
Emission inför notering på AktieTorget
Sammanfattande information

Elbussar 
Det bästa transportmedlet  
för framtidens kollektivtrafik!

Emittent Aktier i Hybricon Bus Systems AB (publ), org nr 556936-2196 (”Hybricon eller Bolaget”).

Erbjudande Baserat på bemyndigande från årsstämma den 24 mars 2015, beslutade styrelsen den 27 mars 2015, att öka 
Bolagets aktiekapital med högst SEK 280.000 genom emission av högst 2.800.000 aktier. Erbjudandet riktar sig 
till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.

Teckningskurs SEK 10

Emissionsvolym SEK 28.000.000

Anmälningsperiod 18 maj – 5 juni 2015. 

Emissionsgaranti Ett garantikonsortium garanterar att 60 procent av Emissionsvolymen tecknas (d v s SEK 16.800.000).

Teckningspost Minsta teckningspost är 500 aktier, därefter i poster om 500 aktier vilket motsvarar ett belopp om  
SEK 5.000 per teckningspost. 

Betalning Aktierna skall betalas genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar i enlighet med instruktioner på 
avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen äger rätt att förlänga anmälningsperioden.

Courtage Inget courtage utgår.

Handelsplats Hybricon har ansökt om notering på AktieTorget. Första dag för handel beräknas till juli månad 2015.

ISIN-kod SE0006966115

Kortnamn HYCO

Prospekt För fullständig information om Erbjudandet, vänligen se prospekt godkänt av Finansinspektionen i maj 2015. 
Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Hybricons hemsida www.hybricon.se.

Alla älskar elbussar!

Fossilfritt, tyst och  
energieffektivt!



VD-kommentar
Jag fick hösten 2013 förtroendet och ansvaret att leda Hybricon Bus 
System AB (publ) med målet att bli en av de ledande leverantörerna 
av elektriska bussystem. Det är få förunnat att få leda ett företag 
med produkter och tjänster som har så många uppenbara fördelar. 
Både för Hybricon som företag men även för operatörer och bestäl-
lare av kollektivtrafiksystem samt resenärer och samhället i stort. 
Alla älskar lokaltrafik som är fossilfri, tyst och energieffektiv!
 Hybricons systemlösning med elbussar och laddstationer för 
stadstrafik är den första på marknaden. Våra bussar kan i praktiken 
köras 24 timmar per dygn utan längre uppehåll för laddning. Förut-
om elbussarna består lösningen av laddstationer, laddsystem och 
åtaganden för service och eftermarknad. 
 Vår första order som ska levereras under 2015 och där vi påbörjat 
leveransen, var på åtta bussar och två laddstationer, tillsammans tio 
så kallade Enheter. Totalt ordervärde uppgår till 66 miljoner kr plus 
två miljoner kr i årliga intäkter under den närmaste tioårsperioden. 
För närvarande har vi över 20 pågående diskussioner och förhand-
lingar i Sverige och Norge. Vår uppskattning är att detta under 2015 
ska leda till försäljning av ytterligare nio Enheter. Trots att vi nyligen 

avslutat vårt första räkenskapsår kan vi alltså redan idag visa på en 
betydande omsättning!
 Vi har stor respekt för uppgiften att successivt anpassa vår 
organisation och våra samarbeten med leverantörer så att vi nu tar 
vara på de affärsmöjligheter som finns. I produktionsanläggningen 
i Holmsund utanför Umeå är vi totalt 27 medarbetare. Flertalet av 
dessa har varit med från början. Jag vill påstå att vi tillsammans har 
samlat på oss ett mycket stort know how om hur vi nu ska lyckas 
expandera verksamheten som planerat. 
 Jag hoppas att ni tycker detta är spännande! Elbussar är något 
som kommer att påverka er i framtiden, vare sig ni är resenär eller 
har barn och barnbarn som reser kollektivt. Eller kanske endast bor 
i en större stad och vill att luften ska bli renare och att bullernivån 
ska sänkas.
 Välkommen att följa oss som aktieägare!

Jonas Hansson
Verkställande direktör

En mycket stor marknad med goda tillväxtmöjligheter
Persontransportarbetet i Sverige, vilket inkluderar alla person-
transporter, uppgick 2013 till 140 miljarder personkilometer1. 
Person bilstrafiken står för det dominerande resandet, 76 procent. 
Kollektivtrafiken 19,3 procent varav busstrafiken står för 6,0 procent. 
Antalet kollektivresor per invånare och år, har sedan år 2000, ökat 
från 122 kollektivresor per invånare och år till 148 resor per år 
2013. Buss är det vanligaste kollektiva färdmedlet i Sverige. Under 
2013 var 52 procent av samtliga lokala och regionala kollektivresor 
bussresor. 2013 uppgick antal bussar i trafik till 14.030. Av dessa var 
39 procent finansierade via finansbolag. Under 2013 nyregistrerades 
1.323 bussar.
 För Hybricons nuvarande målgrupp, som under 2015 endast 
innefattar den svenska marknaden, uppskattar Bolaget det årliga 
marknadsvärdet till cirka 3 miljarder kr. För målgruppen 2017 då 
Bolaget påbörjat sin exportsatsning, uppskattas marknadsvärdet 

till cirka 11 miljarder kr. För att ytterligare förstå den stora mark-
nadspotentialen är det av stort intresse att studera vilka drivmedel 
bussarna drivs med idag:

Drivmedel Andel

Diesel 70,2 %

Biogas 14,0 %

RME (RapsMetylEster) 9,7 %

Etanol 5,1 %

El- och hybrider 0,5 %

Bensin 0,3 %

DME (DiMetylEter) 0,2 %

Summa 100 %
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Drivkrafter och trender
Hybricon bedömer att marknaden för kollektivtrafiksystem för 
stadstrafik kommer att förändras dramatiskt. Huvudanledningen till 
detta är att system med elbussar idag har nått den tekniska nivå och 
den kostnadseffektivitet som krävs för att på allvar konkurrera med 
dagens bussar som drivs med andra drivmedel. Hybricon anser att 
det finns ett flertal starka drivkrafter som påverkar marknaden till 
Hybricons fördel:

Positiva miljöeffekter
Elbussar reducerar utsläpp och bullernivåer. Elbussar släpper inte 
ut några växthusgaser.

Energi- och kostnadseffektivt
Elbussar är redan idag det mest ekonomiska alternativet. Även när 
investeringskostnaden inkluderas blir den totala kostnaden (Total 
Cost of Ownership) lägst för elbussar2. 

Trend mot ökad befolkning och urbanisering  
ställer krav på tätare stadsplanering
Förtätning kan ändast ske om bostäder byggs nära trafikleder.

Detta är något som de mycket tysta och utsläppsfria elbussarna 
möjliggör. I detta sammanhang är det även viktigt att kollektivtra-
fikens attraktionskraft ökar bland medborgarna, detta i syfte att 
framförallt minska bilåkandet. 

Allt högre regulatoriska krav
Bland de viktigaste och tydligaste strategierna och målen inom EU 
och Sverige finns reducering av utsläppsnivåer för föroreningar och 
buller och att uppnå en högre energiandel som kommer från förny-
bara källor. För att klara detta krävs att nyttotrafiken inom stadsre-
gionerna uppnår nära nog nollutsläpp till år 2030 och att övergången 
mot transportsystem med mycket låga utsläpp – helst inga alls som 
elbussar - inleds omedelbart.

Den allmänna opinionen i miljöfrågor
Det är även Hybricons bedömning att den allmänna opinionen i 
miljöfrågor kommer att gynna Bolaget. I synnerhet som beställarna 
av kollektivtrafiksystem är kommuner där politiska faktorer som 
miljöfrågor har stor betydelse.

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

Affärsmöjligheten
Teknikutvecklingen har idag nått så långt att elbussar blivit ett kon-
kurrenskraftigt alternativ jämfört med bussar som drivs med andra 
drivmedel. System baserade på elbussar bedöms bli dominerande 
i framtiden. Hybricon är väl förberedda och kan agera mycket friare 
än de etablerade bussföretagen som enbart har elbussar som ett 
nytt och mindre komplement till de traditionella bussarna. Dessa 
aktörer har en tröghet i att ställa om sin produktion eftersom stora 
investeringar tidigare skett i de diesel- och biogasdrivna bussar 
som för närvarande är i trafik. Avskrivningstiderna för konkurren-
ternas produktionsinvesteringar har långt ifrån löpt ut. Styrelsen 
anser att marknaden för kollektivtrafiksystem kommer att förändras 
dramatiskt under den närmaste tioårsperioden. Detta innebär stora 
affärsmöjlighet för Hybricon!

KÄLLOR: 1) Som källa till de uppgifter som nämns i hela avsnittet “Kollektivtrafiken i Sverige”, har använts 
rapporten ”Sveriges Bussföretag, Statistik om bussbranschen augusti 2014”, publicerad av Sveriges 
Bussföretag, ett förbund inom Transportgruppen. 2) Forskningsrapporten “Advancing from efficiency to 
sustainability in Swedish medium-sized cities: An approach for recommending powertrains and energy 
carriers for public bus transport systems”. Nurhadi, Borén och Ny, Blekinges Tekniska Högskola, 2014.
 

Hybricons bussar är oberoende av lokala utsläppsregler.



Hybricons systemlösning för kollektivtrafiksystem med elbussar
Hybricons lösning för kollektivtrafiksystem med elbussar består 
för utom bussarna av laddstationer, laddsystem och åtaganden för 
service och eftermarknad vilket tillsammans utgör en konkurrens-
kraftig systemlösning.

Elbussarna HAW 12 LE och HAW 18 LE
Bolaget har i sin utveckling tagit fram två busstyper som kallas för 
HAW 12 LE och HAW 18 LE. HAW står för Hybricon Arctic Whisper. 
Arctic för att de är speciellt anpassade för kallt klimat. HAW-bussar-
na är byggda för temperaturer även under –30 grader. Whisper för 
att elbussarna är mycket tysta. Detta upplevs främst vid hållplatser 
och rödljus då tomgångskörning av dieselbussar är en av de största 
bullerkällorna i stadsmiljö. 12 respektive 18 anger längden i meter 
på bussarna och LE står för Low Entry, vilket är beteckningen för 
en stadsbuss med lågt golv fram samt högt golv (för maximalt antal 
stolar) bak.

HAW är inte ”bara en ny elbuss på marknaden” utan är en hållbar 
och framtidssäkrad buss för kollektivtransporter med en rad kon-
kurrensfördelar. Hybricon vill särskilt framhålla följande:

n Drivlinan
HAW har en drivlina bestående av endast en rörlig del per hjul. Hybri-
con har ersatt dieselmotor, växellåda och en mängd andra kompo-
nenter bestående av tusentals rörliga delar med världens enklaste 
drivsystem; Hjulmotorer. Dessa är tillverkade av det tyska företaget 
Ziehl Abegg. HAW är den första busstyp som redan från början 
utvecklats för dessa motorer. 

n Moduluppbyggt system
För att en elbuss skall kunna fungera krävs det mycket mer än 
batterier och drivsystem. Det krävs bland annat kompressor för 
tryckluft till bromsarna och hydraulpump för servostyrning. Samtliga 
dessa hjälpsystem är moduluppbyggda vilket ger följande fördelar: 

- ”Just in time” montering av de dyraste komponenterna vilket spar 
kostnader vid produktion. 

- Snabb service som ger en mycket hög ”up time”, det vill säga den 
tid bussarna kan vara i trafik i förhållande till på verkstaden. Många 
moduler, exempelvis en kompressor kan bytas på gatan på ett par 
minuter i motsats till ett par timmar på verkstaden.

Hybricons elbuss HAW 18 LE 4WD (med 4-hjulsdrift). 

Hybricons drivlina i sin helhet. Endast en rörlig del per hjul.

”Kolla, vi får åka 
med elbussen idag!”



- Möjlighet att uppgradera i princip alla bussens komponenter vilket 
ger en hållbar framtidssäkring. 

n Avancerat värme- och kylsystem
Efter att ha konstaterat att det går åt lika mycket energi att värma 
en standardbuss på vintern som att driva den framåt, har Hybricon 
tillsammans med det världsledande företaget Thermo King, investe-
rat stora resurser i att utveckla ett avancerat värme- och kylsystem. 
Tack vare detta system sker värmeåtervinning från värmealstrande 
moduler som motorer och batterier. Systemet innefattar bland annat 
värmepumpar och ett eget styrsystem för drivmotorerna.

n Telemetrisk övervakning
Hybricons HAW-bussar är även utrustade med avancerade funk-
tioner för telemetrisk övervakning. Fler än 200 parametrar kan 
övervakas simultant, exempelvis batterikonditionen och parametrar 
som påverkar resenärerna, exempelvis temperatur och fuktighet. 
Detta innebär att eventuella problem kan förutses så att service kan 
planeras och eventuella reparationer kan göras innan större skador 
inträffar.

n Range extender
Hybricon har utvecklat ett eget system för Range extention (Räck-
vidsförlängning). Systemet gör det möjligt att ladda bussen även 
under drift med hjälp av en generator som drivs med biodiesel eller 
med bränsleceller. Detta är ett tillbehör som i praktiken omvandlar 
den rena elbussen till en seriehybrid med mycket låg energiförbruk-
ning. Genom att det inom en nära framtid bedöms finnas möjlighet 
att ersätta dagens förbränningsmotordrivna generator med bräns-
leceller, har HAW-bussarna en god framtidssäkring och kommer att 
kunna användas även utanför stadstrafiken.

Laddstationer, laddsystem och batterilösningar
För att kunna driva elbussarna krävs olika typer av  laddsystem, som 
baseras på de kundanpassade batterilösningar som levereras.

n Hybricons laddstationer för Ultrafast Charging®

Stadsbussar är den mest lämpade formen för eldrift eftersom dessa 
bussar körs på bestämda rutter och tider och mellan bestämda 
ändstationer. Denna kontinuerliga drift av bussarna möjliggörs tack 

vare Bolagets teknik Ultrafast Charging®. Denna grundlösning är 
ett system som innebär att elbussarna laddas vid ändstationerna i 
stället för enbart i bussgaraget där de förvaras under natten. Detta 
innebär att bussarna kan ha mindre batteripackar samt att de kan 
användas i trafik i stort sett dygnet runt. Varje busslinje innehåller i 
tidtabellen en så kallad reglertid på 5 – 10 minuter att utnyttjas vid 
ändsatationen. Reglertiden utnyttjas i Hybricons system på så sätt 
att bussen laddas i 3 – 5 minuter och körs sedan i upp till cirka en 
timme, därefter laddas den på nytt.

n Laddsystem
Operatören önskar normalt använda stadsbussarna i trafik även 
utanför ordinarie rutter. Med de elbussar som idag finns på mark-
naden, är detta svårt att genomföra. Hybricon har därför valt att 
erbjuda ett flertal laddsystem vilket ökar kundens flexibilitet vid 
användning av HAW-bussarna. Hybricon erbjuder ett stort urval av 
laddmöjligheter. Från enkel ”On board” nattladdning och standard 
snabbladdning till Bolagets, i samarbete med Opbrid i Spanien, 
egenutvecklade Ultrafast Charging®-system.

n Batterilösningar
Hybricon kan erbjuda kundanpassade batterilösningar med olika 
batterityper och storlekar. Fokus ligger främst på Bolagets Ultra- 
snabbladdningsbara batterier med mycket lång livslängd och excep-
tionella köldfunktionsegenskaper. Batterierna, som är av typen LTO 
från Altairnano är utvecklade i USA och tillverkningen sker i Kina. 
Hybricon bygger med dessa moduler sina egna batterilådor och äger 
därmed en kärnkompetens inom fordonsbatteriområdet. 

Service och eftermarknad
Då service av elfordon inte är allmänt vedertagen kunskap krävs 
särskild utbildning för detta. Bolagets modulsystem gör det dock 
möjligt att enkelt utföra service för de vanligaste uppkommande 
felen på komponenter som förslits. Bolagets obligatoriska service-
program är utformat på så sätt att Hybricon utbildar kundens 
servicetekniker i hur service skall utföras. Detta är vedertaget i 
branschen eftersom operatören av bussen själv önskar serva den 
tillsammans med sin övriga busspark. Hybricons funktionalitet med 
det moduluppbyggda systemet ökar kvaliteten och säkerheten i ser-
vicearbetet eftersom det är färre moment att kontrollera och utföra. 
Hybricon kan för de kunder som så önskar även erbjuda ett totalt 
serviceåtagande på gynnsamma villkor.

Hybricons moduluppbyggda system ger en rad fördelar, betydligt snabbare service, ökad 
kvalitet och säkerhet i servicearbetet med färre moment att kontrollera och utföra.

Elbussarnas LTO-batterier och ultrasnabbladding möjliggör el-trafik dygnet runt utan 
avbrott.



Framtidsutsikter
För Hybricon är det en självklarhet att det bästa transportmedlet för 
framtidens kollektivtrafik är system baserade på elbussar. 

Under 2015 inleds full kommersialisering
Medarbetarna inom Hybricon har sedan 2011 arbetat med att 
utveckla det kollektivtrafiksystem med elbussar som idag är färdigt 
för full kommersialisering. I början av 2014 levererades den första 
protoypen, en HAW 12 LE till Umeå Kommunföretag. I april 2014 
beställde Umeå Kommunföretag ytterligare åtta bussar inklusive två 
laddstationer, tillsammans tio så kallade enheter. Dessa tio enheter 
skall levereras under 2015. Hela ordervärdet på 66 mkr kommer att 
intäktföras under 2015. Därutöver har Bolaget sedan i början av 2014 
påbörjat en bearbetning av andra tänkbara svenska kunder vilket 
förväntas leda till att ytterligare nio enheter säljs under 2015.

Försäljningsmål
Mot bakgrund av de starka drivkrafter som Hybricon anser tala 
till Bolagets fördel, konkurrensfördelarna som Bolagets kollek-
tivtrafiksystem med elbussar erbjuder samt den löpande åter-
koppling som erhålls i diskussioner med nya tänkbara kunder, ser 
Hybricon positivt på Bolagets övergång till fullskalig kommersialise-
ring av sitt system. 

Bolaget har fastställt följande försäljningsmål:

År Antal Enheter

2015 19 enheter (10 Enheter finns i orderboken)

2016 36 enheter 

2017 54 enheter

Hybricons pris till kund på en elbuss är 4,8–7,5 mkr och en station 
för ultrasnabbladdning cirka 2,5–5,5 mkr.

Rörelsekapitaldeklaration
Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet för 
Bolaget är tillräckligt för att möta Bolagets behov under en period 
om tolv månader från dagen för Prospektet. Styrelsen har vidtagit 
åtgärder som bedöms trygga going concern och likviditet tolv må-
nader framåt. Åtgärdena består bl a i bankupplåning och lämnade 
garantier från Hybricons huvudägare. Bolagets huvudägare har i 
mars 2015 lämnat en Kapitaltäckningsgaranti på MSEK 15,6 och 
en Likviditetsgaranti på MSEK 23. Bägge garantierna gäller till sina 
fulla belopp utan hänsyn tagen till om emissionen som beskrivs i 
denna broschyr genomförs eller ej.



Varför investera i Hybricon?
En mycket stor marknad med god tillväxt
För Hybricons nuvarande målgrupp, som under 2015 endast 
innefattar den svenska marknaden, uppskattar Bolaget det årliga 
marknadsvärdet till cirka 3 miljarder kr. För målgruppen 2017 då 
Bolaget påbörjat sin exportsatsning, uppskattas marknadsvärdet 
till cirka 11 miljarder kr. Hybricon bedömer att system baserade på 
elbussar kommer bli dominerande i framtiden. Bolaget är väl förbe-
redda och kan agera mycket friare än de etablerade bussföretagen 
som enbart har elbussar som ett nytt och mindre komplement till 
de traditionella bussarna. Dessa aktörer har en tröghet i att ställa 
om sin produktion eftersom stora investeringar tidigare skett i de 
diesel- och biogasdrivna bussar som för närvarande är i trafik.

Positiva miljöeffekter
Elbussar är fossilfria och ur ett miljömässigt perspektiv, överlägsna. 
De är dessutom tysta vilket gör resandet behagligare. Inte minst för 
boende efter bussarnas rutter är detta av största vikt. I en värld där 
resenärernas miljömedvetenhet successivt ökar med krav på ren luft 
och lägre buller, erbjuder kollektivtrafiksystem med elbussar, den 
självklara framtida lösningen.

Ökade regulatoriska krav driver utvecklingen
Bland de viktigaste och tydligaste strategierna och målen inom EU 
och Sverige kan nämnas att (a) EU skall försöka styra mot utsläpps-
nivåer år 2050 som motsvarar 40 procent av 1990 års utsläppsnivå-
er1, att (b) Sverige har förbundit sig att under år 2020 uppnå en ener-
giandel som kommer från förnybara källor på 49 procent av landets 
totala energianvändning2 samt, att (c) det förutses att nyttotrafik 
inom stadsregionerna måste uppnå nära nog nollutsläpp till år 2030 
och att migrationen mot transportsystem med mycket låga utsläpp 
därför måste inledas omedelbart1. 

Löser samhällsproblem
Den internationella trenden mot ökad urbanisering ställer krav på 
tätare stadsplanering utan allvarlig miljöpåverkan. Elbussar gör 
detta möjligt. 

Energi- och kostnadseffektivt
Elbussar är det mest energisnåla alternativet. Om hänsyn tas till 
samtliga investerings- och driftskostnader, är kollektivtrafiksystem 
med elbussar dessutom den mest kostnadseffektiva lösningen3.

Hybricon är ett stabilt och väl förberett bolag
Efter flera års utveckling är Hybricons system för kollektivtrafiksys-
tem med elbussar redo att lanseras i full skala. Bolaget har samlat 
på sig en betydande know how och är först på marknaden med ett 
helelektriskt ultrasnabbladdat system. Hybricon är väl organiserade 
och förberedda och med de kapital- och likviditetsgarantier som 
huvudägarna ställt till Bolaget (se föregående sida) står Bolaget idag 
rustat inför en expansion av verksamheten. 

Beställarna måste göra miljöpolitiska hänsynstaganden
Det är viktigt att påpeka att i majoriteten av fallen är beställarna av 
lokaltrafik kommuner. Dessa upphandlar trafiken från operatörer 
(bussföretag). Förutom att kommunerna måste ta hänsyn till de öka-
de regulatoriska kraven, att lokaltrafiken på sikt inte skall släppa ut 
växthusgaser och andra föroreningar, har de ett miljöpolitiskt ansvar 
som successivt ökar eftersom kommuninvånarna ställer allt högra 
krav på ren och tyst trafik.

KÄLLOR: 1) KOM 2011/144: Vitbok: Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem http://data.riksdagen.se/fil/A3490BB8-EC97-4583-
827F-29D7F433D8DE. 2) Europaparlamentets och rådets direktiv direktiv 2009/28/EC: Om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/
PDF/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1425378046711&from=SV. 3) Forskningsrapporten “Advancing from efficiency to sustainability in Swedish medium-sized cities: An approach for recommending powertrains and 
energy carriers for public bus transport systems”. Nurhadi, Borén och Ny, Blekinges Tekniska Högskola, 2014.

Alla älskar elbussar!

Fossilfritt, tyst och  
energieffektivt!



Hybricon Bus Systems AB Sågverksgatan 10 91331 Holmsund +(46) 90 770 900 info@hybricon.se www. hybricon.se

Riskfaktorer
Nedan redogörs för de huvudsakliga riskerna som kan få betydelse för 
Hybricons verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte 
rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Beskrivningen 
av riskfaktorerna är inte fullständig utan innehåller endast de risker som 
Bolaget bedömer som de huvudsakliga. För fullständig information om 
risker, vänligen se avsnittet Riskfaktorer i prospekt godkänt av Finansin-
spektionen i maj 2015. 

n Kort verksamhetshistorik med ej bevisade försäljningsresultat. 
Hybricon är ett ungt företag med ej bevisade försäljningsresultat. 
Bolaget befinner sig i inledningen av sin kommersialiseringsfas och 
kan ej hänvisa till tidigare verksamhetsresultat. Bolagets struktur och 
strategi för inköp, produktion och försäljning, liksom Bolagets övriga 
struktur, har tillämpats under kort tid. Detsamma gäller sammansätt-
ningen av Bolagets styrelse och ledning. 

n Behov av kvalitativa och starka samarbetspartners för tillverkning 
av bussar i grundutförande. Hybricons utveckling och tillverkning av 
kollektivtransportsystem med elbussar är beroende av samarbeten 
med leverantörer. Detta gäller främst den tillverkning av elbussar i 
grundutförande.

n Produktionskapaciteten hos samarbetspartners för produktion av 
bussar i grundutförande. Hybricon har fastställt en expansionsplan 
vilken medför en kraftigt ökad produktion av bussar under de närmas-
te åren. Detta ställer krav på ökad produktionskapacitet hos Bolagets 
samarbetspartner för tillverkning av bussar i grundutförande.

n Behov av kvalitativa och starka samarbetspartners för produktion av 
bussar i slutgiltigt produktionsutförande. För att i egen regi kunna 
genomföra den slutgiltiga produktionen av bussarna är Bolaget 
beroende av ett flertal leverantörer. Detta gäller bland annat den 
batteriteknik som används vilken är ett av Bolagets främsta försälj-
ningsargument i sin försäljning samt, leverantörer av bland annat 
komponenter till sitt moduluppbyggda system.

n Vård av kunder och uppbyggnad av kundämnen. Eftersom markna-
den för kollektivtrafiksystem med elbussar endast är i sitt startske-
de, är det viktigt för Hybricon att successivt identifiera och inleda 
försäljningsdiskussioner med ett stort antal kundämnen och på ett 
professionellt sätt vårda redan existerande kunder.

n Behov av att lyckas med storskalig industriell försäljning. Mot 
bakgrund av vad som beskrivits i föregående avsnitt, kommer det att 
ställas särskilda krav på de av Hybricons medarbetare som arbetar 
med marknadsföring och försäljning inklusive Bolagets verkställande 
direktör. Det är viktigt att dessa medarbetare har den erfarenhet, 
kompetens, drivkraft, tålamod och förmåga att bland annat kunna 
slutförhandla och erhålla nya beställningar. 

n Beroende av nyckelpersoner. Hybricon är beroende av kvalificera-
de medarbetare. Det är av synnerligen stor vikt att Bolaget lyckas 
attrahera medarbetare på de viktigaste nyckelpositionerna samt att 
Bolagets lyckas behålla dessa nyckelpersoner.  

n Framtida finansieringsbehov genom nyemissioner. Vid en kraftig 
expansion av verksamheten kan behov av ytterligare kapitaltillskott 
från Bolagets aktieägare uppstå. 

n Konkurrenter. Hybricons verksamhetsinriktning är inte unik. Det finns 
andra aktörer på den svenska och internationella marknaden vilka 
bedriver liknande verksamhet. Ett flertal av dessa aktörer, exempel-
vis Volvo, Scania, MAN och Mercedes Benz är mycket kapitalstarka 
aktörer med omfattande internationell verksamhet.

n Aktiemarknadsrisk: En tänkbar investerare i Hybricon bör iakttaga att 
en placering i Bolaget är förknippad med hög risk och att det inte kan 
försäkras att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling.

n Aktiens likviditet: Det kan föreligga en risk att aktien inte omsätts 
varje dag och avståndet mellan köp- och säljkurs kan vara betydande. 
Om en innehavare av aktier eller andra värdepapper i Hybricon inte 
har möjlighet att sälja dessa till för innehavaren acceptabla nivåer vid 
varje given tidpunkt, kan detta leda till en förlust för innehavaren.

n Risk att Erbjudandet ej blir fulltecknat: Oberoende av emissionens 
utfall har Styrelsen vidtagit åtgärder som bedöms trygga going 
concern och likviditet tolv månader framåt. Åtgärdena består bl a i 
bankupplåning och lämnade garantier från Hybricons huvudägare. 
Bolagets huvudägare har i mars 2015 lämnat en Kapitaltäcknings- 
garanti på MSEK 15,6 samt en Likviditetsgaranti på MSEK 23. Emel-
lertid, i det fall Erbjudandet ej fulltecknas kan detta medföra att ett 
kapitalbehov uppstår 12 månader efter Prospektets offentliggörande. 
Om Bolaget vid en sådan situation ej lyckas arrangera ytterligare 
kapital kan omfattningen av verksamheten då behöva anpassas till 
rådande likviditetsläge. Detta skulle kunna innebära en reducering 
av verksamheten med personalnedskärningar som följd. Om så sker 
kommer Bolaget att försöka finansiera ett eventuellt uppkommit 
kapitalbehov genom exempelvis en företrädesemission, lånebaserad 
finansiering eller andra former av kapitaltillskott. Det kan också leda 
till en reviderad strategi för Bolaget och förmodligen också innebära 
en lägre investeringsnivå.

n Kursfall på aktiemarknaden: Aktiemarknaden kan generellt gå ner 
av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakurs-
förändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Bolagets aktie 
påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka 
till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och 
skydda sig mot.

n Ägare med betydande inflytande; Bolagets idag störste aktieägare, 
ReMoD Invest AB, innehar före Erbjudandet 71,0 procent av röste- och 
kapitalandelen i Bolaget. Även efter ett fulltecknat Erbjudande kom-
mer ReMoD Invest AB att vara en betydande ägare i Hybricon. Denna 
koncentration av ägarkontrollen kan vara till nackdel för aktieägare 
som har andra intressen jämfört med den betydande ägaren.


