Inbjudan till teckning av aktier
i Ecoclime Group AB (publ)
29 november 2018 till och med den 13 december 2018

Styrelsen för Ecoclime Group AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående emission.
Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och
Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspek
tionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument.
Observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag ur prospektet och att varje beslut att investera i
Ecoclime ska baseras på en bedömning av informationen i prospektet i dess helhet. Prospektet finns tillgäng
ligt på www.ecoclime.se samt www.fi.se. Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Ecoclime Group AB
(publ), Storgatan 38, 903 26 Umeå. Frågor om teckning och betalning besvaras av emissionsinstitutet
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 408 933 50.

Företrädesemissionen
i sammandrag
Företrädesrätt till teckning

Garantiåtaganden

Den som på avstämningsdagen den 27 november 2018 är aktieägare i Ecoclime äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i relation till tidigare innehav. Elva (11) befintliga aktier,
oavsett serie, i Ecoclime berättigar till teckning av fem (5) nya
B-aktier till en kurs om 6,80 kronor per B-aktie. Aktieägare i
Ecoclime erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie,
oavsett serie. Det krävs elva (11) teckningsrätter för teckning av
fem (5) nya aktier. Teckningskursen är 6,80 kronor per nyemitterad B-aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att
anmäla intresse om teckning av aktier utan företrädesrätt.
Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första
hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, i andra hand andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter.

Ecoclime har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 70 procent av Företrädesemissionens totala belopp.

Teckningskurs

Handelsplats:
ISIN-kod aktie:
ISIN-kod Teckningsrätter:
ISIN-kod BTA:
Kortnamn aktie:

Teckningskursen är 6,80 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid
Teckning ska ske under tiden från och med den 29 november
till och med den 13 december 2018. Efter teckningstidens
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar
därefter sitt värde.

Emissionsvolym och belopp
Erbjudandet omfattar högst 8 572 226 B-aktier vilket vid
full teckning inbringar cirka 58,3 MSEK före avdrag för
emissionskostnader.

Handel med BTA
Handel i BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och
med den 29 november 2018 fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket.

Marknadsplats
Aktier som emitteras i erbjudandet kommer att bli föremål för
handel på Spotlight Stock Market.

Övrigt
Spotlight Stock Market
SE0005504164
SE0011985597
SE0011985605
ECC

Verksamhet
och affärssegment
Ecoclime är ett svenskt energisystemföretag för inomhusklimat.
Verksamheten bygger på en teknologi för tillverkning av en patenterad värmeväxlare för energiöverföring och en patenterad komfortstyrningsenhet (benämnd komfortpanel) för styrning av inomhusklimatet dvs. temperatur, drag och CO2. Ecoclimes affärsidé
är att erbjuda fastighetsägare system- och driftlösningar för bättre
inomhusklimat baserad på hållbar energi som ger produktivare
fastigheter med hyresgäster som kan nyttja fastigheterna effektivare med bättre innemiljö och lägre kostnader som följd.

Ecoclime har tre affärsområden där man erbjuder systemlösningar: Inomhusklimat, Energieffektivisering (Cirkulär energi)
samt Fastighets- och driftautomation. Bolagets två kärnprodukter komfortpaneler och energikollektorer är huvudprodukter
inom systemlösningar för Inomhusklimat respektive Energieffektivisering och är båda baserade på Bolagets patenterade kärnteknologi Energy Thermal Exchanger (”ETX”).

Affärssegment 1: Inomhusklimat

lära Energisystem, som enligt Bolagets nomenklatur betyder
att minst 80% av den termiska energin i en fastighet är återvunnen och/eller förnybar.

Bolagets systemlösningar för Inomhusklimat utgörs av befintliga
eller nya ventilationslösningar integrerade med Bolagets patenterade komfortpaneler. Genom panelerna sker en termisk energiförsörjning till lokaler via ventilationen och Bolagets patenterade värmeväxlare. Detta möjliggör en snabbare överföring,
styrning och optimering av temperaturen i en lokal, utan att
drag, kallras och oljud uppstår.

Affärssegment 2: Energieffektivisering
(Cirkulär energi)
Ecoclime erbjuder produkter för bl.a. återvinning, lagring samt
distribution av termisk energi (värme/komfortkyla) i fastigheter. Detta sker via Bolagets patenterade polymera värmeväxlare
och komfortpaneler för återvinning och utvinning av termisk
energi. När dessa system sätts samman med varandra, med
fjärrvärme och geoenergi använder Bolaget begreppet Cirku-

Affärssegment 3: Fastighetsoch driftautomation
Bolaget utvecklar och erbjuder en Internet of Things-baserad
(”IoT-baserad”) automationsplattform för realtidsövervakning,
styrning och optimering av energianvändning och energidistribution i fastigheter, som erbjuder möjligheten att integrera
komponenter och system från marknadens tillverkare. Automationsplattformen kan även integreras med på marknaden
förekommande BAS (Building Automation System) som nyttjas för teknisk övervakning och styrning av fastigheter, och på
marknaden förekommande BMS (Building Management System) som används för ekonomiuppföljning och ekonomistyrning av fastigheter.

VD har ordet
Starka drivkrafter
Drivkrafterna i fastighetsmarknaden för miljö-, komfort- och
energieffektivisering blir allt starkare då de påverkar såväl produktiviteten och densiteten (fler medarbetare på samma yta)
som lönsamheten i fastigheter. Fastigheternas värdering påverkas även av dessa faktorer när de avyttras på en alltmer klimatoch miljöfokuserad internationell fastighetsmarknad.
Bolagets produkter och system skapar bättre inomhusklimat,
med komfortkyla och komfortvärme genom återvunnen samt
förnybar energi och får en allt högre prioritet i många fastighetsbolag. Uppvärmning och komfortkyla utgör mer än 80% av
energikonsumtionen1 i fastigheter och har därför tillsammans
med komforten stor betydelse för lönsamheten. EU och olika
myndigheter såsom Boverket och kommuner i Sverige ställer allt
högre energikrav på fastigheter 2,3. Bolagets beräkningar visar
att de systemlösningar som Ecoclime erbjuder kan minska de
till fastigheten tillförda energibehoven för komfortvärme och
komfortkyla med upp till 80%, vilket kan innebära en återbetalningstid, för vissa av Bolagets lösningar, understigande ett år.

Tillväxttakten ökar
Vi har överträffat den kommunicerade tillväxtplanen.
Den utvidgade system-, produkt-, tjänste-, plattforms- och
licensportfölj som tagits fram under åren 2013 - 2018 möjliggör en offensivare satsning på tillväxt med högre rörelsemarginaler. Detta främst inom marknaden för optimering
av inomhusklimat, termisk energi och fastighetsautomation i
kommersiella nybyggnads- och ROT-fastigheter samt bostadsfastigheter. Optimeringen kan ske med Ecoclimes lösningar,
vilka baseras på Bolagets ETX-teknologi (Energy Thermal
Exchanger). Teknologin innefattar dels en egenutvecklad
helautomatiserad tillverkningsprocess för produktion av
Bolagets polymera och patenterade värmeväxlare (absorbatorer)
för värme och kyla. Den andra delen är de komponenter som
tillverkas av värmeväxlarna i form av patenterade komfort
paneler samt energikollektorer för absorption av termisk energi
(värme/kyla) i olika installationsmiljöer. Den tredje delen
omfattar de i grunden relativt enkla komponenterna
(värmeväxlare/kollektorer) sammansatta i olika typer av
unika ”intelligenta” Internet of Things-plattformar, AIoptimering (Artificiell intelligens) och styrning av termiska
energiflöden i fastigheter. Dessa lösningar medger
återvinning, utvinning, ackumulering, lagring samt distribution av termisk energi och ger energieffektiv produktion av
termisk energi (komfortvärme/komfortkyla/tappvarmvatten)
och en hälsosam och hållbar distribution av energin.

Sommarens värmebölja har påvisat bristerna i den svenska
standarden för inomhusklimat. Ecoclimes patenterade komfortstyrning som är installerad i mer än 40 000 m 2 lokaler har visat
att vi till lägre kostnader och energianvändning, kan upprätthålla en jämn temperatur, dragfritt och ljudlöst samt dessutom
med ständig frisk luft. Merparten av redan installerade komfortsystem i fastigheter i Sverige kan relativt enkelt kompletteras
med Ecoclimes system, utan att verksamheten behöver avbrytas.
Enligt mätningar som har gjorts av flera av våra kunder uppnår
Ecoclimes lösningar det bästa inomhusklimatet.

Nyemission ska accelerera tillväxten
Den nyemission vi nu genomför möjliggör snabbare tillväxt
genom förvärv och etableringar av installations- och driftkapacitet i mellersta Sverige. Nyemissionen möjliggör även
en marknadssatsning på referensinstallationer inledningsvis i
Norge, Danmark och Finland. Därtill möjliggörs utrullningen
av installations- och driftavtalskoncept med komfortgaranti,
innefattande ett planerat 40-talet större kommersiella fastigheter i Nordeuropa.
Under förutsättning att kärnverksamheten och förvärven kan drivas på samma villkor som redan uppnåtts i Bolaget under 2013 – 2018 möjliggör nyemissionen att Bolaget år
2021 kan uppnå ökad omsättning till 500 MSEK (rullande 12
månader) med en EBITDA-marginal om 15 procent, vilket
är det nya scenario som styrelsen fastställt som grund för det
aktuella emissionserbjudandet.

Stockholm, november 2018
Lennart Olofsson, VD

¹ https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling
2
Boverket, Boverkets Byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändringar till och med 2018:4 (BBR 26) (2018)
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https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive

Bakgrund och Motiv
Den globala efterfrågan på energi ökar med cirka 2% årligen4.
Även investeringarna i energieffektiviseringsåtgärder ökar,
främst i fastigheter, enligt samma rapport, motsvarade 133
miljarder USD under 2016. Uppskattningsvis 75% av Sveriges
bostäder kommer att kräva omfattande åtgärder – där alla hus
byggda före 1975 behöver renoveras – för att uppnå Riksdagens
mål att år 2050 halvera energianvändningen i bostäder och lokaler jämfört med 19955 motsvarande investeringar uppgående till
25–50 miljarder kronor per år6.

Motiv till Företrädesemissionen
och användning av likvid
Motivet till Företrädesemissionen uppgående till cirka 58,3
MSEK före emissionskostnader är primärt för delfinansiering
av förvärv av entreprenadbolag samt för projekt- och marknadsinvesteringar samt organisationsutveckling. Bolagets bedömning är att Företrädesemissionen – tillsammans med medel från
Europeiska Investeringsbanken (”EIB”) som planeras delfinansiera projektinvesteringarna – är tillräckligt för att täcka rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna. Parallellt med
Företrädesemissionen genomför Bolaget även en riktad emission
av A-aktier (gemensamt benämnt ”Emissionerna”) till huvudägaren Celsium Group i Umeå AB om ca 8,2 MSEK. Totalt
erhåller Bolaget, vid full teckning i Emissionerna 66,5 MSEK.
Nettolikviden från emissionerna planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning nedan:
1. Förvärv av entreprenad- och projektbolag i Sverige:
cirka 40 procent
2. Produkt- och projektinvesteringar:
cirka 40 procent

3. Organisations- och exportmarknadsinvesteringar:
cirka 20 procent

Milstolpar 2018
 Ecoclime förvärvade i maj 2018 det snabbväxande teknologibolaget SDC Automation, som erbjuder fastighetsautomation
innefattande komfort-, klimat- och energistyrning av fastigheter. Bolaget tillhandahåller även tjänster för belysningsstyrning
samt styrningslösningar för serverhallar samt SDC Keyhole.
 Under juni 2018 erhöll Ecoclime en genombrottsorder
om 2,4 MSEK från Atrium Ljungberg, som äger och
förvaltar 600 000 kvadratmeter kontorslokaler i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala, för installation av
komfortvärmesystem.
 Dotterbolaget Flexibel Luftbehandling vinner miljonorder
från Skanska. Ordern är ytterligare ett viktigt steg i den
pågående etableringen och utvecklingen av Ecolimes
entreprenadverksamhet i Mälardalsregionen.
 Ecoclime introducerar i samarbete med EIB under hösten
2018 en ny affärsmodell för energieffektivisering och bättre
inomhusklimat. Affärsmodellen ska leda till ökad energi
effektivisering och minskade växthusgasutsläpp enligt EU:s
klimatmål.
 Styrelsen har under oktober 2018 höjt omsättningsmålet för
helåret 2018 till 65 MSEK. Det innebär en fördubbling av
omsättningen jämfört med föregående år. Målet justeras upp
efter att faktureringen varit högre än beräknat under tredje
kvartalet samt att orderingången fortsatt att öka mer än
Bolagets tidigare scenario.

Mål 2019
 Ytterligare förvärv av installations- och driftföretag.
 Inleda internationalisering genom ett finansiellt samarbete
med EIB och molntjänstföretag. Ett samarbete med EIB
har som mål att etablera ett 40-tal av Bolagets energi- och
inneklimatlösningar till Nordeuropeiska kunder. Stödet från
och samarbetet med EIB planeras pågå under fem år med
start 2019.

Finansiella mål
Ecoclime har som mål att från och med år 2021 ha 500 MSEK
i rullande årsomsättning med en rörelsemarginal om 15%.
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Övrigt

Adresser

Viktig information

Moderbolag/huvudkontor

För fullständiga villkor samt instruktioner för teckning i
Företrädesemissionen, se avsnittet ”Villkor och anvisningar”
i prospektet, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.ecoclime.se.

Ecoclime Group AB (publ)

Definitioner
Med ”Ecoclime” eller ”Bolaget” avses i denna informationsfolder
Ecoclime Group AB (publ), org.nr 556902-1800. Med ”Spotlight
Stock Market” avses den multilaterala handelsplattformen (MTF)
som drivs av ATS Finans AB, org. nr 556736–8195. Med ”Företrädesemissionen” avses erbjudandet till allmänheten i Sverige
samt professionella investerare i Sverige och internationellt av
nyemitterade aktier i Bolaget enligt prospektet.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare
och emissionsinstitut.
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare; Wistrand
Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband
med Företrädesemissionen.

Handlingar som hålls tillgängliga
Handlingar enligt nedan kommer under teckningsperioden
att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida,
www.ecoclime.se.
 Prospekt, inklusive ”Villkor och Anvisningar”
för deltagande i Företrädesemissionen.
 Anmälningssedel.

Storgatan 38
903 26 Umeå
Telefon: 090 77 19 00
www.ecoclime.se

Legal rådgivare
Wistrand Advokatbyrå KB
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Telefon: 08 507 20 000
www.wistrand.se

Revisor
EY
Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå
Telefon: 0910 58 58 00
www.ey.se

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB
Birger Jarlsgatan 32 a
114 29 Stockholm
Telefon: 08 440 56 40
www.stockholmcorp.se

Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
Telefon: 08 408 933 50
www.hagberganeborn.se

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 191 (besöksadress: Klarabergsviadukten 63)
101 23 Stockholm
Telefon: 08 402 90 00
www.euroclear.com

