ledande material. Det är även en relativt långsam tillverkningsmetod
och kräver ofta flera produktionssteg. Metoden är inte kall såsom
mikrovattenskärning vilket innebär att materialet som bearbetas ofta
förändras. Det kan i sin tur innebära att komponenten som bearbetas
resulterar i en slutprodukt där materialet inte får önskade egenskaper.
Trådgnistning är trots sina nackdelar en väletablerad metod inom
finmekanik, främst tack vare den höga precisionen.
Fördel Finecut v/s Trådgnistning: Snabb uppsättning, skär allt i en uppspänning, högre skärhastighet, möjlighet till skärning av fler material.
Finstansning
Finstansning är lämplig för stora produktionsserier och den är även
icke termisk, vilket innebär att den inte påverkar materialet vid
bearbetning. Metoden kräver dock stora, relativt kostsamma verktyg,
vilket gör den olämplig för mindre serier. Det är en metod som bara är
tillämplig på metaller.
Fördel Finecut v/s Finstansning: Kan komplettera finstansning vid
tillverkning av mindre seriestorlekar.
Mikrolaser
Tillverkning med hjälp av mikrolaser ger en hög precision till en liten
avverkning. Dock är investeringen hög, typiskt 2x Finecutsystemet, och
laserkällan måste anpassas utifrån det material som ska bearbetas.
Metoden är termisk och påverkar materialet som bearbetas genom att
ytskiktet smälts. Pulsade lasrar med mycket höga effektnivåer i korta
pulser kan stort sett eliminera uppvärmningen. Dessa lasermaskiner
är dock mycket dyra och har låga avverkningshastigheter. Metoden är
även känslig såtillvida att laserstrålen måste vara perfekt inställd.
Fördel Finecut v/s Mikrolaser: Högre skärkapacitet och lägre investeringskostnad.
Det är viktigt att poängtera att även om marknaden för tillverkning av
mikrovattenskärningsmaskiner är tidig så mognar den snabbt i takt
med att tekniken utvecklas. För Fineparts vidkommande är det positivt
att det finns andra aktörer inom mikrovattenskärning som hjälper till
att sprida budskapet om att mikrovattenskärning är ett reellt alternativ
till exempelvis trådgnistning.
För Finepart är det av stor vikt att föra fram budskapet att Finepart är
en av de mest teknikdrivande aktörerna inom mikrovattenskärning. Två
tekniska områden som bedöms vara av avgörande betydelse är:
En färdigutvecklad lösning för 5-axlig bearbetning vilket möjliggör en
mer komplex bearbetning.
En prototyp av ny generation mikroskärsystem som möjliggör strålar
med snittbredd under 0,1 mm och där Bolaget har en omfattande patentportfölj. Det innebär, såvitt Bolaget känner till, en högre precision
än vad någon annan konkurrent kan uppvisa i dagsläget.
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION
Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende verksamhetsåren 2019, 2018 och 2017 är hämtade
ur Bolagets Bokslutskommuniké och årsredovisningar. Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer
till den finansiella utvecklingen”, Bolagets bokslutskommuniké för 2019 och årsredovisningar för 2018 och 2017
med tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka är införlivade i Memorandumet genom hänvisning.
Årsredovisningarna för år 2018 och 2017 som sammanfattas i detta avsnitt är upprättade enligt BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning(K3). Bolagets revisor har reviderat årsredovisningarna. Bokslutskommunikén
för 2019 som sammanfattas i detta avsnitt är upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning(K3). Bolagets revisor har inte reviderat bokslutskommunikén.
Den finansiella informationen som sammanfattas i detta avsnitt har inte granskats av Bolagets revisor och utöver vad
som framgår i detta avsnitt avseende finansiell information har ingen information i Memorandumet granskats eller
reviderats av Bolagets revisor.

RESULTATRÄKNING
(KSEK)

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

8 183

6 676

4 598

70

0

0

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

1 390

217

16

9 643

6 893

4 614

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-3 907

-3 501

-4 043

Övriga externa kostnader

-3 270

-4 725

-4 168

Personalkostnader

-5 382

-3 594

-3 313

Avskrivningar

-1 036

-948

-848

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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-46

-325

-155

-13 641

-13 093

-12 527

-3 998

-6 200

-7 913

0

0

0

-280

-199

-248

-280

-199

-248

-4 278

-6 399

-8 161

0

0

0

-4 278

-6 399

-8 161

BALANSRÄKNING

(KSEK)

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

4 636

4 945

5 589

Patent samt liknande rättigheter

2 160

2 092

1 938

Summa immateriella anläggningstillgångar

6 796

7 037

7 527

27

46

83

1 686

570

641

205

73

42

1 918

689

766

Uppskjuten skattefordran

2 550

2 550

2 550

Summa finansiella anläggningstillgångar

2 550

2 550

2 550

11 264

10 276

10 843

1 424

1 694

1 555

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Förskott till leverantörer
Summa varulager

8

199

204

1 432

1 893

1 759

2 650

688

2 776

5

139

106

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

711

217

136

Summa kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 366

1 044

3 018

Kassa och bank

2 281

4 435

2 653

Summa omsättningstillgångar

7 079

7 372

7 430

18 343

17 648

18 273

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING

(KSEK)

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

1 418

1 418

877

Fond för utvecklingsutgifter

2 752

2 408

2 314

Summa bundet eget kapital

4 170

3 826

3 191

11 060

11 184

15 798

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst

-1 850

4 843

-2 650

Periodens resultat

-4 278

-6 399

-8 161

Summa fritt eget kapital

4 932

9 628

4 987

Summa eget kapital

9 102

13 454

8 178

0

0

999

Skulder till kreditinstitut

1 833

828

1 111

Summa långfristiga skulder

1 833

828

2 110

Långfristiga skulder
Konvertibla lån

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut och övriga krediter
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

29
Sweden AB

4 395

867

3 033

0

135

3 391

1 309

1 254

646

762

153

119

942

957

796

7 408

3 366

7 985

18 343

17 648

18 273

KASSAFLÖDESANALYS

(KSEK)

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-3 998

-6 200

-7 913

1 036

948

848

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar enligt plan
Erhållna finansiella inkomster
Betalda finansiella utgifter
Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

0

0

0

-281

-199

-248

0

0

-34

-3 243

-5 451

-7 347

460

-134

1 369

Kassaflöde från förändring av
rörelsekapitalet
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 320

1 973

1 834

515

-2 452

-1 185

-4 413

-6 064

-5 329

-479

-291

-1 344

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-1 620

-88

-160

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 099

-379

-1 504

5 400

600

2 000

-867

-4 050

-956

Nyemission

0

13 167

0

Emissionskostnader

0

-1 492

0

4 533

8 225

1 044

-2 154

1 782

-5 789

Likvida medel vid årets början

4 435

2 653

8 442

Likvida medel vid årets slut

2 281

4 435

2 653

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av likvida medel
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OREVIDERADE NYCKELTAL
Nedanstående nyckeltal är baserade på resultat- och balansräkningarna för Finepart. Bolagets uppfattning är att
nedanstående nyckeltal i stor utbredning används av investerare, aktieanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på utvecklingen av Bolagets ﬁnansiella ställning, resultat och lönsamhet. Finepart redovisar vissa
finansiella nyckeltal som inte är definierade enligt K3. Bolaget bedömer att dessa alternativa nyckeltal ger värdefull
information för Bolagets ledning samt investerare, då de tillsammans med nyckeltal definierade enligt K3 möjliggör
en bättre utvärdering av Bolagets ekonomiska trender. Fineparts nyckeltal som inte beräknas enligt K3 har vissa
begränsningar som analysverktyg, då de ej nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som är presenterade av
andra bolag på samma marknad. Nyckeltalen bör därför inte betraktas enskilt eller som substitut för Bolagets finansiella information som upprättats enligt K3.
Oreviderade nyckeltal som inte beräknas enligt K3.
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Rörelsemarginal, %

-48,9

-78,7

-153,7

Vinstmarginal, %

-52,3

-95,9

-177,5

49,6

76,2

44,8

Soliditet, %
Eget kapital per aktie (SEK)
Antal aktier vid periodens slut (St.)

0,94

1,39

1,40

9 691 656

9 691 656

5 846 000

-0,44

-0,66

-1,40

Resultat per aktie (SEK)

Definitioner avseende nyckeltal
Nedan presenteras en tabell över nyckeltalen, definitioner för nyckeltalen samt motiveringen för användandet av
finansiella nyckeltal som inte är definierade enligt K3.
Motivering för användande av
finansiella nyckeltal som inte är
definierade enligt K3

Nyckeltal

Definition

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar
i procent av periodens nettoomsättning.

Nyckeltalet presenteras för att ge en
bättre förståelse av Bolagets vinst
eller förlust som genereras av den
löpande verksamheten.

Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto i procent av
nettoomsättning.

Nyckeltalet ger en bättre förståelse
för Bolagets lönsamhet.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Bolaget anser att nyckeltalet ger
investeraren en bättre förståelse för
Bolagets kapitalstruktur.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i relation till totalt antal aktier
per balansdagen.

Bolaget anser att nyckeltalet ger
investeraren en bättre förståelse för
Bolagets avkastning per aktie.

Antal aktier vid periodens
slut

Antal aktier per balansdagen.

Bolaget anser att nyckeltalet ger
investeraren en bättre förståelse för
Bolaget finansiella situation.

Resultat per aktie

Periodens resultat i relation till Bolagets
antal utestående aktier.

Nyckeltalet presenteras för att fastställa värdet på Bolagets utestående
aktier.
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen baseras
på Fineparts räkenskapsår 2019 och 2018. Informationen bör läsas i
anslutning till Fineparts bokslutskommuniké för 2019 och årsredovisning för 2018. Sifforna inom parentes anger uppgift för motsvarande
period under föregående räkenskapsperiod.
Jämförelse mellan 2019 och 2018

Finansiell ställning
Fineparts balansomslutning per den 31 december 2019 uppgick till
18,3 MSEK (17,6).
Fineparts anläggningstillgångar uppgick till 11,3 MSEK per den 31
december 2019 (10,3). Ökningen är hänförlig till att bolaget tillverkat
en ny Finecutmaskin för eget bruk i bolagets testcenter.

Omsättning och resultat
Under 2019 ökade nettoomsättningen med 1,5 MSEK till 8,2 MSEK,
att jämföras med 6,7 MSEK för 2018. Detta innebär en ökning med
22,6 procent mot föregående år. Ökningen är hänförlig till fler sålda
maskiner samt ökade sidointäkter, såsom eftermarknad och uppdragsskärning. Utöver nettoomsättningen har bolaget gjort en reavinst på
försäljningen av en Finecutmaskin på cirka 1,2 mkr, vilket redovisas
som en övrig intäkt. Bolagets sammantagna intäkter ökar därmed till
9,6 mkr (6,9).

Fineparts omsättningstillgångar uppgick till 7,1 MSEK per den 31
december 2019 (7,4). Ökningen är huvudsakligen hänförlig till ökning
av kundfordringar.

Kassaflöde och likvida medel
Kassaflödet från investeringsverksamheten under 2019 uppgick till
-2,1 MSEK (-0,4). Likvida medel uppgick per den 31 december 2019
till 2,3 MSEK (4,4). Minskningen av likvida medel är hänförlig till Bolagets resultat samt samt investering i anläggningstillgångar.

Det egna kapitalet uppgick till 9,1 MSEK per 31 december 2019
(13,5). Soliditeten var 49,6 procent per den 31 december 2019 (76,2
procent).

Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 7,4 MSEK per den 31 december 2019 (3,4).
Fineparts långfristiga skulder uppgick till 1,8 MSEK per den 31
december 2018 (0,8).
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Eget kapital, skulder och annan information
Tabellerna nedan återger information om eget kapital och skuldsättning per den 31 december 2019 för Bolaget.

Nettoskuldsättning

Eget kapital och skuldsättning

(KSEK)

(KSEK)

A) Kassa

2 281

B) Likvida medel
C) Lätt realiserbara värdepapper

Mot borgen

0

Mot säkerhet

1 395

Blankokrediter

3 000

Summa räntebärande kortfristiga skulder

4 395

D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C)

2 281

E) Kortfristiga fordringar

3 366

F) Kortfristiga bankskulder

Räntebärande kortfristiga skulder

0

0

Räntebärande långfristiga skulder

G) Kortfristig del av långfristiga skulder

1 395

Mot borgen

H) Andra kortfristiga skulder

6 014

Mot säkerhet

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

7 409

Blankokrediter

J) Netto kortfristig skuldsättning (I) – (E) – (D)

1 762

Summa räntebärande långfristiga skulder

K) Långfristiga banklån

1 833

Eget kapital

L) Emitterade obligationer
M) Andra långfristiga lån

0

0

Aktiekapital

0

Reservfond

0
1 833
0
1 833

1 418
0

N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M)

1 833

Fond för utvecklingsavgifter

(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)

3 595

Överkursfond

11 060

Balanserat resultat inklusive periodens resultat

-6 128

Summa eget kapital

Rörelsekapitalförklaring
Det är styrelsens bedömning att det vid full teckning av Erbjudandet,
tillförs tillräckligt rörelsekapital för att täcka det aktuella behovet för
den kommande tolvmånadersperioden samt för planenlig utveckling av
verksamheten.
Det är vidare styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital, innan
Erbjudandet, inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov under
den kommande tolvmånadersperioden, beräknat från dateringen av
detta Memorandum. Bolagets rörelsekostnader är främst kopplade
till personal – och externa kostnader samt kostnader för råvaror och
förnödenheter.
Styrelsen har därav beslutat föreslå en extra bolagsstämma om att
genomföra en Företrädesemission om 13,6 MSEK för att tillföra det
nödvändiga rörelsekapitalet. Dessa 13,6 MSEK täcks av de icke
säkerställda teckningsåtagandena om 1,8 MSEK som ingåtts under
förestående Företrädesemission samt de icke säkerställda garantiåtagandena 11,8 MSEK.
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2 752

9 102

Styrelsen utesluter inte att Bolaget kan behöva söka ytterligare
kapitaltillskott i framtiden för att tillvarata eventuella affärsmöjligheter.
I den händelse att Erbjudandet inte tecknas fullt ut avser Bolaget
att söka ytterligare finansiering. Det är inte säkert att Bolaget lyckas
säkerställa alternativ finansiering. Om inte Bolaget lyckas säkerställa
alternativ finansiering finns en risk för att Bolagets expansionsplaner
måste revideras och att Bolaget inte kan genomföra de fastställda
expansions- samt utvecklingssatsningarna. Det finns även en risk att
Bolaget tvingas till andra neddragningar och åtgärder, vilka kan ha en
negativ effekt på Bolagets verksamhet. Den yttersta konsekvensen vid
utebliven finansiering är att Bolaget tvingas ansöka om rekonstruktion
eller konkurs.

Investeringar

Historiska investeringar
Finepart har under 2019 och 2018 gjort investeringar i immateriella anläggningstillgångar om cirka 0,5 MSEK respektive 0,3 MSEK. De immateriella investeringarna har utgjorts av produktutveckling av nya tillbehörsprodukter, samt
patentkostnader.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 2019 uppgått till 1,0 MSEK och under 2018 till 0,1 MSEK.
De materiella investeringarna har huvudsakligen utgjorts av en ny Finecutmaskin till bolagets skärcenter under 2019.
Pågående och planerade investeringar
Finepart investerar löpande i Bolagets framtida utveckling av ny teknologi. Bolaget har beslutat om att under 2020
investera i ytterligare en Finecutmaskin.

Väsentliga tendenser
Bolaget bedömer att de makroekonomiska indikationerna såsom konjunkturläget samt handel och konsumtion
tenderar att peka i en positiv riktning. Enligt Bolagets bedömning är framtidstron till makroekonomin samt företag och
konsumenter på Fineparts marknader positiva.
Det finns inte, vid utgivandet av detta Memorandum, några kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer såsom offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt förväntas ha
en negativ påverkan på verksamhetens finansiella ställning eller rörelseresultat, enligt Bolaget.
Väsentliga händelser efter den 31 december 2019
Finepart får en order gällande en 5-axlig Finecutmaskin från vår agent HS&S Machine Tool and Metrology, Inc. Via
Fineparts satsning i USA har vår distributör fått en order med slutkunden Apple. Produkten beräknas levereras i
kvartal 3, 2020.
Bolagets extra bolagsstämma beslutade om den nu förestående företrädesemissionen samt ändrad bolagsordning.
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AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Aktien och aktiekapital

Utdelning

Aktiekapitalet i Finepart uppgår före Företrädesemissionen till
1 453 748,40 SEK, fördelat på 9 691 656 aktier. Efter genomförd
och fulltecknad Företrädesemission av 6 461 104 aktier kommer
aktiekapitalet uppgå till 2 422 914 SEK. Bolaget kommer då att ha
16 152 760 antalet aktier. Enligt den nuvarande bolagsordningen kan
antalet aktier i Bolaget uppgå till högst 38 000 000 aktier.
Aktierna som nyemitteras i Erbjudandet som beskrivs i detta Memorandum är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av
budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Samtliga till aktien knutna
rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda
aktieboken. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Varje
röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet
av denne ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier har lika rätt till
utdelning, del i Bolagets vinst och andel av eventuella överskott vid en
eventuell likvidation. Det finns endast ett aktieslag, med lika rösträtt
för varje aktie. Aktieägare i Bolaget har normalt företrädesrätt vid
teckning av nya aktier i proportion till befintligt innehav. Avsteg från
företrädesrätten kan i vissa fall förekomma, dock efter beslut eller bemyndigande av bolagsstämman. Aktierna är upprättade enligt svensk
rätt och är denominerade i svenska kronor.

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till
utdelning från och med det räkenskapsår som avslutas efter att de nya
aktierna registrerats hos Bolagsverket. Eventuell utdelning beslutas
av årsstämman. Utbetalning av utdelning ombesörjs av Euroclear
Sweden. Avdrag för preliminärskatt hanteras normalt av Euroclear
Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.
Rätt till utdelning tillfaller den som på fastställd avstämningsdag, vilken
bestäms av bolagsstämman, är registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Aktieägare har rätt till andel i överskott
vid en eventuell likvidation i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger i Bolaget. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom
Euroclear Sweden kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet
mot Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga
restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare
bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear Sweden
på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare
som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock svensk
kupongskatt (se avsnittet ”Vissa skattefrågor i Sverige”).

Anslutning till Euroclear
Bolaget har avstämningsförbehåll i bolagsordningen, vilket innebär att
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt
Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget
och dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear (tidigare
VPC) som central värdepappersförvaltare och clearingorganisation.
Adressen till Euroclear återfinns längst bak i Memorandumet. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med
aktierna sker på elektronisk väg, genom registrering i VP-systemet av
behöriga banker och andra värdepappersinstitut. Nyemitterade aktier
registreras på person i elektroniskt format.

Utöver föreliggande Företrädesemission så har bolagstämman bemyndigat styrelsen om en övertilldelningsemission om 1 450 000 st aktier
á 2:10 SEK.

Utdelningspolicy
Bolaget befinner sig i en utveckling- samt tillväxtfas och prioriterar
därav att återinvestera vinstmedel i verksamheten. Fineparts målsättning är att lämna utdelning när de finansiella omständigheterna tillåter.

Utspädningseffekter

Bolagets ISIN-kod (International Securities Identification Number) är
SE0009189442.

Samtliga aktier som erbjuds i Erbjudandet ingår i den Företrädesemission som Bolaget genomför. Det sker därmed ingen försäljning av
befintliga aktier. För befintliga aktieägare som inte tecknar sig i föreliggande Erbjudande uppstår en utspädningseffekt om totalt 6 461 104
nyemitterade aktier, vilket vid ett fulltecknat Erbjudande motsvarar en
utspädningseffekt om 40,0 procent, beräknat såsom nyemitterade
aktier dividerat med totalt antal aktier efter föreliggande Företrädesemission. Det finns inga ytterligare bemyndiganden eller åtaganden
utöver föreliggande Erbjudande som påverkar antalet aktier i Bolaget.

LEI-kod

Ägarstruktur

Bolagets LEI-kod (Legal Entity Identifier) är 549300ZCX
5WJ0J9YD162.

Bolagets större aktieägare per den 31 december 2019 framgår av
ägarförteckningen nedan. Bolaget har en ägarkrets bestående av 988
aktieägare.

Handelsbeteckning
Bolagets handelsbeteckning är FINE.

ISIN-kod

CFI-kod
Bolagets CFI-kod (Classification of Financial instrument) är RSSXXR.

FISN-kod
Bolagets FISN-kod (Financial Instrument Short Name) är FINEPARTSW/SUBS RTS NL PD.
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Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga övriga aktieägaravtal
eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över
Bolaget förändras.

Teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

Ägarstruktur innan Erbjudandet
Antal
aktier, (St.)

Röster
och kapital

Försäkringsaktiebolaget Avanza
Pension

915 638

9,45%

Per Danielsson

522 450

5,39%

Westech AB

488 800

5,04%

Swedbank Försäkring

426 000

4,40%

Laszlo Sipos

340 000

3,51%

Johan Paulsson

277 500

2,86%

Mediaproducenterna Holding i
Landvetter AB

254 265

Nordnet Pensionsförsäkring AB

Aktieägare

Personaloptionsprogram
Bolaget har inte några andra utestående teckningsoptioner eller
konvertibla skuldebrev.

Genomförda emissioner de senaste två åren
Under de senaste två åren har det genomförts två olika emissioner
i Finepart, vilka tillsammans inbringat 13,1 MSEK. Nedan listas tidpunkt, storlek och teckningskurs i emissionerna.
Storlek
(MSEK)

Teckningskurs (SEK)

Riktad nyemission

6,1

4,60

Företrädesemission

7,0

2,80

Tidpunkt

Händelse

2,62%

2018

177 502

1,83%

2018

Peter Erixzons Revisionsbyrå AB

143 400

1,48%

Peter Möller

138 131

1,43%

Per-Åke Kihlberg

136 000

1,40%

Jan Öjmertz

136 000

1,40%

Mark Richardson

132 167

1,36%

Ann-Charlott Gyllström

122 750

1,27%

Övriga (974 aktieägare)

5 481 053

56,41%

Totalt

9 691 656

100,00%

Värdering av aktierna innan Företrädesemissionen
vid bestämd emissionskurs
Bolagets värdering av aktierna innan förestående Företrädesemissionen är vid den bestämda emissionskursen 2,10 SEK per aktie 20 352
478 SEK. Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts av Fineparts
styrelse i samråd med Partner Fondkommission.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar historiska förändringar i Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande den 19 mars 2012
Förändring
aktiekapital,
SEK

Totalt antal
aktier

Totalt
aktiekapital

Kvotvärde,
SEK

År

Händelse

Förändring
antal aktier

2012

Nybildning

1 000

50 000,00

1 000

50 000,00

50,00

2013

Nyemission

556

27 800,00

1 556

77 800,00

50,00

2013

Nyemission

212

10 600,00

1 768

88 400,00

50,00

2015

Nyemission

348

17 400,00

2 116

105 800,00

50,00

2015

Utbyte konvertibel

554

27 700,00

2 670

133 500,00

50,00

2016

Nyemission

1 125

56 250,00

3 795

189 750,00

50,00

2016

Nyemission

910

45 500,00

4 705

235 250,00

50,00

2016

Fondemission

329 350,00

4 705

564 600,00

120,00

2016

Split 800:1

3 759 295

3 764 000

564 600,00

0,15

2016

Nyemission

2 082 000

312 300,00

5 846 000

876 900.00

0,15

2018

Nyemission

1 333 000

199 950,00

7 179 000

1 076 850,00

0,15

2018

Nyemission

2 512 656

376 898,40

9 691 656

1 453 748,40

0,15

2020

Förestående Företrädesemission

6 461 104

969 165,60

16 152 760

2 422 914,00

0,15
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
Enligt Fineparts bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter. Styrelsen består för
närvarande av fem stämmovalda ledamöter, valda av årsstämman den 15 maj 2019 intill slutet av nästa årsstämma.
Bolaget har ett registrerat revisionsbolag som revisor. Nedan följer en presentation av styrelseledamöter, ledande
befattningshavare och revisor.
Namn

Befattning

Födelseår

Invald

Innehav
(antal aktier)

Per Danielsson

Styrelseordförande

1962

2015

522 450*

Gunilla Jalbin

Styrelseledamot

1977

2019

0

Mats Lundin

Styrelseledamot

1963

2012

50 500

Kjell Olovsson

Styrelseledamot

1968

2018

10 000

Birgitta Öjmertz

Styrelseledamot

1969

2019

488 800**

*genom helägt bolag samt privat., **genom delägt bolag

Per Danielsson, Styrelseordförande
Allmänt: Civilingenjör Elektroteknik, 1962
Erfarenhet: Per har varit ledamot i Finepart sedan 2015 och ordförande
sedan 2016. Han är civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola. Per har
innehaft ledande befattningar inom Saab Ericsson Space och varit VD för flera
mindre bolag under snabb tillväxt. Per är idag engagerad som styrelseledamot
i ett flertal företag och arbetar deltid som Senior Advisor på Cobham Gaisler,
ett bolag som utvecklar mikroprocessorer. Per har även uppdrag för EU som
Business Coach för småföretag och är även expert vid utvärderingar av EU-ansökningar. Per har en bred erfarenhet av bland annat organisationsutveckling,
strategi, internationella affärer och finansiering. Han har även erfarenhet av att
genomföra bolagsförsäljningar till stora globala koncerner.
Aktuellt aktieinnehav i Finepart: 522 450 aktier. (varav 508800 st i
PerDan Invest AB och 13650 privat)
Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Finepart har Per Olof Danielsson,
även följande uppdrag:
Bolag

Befattning

PerDan Invest

VD och styrelseledamot

AAC Clyde Space AB

Styrelseledamot

Cobham Gaisler AB

Styrelseledamot

Provektor Sweden AB

Styrelseledamot

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Per Olof Danielsson
varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:
Bolag

Befattning

Örgryte Invest AB

Styrelseordförande

Patent Linx AB

Styrelseordförande

Noco AB

Styrelseledamot

Ägande över 5 procent i bolag (senaste fem åren):
Bolag
Provektor Sweden AB
Finepart Sweden AB
Omniklima AB
PerDan Invest AB
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Gunilla Jalbin, Styrelseledamot
Allmänt: Gunilla är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola inom bioteknik. Hon har också läst företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg
och är diplomerad professionell coach vid Gothia Akademi samt certifierad
inom styrelsearbete hos Västsvenska Handelskammaren. Gunilla är född 1977.
Erfarenhet: Gunilla har varit styrelseledamot i Finepart sedan 2019. Hon
har en lång erfarenhet inom marknad, affärsutveckling, varumärkesutveckling
och kundstrategi efter att ha arbetat både strategiskt och operationellt sedan
början av 2000-talet. Hennes erfarenhet är främst inom stora bolag, och en
stor del av hennes åtaganden har varit internationella. Erfarenheten sträcker
sig tvärs många branscher, exempelvis snabbrörliga konsumentvaror, telekom,
medical device, automotive, mode, retail och vårdtjänster. Sedan 2016 driver
Gunilla Grounded Brand Management och arbetar som konsult inom kundorienterad affärsutveckling.
Aktuellt aktieinnehav i Finepart: 0 aktier.
Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Finepart har Gunilla Jalbin även
följande uppdrag:
Bolag

Befattning

Idrottens Spel i Göteborg AB

Styrelseledamot

Grounded Brand Management AB

VD och Styrelseledamot

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Gunilla Jalbin varit
verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:
Bolag

Befattning

IDP Sverige AB

Styrelseledamot

Ägande över 5 procent i bolag (senaste fem åren):
Bolag
Grounded Brand Management
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Mats Lundin, Styrelseledamot
Allmänt: Civilingenjör Maskinteknik vid KTH, född 1963
Erfarenhet: Mats har varit ledamot i Finepart sedan 2012. Han är VD för konsultbolaget Luddox AB och var innan dess VD för forskningsinstitutet Swerea IVF AB
(Från 2018 med namnet RISE IVF AB) under perioden 2004-2019. Mats är involverad i produktionsteknisk forskning och utveckling inom verkstads- och fordonsindustrin, bland annat genom sitt medlemskap i Volvo Cars Manufacturing Research
& Advanced Engineering Governance Board. Han är även aktiv inom forskning på
EU-nivå, bl.a. inom EU-plattformen Manufuture (EU-plattform för utvecklingsfrågor)
samt EFFRA (Europeisk samverkansorgan för forskare och företag inom produktionsområdet).
Aktuellt aktieinnehav i Finepart: 50 500 aktier.
Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Finepart har Mats Rune Lundin, även
följande uppdrag:
Bolag

Befattning

Luddox AB

VD och styrelseordf.

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Mats Lundin
varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:
Bolag

Befattning

Swerea IVF AB
(Namn RISE IVF AB från 2018)

VD

Ägande över 5 procent i bolag (senaste fem åren):
Bolag
Luddox AB
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Kjell Olovsson, Styrelseledamot
Allmänt: Maskiningenjör, Född 1968
Erfarenhet: Kjell har varit ledamot i Finepart sedan våren 2018. Kjell är sedan
2011 VD i Bluetest AB. Han har lång internationell erfarenhet varav tio år i Tyskland
inom affärsutveckling och försäljning av testsystem för mobiltelefoni. Han har bland
annat innehaft roller som försäljningschef i Asien och global affärsutvecklingschef.
Kjell började sin bana på Ericsson som systemutvecklare och projektledare.
Aktuellt aktieinnehav i Finepart: 10 000 aktier.
Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Finepart har Kjell Bertil Olovsson, även
följande uppdrag:
Bolag

Befattning

Bluetest Aktiebolag

VD och styrelseledamot

Gefle TestTeknik AB

VD och styrelseledamot

Blue Mobile Systems AB

Styrelseledamot

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Kjell Olovsson ej avslutat
något bolagsengagemang.
Ägande över 5 procent i bolag (senaste fem åren):
Kjell Olovsson har under de senate fem åren ej haft något ägande över fem procent
i bolag
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Birgitta Öjmertz, Styrelseledamot
Allmänt: Civilingenjör Industriell ekonomi (1992) och Teknologie doktor (1998),
båda vid Sektionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska
högskola. Födelseår 1969.
Erfarenhet: Birgitta Öjmertz är anställd vid forskningsinstitutet RISE och är programdirektör för Produktionslyftet, ett omfattande nationellt program som syftar till
utveckling av förbättrings- och förnyelseförmågan och därmed konkurrenskraften i
företag. Fokus är på industriella små och medelstora företag (SMF), men även större
företag och koncerner samt företag från andra branscher medverkar. Har sedan
starten 2007 arbetat med att bygga upp en nationell struktur för kompetensutveckling mellan högskolor, forskningsinstitut, regionala aktörer och näringsliv samt med
metodikutveckling. Ansvarar för kontakter med bland annat finansiärer, arbetsmarknadens parter samt lärosäten och IUC-nätverket som är partner i Produktionslyftet.
Ansvarat för uppstart av långsiktiga utvecklingsprogram i företagen samt genomfört
utbildnings- och coachningsinsatser. Bland annat har cirka 270 företag medverkat/
medverkar i Produktionslyftets genomgripande 18-månaders utvecklingsprogram
och 6 500 företag har deltagit vid presentationer eller inspirationsseminarier med
Produktionslyftet. Se vidare på www.produktionslyftet.se .
Birgitta ansvarar även för instrumentet SMF i det strategiska innovationsprogrammet
Produktion2030, där metoder för spridning av forskningsresultat till SMF utvecklas
och forskningsresultat sprids. Dessutom är hon involverad i olika insatser för att
stärka SMF kopplade till regeringens industristrategi Smart industri, såsom Tillväxtverkets referensgrupp för Smart industri och i flera projekt inom Digitaliseringslyftet.
Hon är också styrelseledamot i FKG (branschorganisationen för Skandinaviens
fordonsleverantörer) samt i IUC Sverige (Industriella UtvecklingsCentra).
Aktuellt aktieinnehav i Finepart: Birgitta äger 40% av Westech AB, hennes
make Christian Öjmertz äger 60% av Westech AB. Westech AB äger 488 800 aktier
i Finepart Sweden AB.
Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Finepart har Birgitta Öjmertz, även följande
uppdrag:
Bolag

Befattning

IUC Sverige AB

Styrelseledamot

FKG – Fordonskomponentgruppen AB

Styrelseledamot

WESTECH AB

Styrelsesuppleant

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Birgitta Elisabet Öjmertz ej
varit verksam i och avslutat uppdrag.
Ägande över 5 procent i bolag (senaste fem åren):
Bolag
Westech AB
Westech AB äger idag 5,04% i Finepart Sweden AB
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Ledande befattningshavare

Namn

Befattning

Födelseår

Anställd

Innehav (antal aktier)

Lars Darvall

VD

1973

2019

0

Jenny Ståhlbom

Försäljnings- och
Marknadschef

1973

2015

42 820

Christian Öjmertz

Teknisk Chef

1965

2012

488 800*

*genom delägt bolag

Lars Darvall, VD
Allmänt: Kandidatexamen i Maskinteknik från Blekinge Tekniska Högskola. Födelseår 1973.
Erfarenhet: Lars är sedan november 2019 extern VD för Finepart. Han har en
kandidatexamen i maskinteknik från Högskolan Karlskrona/Ronneby (Blekinge
tekniska högskola) med examen 1997. Lars har en gedigen erfarenhet inom tillverkningsindustrin med ledande befattningar på framgångsrika företag så som Munters,
Allgon och nu senast som försäljningsansvarig på Exirgruppen AB där han tidigare
verkat som VD för dotterbolagets uppbyggnad i Kina. Lars har erfarenheter från att
bygga, omstrukturera och utveckla företag.
Aktuellt aktieinnehav i Finepart: Lars Darvall innehar inga aktier i Bolaget.
Övriga uppdrag: Lars Darvall har ej några övriga uppdrag utöver sitt uppdrag i
Finepart.

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Lars Darvall ej
innehaft några övriga uppdrag

Ägande över 5 procent i bolag (senaste fem åren):
Lars Darvall har under de senate fem åren ej haft något ägande över
fem procent i bolag.
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Jenny Ståhlbom, Försäljnings- och marknadschef
Allmänt: Civilekonom med inriktning mot redovisning och finansiering från
Högskolan i Borås. Födelseår 1973.
Erfarenhet: Jenny är försäljnings- och marknadschef i Finepart sedan hösten
2015. Jenny har lång erfarenhet av affärsutveckling och internationellt försäljningsarbete hos underleverantörer inom bilindustrin. Hon har bland annat etablerat och
byggt upp en verksamhet i Tyskland för en japansk systemleverantör.
Aktuellt aktieinnehav i Finepart: 42 820 aktier.
Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Finepart har Jenny Ståhlbom, även följande
uppdrag:
Bolag

Befattning

Sparbanken Sjuhärad AB (publ)

Styrelseledamot

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Jenny Elisabeth Ståhlbom ej
avslutat något bolagsengagemang.
Ägande över 5 procent i bolag (senaste fem åren):
Jenny Ståhlbom har under de senate fem åren ej haft något ägande över fem
procent i bolag
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Christian Öjmertz, CTO
Allmänt: Civilingenjör Maskinteknik (1989) och Teknologie doktor (1997) båda vid
Sektionen för Maskin och Farkostteknik, Chalmers tekniska högskola. Född 1965.
Erfarenhet: Christian är grundare och idébärare till Finepart. Han har inledningsvis
varit VD för Bolaget under åren 2012 – 2018, och har varit styrelseledamot sedan
2012 - 2019. Christian är idag verksam som CTO i Finepart med ansvar för produktutveckling och teknisk försäljning. Han är civilingenjör i maskinteknik och har en
teknologie doktorsexamen i bearbetningsteknik med fokus på vattenskärning. Som
tidigt verksam forskare inom vattenskärningstekniken byggde han upp en forskargrupp inom området och lade grunden för ett omfattande internationellt nätverk
inom akademi och industri. Han har haft fokus på avancerade industriella applikationer och har varit verksam som expertrådgivare för svenska företag inom branschen,
bland annat hos maskintillverkare och avancerade användare inom Aerospace-området. Christian tog 1996 initiativet att starta branschföreningen Scandinavian Waterjet
Association och var dess ordförande under 12 år. Han har varit verksam i International Society of Waterjet Technology och deltagit i technical advisory board i Waterjet
Technology Association (USA).
Christian var genom sitt bolag Westech AB initiativtagare och medgrundare till Finecut AB där han verkade som VD och utvecklare av det unika bearbetningskonceptet
Finecut. Sedan Finecut-projektet lanserats kommersiellt har Christians huvudfokus
varit att bygga en grund för ökad marknadsmedvetenhet för mikrovattenskärning,
och därmed skapa förutsättningar för en internationell expansion.
Aktuellt aktieinnehav i Finepart: Christian äger 60% av Westech AB, hans
maka Birgitta Öjmertz äger 40% av Westech AB. Westech AB äger 488 800 aktier i
Finepart Sweden AB.
Övriga uppdrag: Utöver sitt uppdrag i Finepart har Karl Magnus Christian Öjmertz
även följande uppdrag:
Bolag

Befattning

WESTECH AB

Styrelseledamot

Avslutade uppdrag: Finepart Sweden AB
Ägande över 5 procent i bolag (senaste fem åren):
Bolag
Westech AB
Westech AB äger idag 5,04% i Finepart Sweden AB

Sweden AB

44

Revisor
Till revisor valdes vid årsstämman den 15 maj 2019 revisionsbolaget KPMG AB. Adress till KPMG AB är Allégatan
71, 503 37 Borås. Huvudansvarig revisor är Thomas Bohlin och han är medlem i FAR. Under de senaste två åren har
inget revisionsuppdrag avslutats.

Övrig information om styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Rinnavägen 6, 517 33
Bollebygd. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under
de senaste fem åren. Ingen av de ovanstående personerna har under de senaste fem åren varit inblandade i någon
konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Inte heller finns det någon anklagelse och/eller sanktion utfärdad av
myndighet eller yrkessammanslutning mot någon av dessa personer och ingen av dessa har förbjudits av domstol att
ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag under de senaste fem åren. Bolagets CTO är gift med en av styreleseledamöterna. De kontrollerar
tillsammans ett bolag, Westech AB, som innehar Finepart-aktier. I övrigt så föreligger det ingen potentiell intressekonflikt hos någon av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavarna, således har ingen styrelseledamot eller
ledande befattningshavare något privat intresse som kan stå i strid med Bolagets intressen. Att vissa av styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna har ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav framgår av
uppräkningen ovan. Ingen av ovan nämnda styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har ingått avtal med
Bolaget om förmåner efter uppdragets avslutande, utöver vad som annars framgår i detta Memorandum.
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BOLAGSSTYRNING
Svensk kod för bolagsstyrning

Styrelsen

Eftersom Spotlight Stock Market är en alternativ marknadsplats
och inte en reglerad marknad omfattas Bolaget inte formellt av
svensk kod för Bolagsstyrning. Bolaget följer idag tillämpliga regler i
aktiebolagslagen (2005:551) samt de regler och rekommendationer
som följer av Spotlight Stock Markets regelverk samt god sed på
aktiemarknaden.

Styrelsen är det högst beslutsfattande organet efter bolagsstämman.
Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Bolagets organisation
och förvaltning av Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöter utses
vanligen av årsstämman för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter som väljs av Årsstämman vara lägst fyra och högst åtta med högst
två suppleanter.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets
högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna
sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och
balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val
av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Årsstämman måste hållas inom sex månader från utgången
av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra
bolagsstämman. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att
kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett
ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Ersättningar till styrelsen under 2020
Vid Bolagets bolagsstämma den 16 maj 2019 beslutades att arvode
till styrelsen skall utgå med 200 000 kr att fördela inom styrelsen.

Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar före stämman,
dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast
den dag som anges i kallelse till stämman. Aktieägare kan närvara vid
bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och
får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare
anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för
samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
Bolagsinformation
Firmanamn

Finepart Sweden AB

Organisationsnummer

556888-1063

Handelsbeteckning

FINE

ISIN-kod

SE0009189442

Säte och hemvist

Västra Götalands län,
Bollebygd kommun

Datum för bolagsbildning

2012-03-19

Datum för registrering

2012-03-19

Land för bolagsbildning

Sverige

Juridisk form

Publikt aktiebolag

Lagstiftning

Svensk rätt och svensk
aktiebolagslagen (2005:551)

Adress (HQ)

Rinnavägen 6,
517 33 Bollebygd

Telefon

+46 (0) 33 28 41 45

E-post

info@finepart.com

Hemsida

www.finepart.com

Försäkringar
Bolagets försäkringsskydd är enligt Bolagets bedömning tillfredsställande med hänsyn till den verksamhet som bedrivs och riskerna denna
medför. Försäkringsskyddet kan anpassas vid behov.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Finepart Sweden AB:s finansiella rapporter för 2019, 2018 och 2017
samt utgör en del av Memorandumet och skall läsas som en del därav.
Dessa finansiella rapporter återfinns i Finepart Sweden AB:s Bokslutskommuniké för 2019 samt årsredovisningar för 2018 och 2017,
där hänvisningar görs enligt följande:
• Fineparts Bokslutskommuniké för 2019: Resultatrapport (s. 6),
Balansrapport (s. 7-8) och kassaflödesanalys (s. 9)
• Fineparts årsredovisning för 2018: Resultaträkning (s. 3), Balansräkning (s. 4-5) och kassaflödesanalys (s. 6)
• Fineparts årsredovisning för 2017: Resultaträkning (s. 4), Balansräkning (s. 5-6) och kassaflödesanalys (s. 7)

Rådgivare

Finepart Sweden AB är bildat i Sverige och har organisationsnummer
556888-1063. Bolaget har inga dotterbolag.

Finansiell rådgivare till Bolaget är Partner Fondkommission. Partner
Fondkommission har även biträtt Finepart med upprättandet av Memorandumet. Partner Fondkommission är Bolagets rådgivare vid Erbjudandet och kommer agera emissionsinstitut avseende Erbjudandet.

Väsentliga avtal

Transaktioner med närstående

Organisation och struktur

Bolaget hyr kontorslokaler för huvudkontoret på adressen Rinnavägen
6 i Bollebygd. Hyresvärd är bolaget Moquino Fastighets AB. Finepart erlägger en årshyra på cirka 130 KSEK för en lokalyta på 100
kvadratmeter som också inkluderar larm och tillgång till gemensamma
utrymmen. Utöver detta hyr Bolaget en verkstadslokal på adressen
Rävlandavägen 6 i Bollebygd. Lokalytan för denna lokal uppgår till
cirka 100 kvadratmeter och Bolaget erlägger en årshyra på cirka 67
KSEK för verkstadslokalen.
Bolaget har ingått ett flertal agentavtal avseende bearbetning av olika
geografiska marknader. Dessa agentavtal är utformade så att försäljningsagenter erhåller en kommission baserat på försåld produkt som
genererats genom agentens försorg. Dessa avtal följer marknadsmässiga villkor.
Bolaget har därutöver endast sedvanliga affärsavtal med leverantörer
som inte bedöms ha en kritisk påverkan på Bolagets verksamhet på
längre sikt.

Tvister och rättsliga processer
Bolaget är inte idag och har inte heller under de senaste tolv månaderna varit part i något rättsligt förfarande, inklusive skiljeförfarande,
som haft eller skulle kunna få en icke oväsentlig ekonomisk betydelse
för Bolaget eller annars skulle kunna få betydelsefulla följder för
Bolagets finansiella ställning.

Tillstånd och licenser
Bolaget är inte idag och har inte heller under de senaste tolv månaderna varit part i något rättsligt förfarande, inklusive skiljeförfarande,
som haft eller skulle kunna få en icke oväsentlig ekonomisk betydelse
för Bolaget eller annars skulle kunna få betydelsefulla följder för
Bolagets finansiella ställning.
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Finepart ingick under år 2019 ett konsultavtal med PerDan Invest AB
avseende konsultation i rekryteringsprocessen av en ny VD till Bolaget. Under räkenskapsåret 2019 har den totala ersättningen uppgått
till 23 000 SEK. Under januari till maj 2019 fanns ett avtal med Brodal
Affärsutveckling AB gällande ersättning för VD Lars Brodal. Han
övergick senare i direkt anställning. Transaktionerna har genomförts
på marknadsmässiga grunder. I övrigt har inga transaktioner med
närstående skett.

Intressekonflikter
Partner Fondkommission är, som nämnt ovan, finansiell rådgivare till
Bolaget samt agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
Partner Fondkommission erhåller en på förhand avtalad ersättning i
samband med Erbjudandet. Därutöver har Partner Fondkommission
inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det föreligger
härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, ledningsoch kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i
Finepart och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska
personer som är inblandade i Erbjudandet som har ekonomiska eller
andra intressen i Bolaget.

Teckningsåtaganden
En grupp investerare enligt tabellen nedan har förbundit sig att teckna 13,5 procent av Erbjudandet. Teckningsåtagarna erhåller ingen ersättning för sina respektive åtaganden. Styrelsen för Bolaget bedömer att teckningsåtagarna har
god kreditvärdighet och således kommer att kunna infria sina respektive åtaganden. Åtaganden nedan är emellertid
inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsåtagarnas
åtaganden är förenade med vissa villkor avseende bland annat att en viss spridning av Bolagets aktier uppnås i samband med Erbjudandet. För det fall något av dessa villkor inte uppfylls finns det en risk för att åtaganden inte uppfylls.
Antal
aktier (St.)

Namn

Andel av
Företrädesemissionen, %

Kommandoran AB

238 095

3,7

Karl Wilhelm Hans Risberg

238 095

3,7

PerDan Invest AB

142 857

2,2

95 574

1,5

Lars Magnus Werner Darvall
Gerhard Dal

66 667

1,0

Mediaproducenterna Holding i Landvetter AB

47 619

0,7

Mats Lundin

33 333

0,5

7 143

0,1

Gunilla Elisabeth Jalbin
Totalt

869 383

13,5

Garantiåtaganden
Nedanstående personer (”Garanterna”) har gentemot Finepart, Partner Fondkommission och varandra åtagit sig att,
för det fall samtliga aktier inte har tecknats med stöd av teckningsrätter eller av personer som anmält sig för teckning
utan stöd av teckningsrätter, teckna och betala för nya aktier till ett belopp om sammanlagt 11,8 MSEK (”Garantiåtaganden”). Garanternas åtaganden är inte säkerställda genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning. Ersättningen
för Garantiåtaganden uppgår till 10,0 procent kontant av garanterat belopp.
Antal
aktier (St.)

Garantiavtal
ingånget

Garanterat
belopp (SEK)

1 428 571

2020-01-17

2 999 999,10

Gerhard Dal

666 667

2020-01-17

1 400 000,70

Råsunda Förvaltning AB

523 810

2020-01-20

1 100 001,00

Tommy Ure

476 190

2020-01-20

999 999,00

Kommandoran AB

476 190

2020-01-17

999 999,00

John Wilhelm Bäck

333 333

2020-01-20

699 999,30

Alingsåseken Holding AB

238 095

2020-01-20

499 999,50

Martin Wittberg

238 095

2020-01-17

499 999,50

Philip Löchen

190 476

2020-01-19

399 999,60

Litcap

142 857

2020-01-20

299 999,70

Niclas Lövgren

142 857

2020-01-17

299 999,70

Jimmie Landerman

142 857

2020-01-17

299 999,70

Toma Kapital AB

119 048

2020-01-17

250 000,80

Feat Invest AB

95 238

2020-01-20

199 999,80

Biehl Invest AB

95 238

2020-01-20

199 999,80

Christian Månsson

95 238

2020-01-17

199 999,80

Jens Olsson

95 238

2020-01-17

199 999,80

Niklas Danaliv

91 723

2020-01-20

192 618,30

Namn
Karl Wilhelm Hans Risberg

Övrigt
ɯ Det föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Finepart
ɯ Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om emittentens aktier under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret.
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VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Nedan redovisas vissa skattekonsekvenser som kan aktualiseras för fysiska personer och aktiebolag i anledning av Erbjudandet. Sammanfattningen är baserad på nu gällande regler och är endast avsedd som allmän information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige,
såvida inte annat anges. Redogörelsen behandlar inte värde-papper som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet eller av handelsbolag.
Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud för kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som
kan bli tillämpliga på innehav av aktier i Bolaget som anses näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på
innehav i bolag som är eller tidigare har varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag.
Beträffande vissa kategorier av skattskyldiga gäller särskilda skatteregler. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella
situation. Varje aktieägare och innehavare av teckningsrätter rekommenderas därför att rådfråga en skatterådgivare för att få information om de
särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. Bolaget tar
ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt.

Beskattning vid avyttring av aktier

Fysiska personer
Fysiska personer beskattas för hela den eventuella kapitalvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning eller annan avyttring av aktier. Skatt
tas ut med 30 procent av kapitalvinsten om det är fråga om marknadsnoterade aktier. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som
skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella
försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Vid kapitalvinstberäkningen används genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras
av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag
och sort. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent
av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är denna fullt
avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på aktier och
andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i investeringsfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder).
Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med
70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i
inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och
statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som
inte överstiger 100 000 kr och med 21 procent av resterande del. Ett
sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.
Juridiska personer
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga
kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet
med en skattesats om 21,4 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska
personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och
andra delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor
är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern,
under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen.
Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av
mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler
gäller för vissa speciella företagskategorier, exempelvis investeringsfonder, investmentföretag och försäkringsföretag.
Beskattning vid utdelning
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med en
skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige innehålls normalt preliminär skatt avseende utdelning med 30 procent på utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls av Euroclear
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Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.
För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet
med en skattesats om 21,4 procent.
Aktieägare som är begränsat skyldiga i Sverige
Aktieägare i Bolaget som är begränsat skattskyldiga i Sverige, och
som inte bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige,
beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av
aktier. Dessa aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i sin
hemviststat. Sådan aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare i
sin hemviststat. Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som
är begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för beskattning i Sverige
vid avyttring av aktier i Bolaget, om de vid något tillfälle under de
10 närmaste föregående kalenderåren varit bosatta i Sverige eller
stadigvarande vistats här. Beskattningsrätten kan dock vara begränsad genom de skatteavtal som Sverige ingått med andra länder. För
aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller
utdelning från svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt.
Kupongskattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är dock i allmänhet
reducerad genom dubbelbeskattningsavtal. Avdraget för kupongskatt
verkställs normalt av Euroclear Sweden eller annan som Bolaget har
anlitat eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Om
Bolaget inte har uppdragit åt Euroclear Sweden eller annan att skicka
utdelningen skall avdraget verkställas av Bolaget.
Investeraravdrag vid förvärv av aktier
Ett investeraravdrag infördes den 1 december 2013 som tillämpas på
investeringar gjorda efter den 30 november 2013. Genom avdraget
kan fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige och mot kontant
betalning förvärvar andelar i bland annat ett svenskt rörelsedrivande
aktiebolag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller
vid en nyemission i vissa fall få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital, dock högst 650 000 SEK
per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000
SEK. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och
samma företag får uppgå till högst 20 000 000 SEK per år. Om flera
investerares underlag för investeraravdrag för ett och samma företag
tillsammans överstiger 20 miljoner SEK under ett kalenderår, ska
underlagen minskas proportionellt så att underlagen tillsammans
inte överstiger 20 miljoner SEK. Sedan 1 januari 2019 gäller att en
investerare inte får göra investeraravdrag om denne (eller någon
närstående) äger eller har ägt andelar i företaget någon gång under
perioden den 1 januari två år före beskattningsåret fram till det datum
då andelarna förvärvas. Detta gäller oavsett om investeraren äger eller
har ägt andelarna direkt eller indirekt och det gäller även om investeraren äger eller ägde andelar i ett annat företag inom samma koncern.
Därutöver finns en rad andra krav på såväl investeraren som det före-

tag man investerat i, bland annat när det gäller innehav vid utgången
av beskattningsåret, värdeöverföringar till investeraren, löneunderlag,
interna förvärv och företagets ekonomiska situation. Ett beviljat avdrag
ska vidare återföras under vissa förutsättningar. Varje aktieägare och
innehavare av teckningsrätter rekommenderas därför att rådfråga en
skatterådgivare för att få information om reglerna kan vara tillämpliga
och konsekvenserna av dem i det enskilda fallet.
Investeringssparkonto
För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto
utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna. Det föreligger
inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid eventuell försäljning av
aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt. All
beskattning sker via en avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen
för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust på kontot. Avkastningsskatten är ca 0,75 procent, och betalas varje år.

Sweden AB

50

BOLAGSORDNING
BOLAGSORDNING FÖR FINEPART SWEDEN AB (org. nr 556888-1063)
Antagen på extra bolagsstämma 2020-02-20

1. Firma
Bolagets firma är Finepart Sweden AB. Bolaget är publikt (publ). Bolaget använder även handelsnamnet Finecut.

2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Bollebygds kommun, Västra Götalands län.

3. Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och handel med produkter och tjänster inom skärande bearbetning med specialisering mot waterjet-bearbetning, samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1.425.000 kronor och högst 5.700.000 kronor.

5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 9.500.000 och högst 38.000.000.

6. Styrelse
Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter, med lägst 0
och högst nio suppleanter.

7. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två
revisorer, alternativt ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor, som skall väljas på årsstämman.

8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9. Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket aktiebolagslagen och
som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
• Val av ordförande på stämman.
• Upprättande och godkännande av röstlängd.
• Framläggande och godkännande av dagordning.
• Val av en eller två justeringsmän.
• Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
• Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
• Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
• Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
• Val av styrelse samt revisorer
• Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier.
Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.

12. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

13. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.
______________________
Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma 20200220
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ADRESSER
Bolaget
Finepart Sweden AB
Rinnavägen 6
SE- 517 33 Bollebygd
Tel. +46 (0) 33 28 41 45

Finansiell rådgivare
Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
SE- 411 09 Göteborg
Tel. +46 (0)31-761 22 30

Revisor
KPMG AB
Vasagatan 16
SE- 111 20 Stockholm
Tel. 08-723 91 00

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
SE-111 64 Stockholm
Tel. +46 (0)8-402 90 00
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