INBJUDAN ATT TECKNA UNITS I ACOSENSE AB (PUBL)
FÖRETRÄDESEMISSION MAJ/JUNI 2019
Hänvisning till upprättat memorandum: Föreliggande material är en introduktion till Acosense och Erbjudandet om teckning av Units
vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det memorandum som upprättats med anledning av Erbjudandet.
Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Acosense bedömer vara väsentliga att utvärdera i
samband med en investering i Bolagets aktier. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av
Erbjudandet och av en investering i Acosense, finns återgivna i memorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör memorandumet
studeras i detalj. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på acosense.com, gwkapital.se och aktieinvest.se.
Disclaimer: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Acosense AB i samband med förestående emission. Då samtliga uppgifter
härrör från Acosense AB friskriver sig G&W från allt ansvar för innehållet i detta dokument. Detta gäller för såväl direkta som indirekta
ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument.
Frågor avseende Erbjudandet riktas till G&W Fondkommission AB, 08 503 000 50.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Erbjudandet avser en företrädesemission i Acosense AB
Emissionsbelopp vid full teckning
Emissionen omfattar 12 893 400 Units motsvarande 18,7 MSEK före
emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut
ytterligare Units upp till maximalt 925 000 Units motsvarande 1,3
MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt
investerare av institutionell karaktär bereds möjlighet till deltagande.
Emissionskurs

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser
Totalt cirka 13,5 MSEK motsvarande cirka 72 procent har garanterats
genom dels teckningsförbindelser från Bolagets större ägare, styrelse
och ledning och dels ett garantikonsortium bestående av externa investerare. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig
eller annan säkerhet för beloppet.
Tilldelning
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 12 juni 2019.

1,45 SEK per Unit.
Handel
Unit
Varje Unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020 (TO1).

Acosense aktier handlas på Spotlight Stockmarket. När emissionen
registrerats hos bolagsverket avses även teckningsoptionerna tas
upp till handel på Spotlight Stockmarket.

Teckningsoption TO1

ISIN-koder

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie.
Teckningsoptionerna löper till och med den 30 september 2020 och
inlösen kan ske under perioden 1 september 2020 till och med den
30 september 2020 till en lösenkurs motsvarande 1,75 SEK per aktie.

Aktien:
Teckningsoption (TO):
Uniträtter (UR):
Betald tecknade units (BTU):

Pre-money värdering

Datum för finansiell information

Cirka 9,5 MSEK.

Delårsrapport jan – juni 2019:

SE0009580079
SE0012673507
SE0012673416
SE0012673424

2019-08-30

Teckningstid
Teckningstiden pågår under perioden 21 maj till och med 7 juni
2019.

BAKGRUND OCH MOTIV

Acosense ABs (publ. - noterat på Spotlight Stock Market) affärsidé är
att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer.
Succesivt har Bolaget fokuserat mer och mer på papper- och massaindustrin, och har där erhållit erfarenheter från ett betydande antal
installationer i olika processavsnitt. Baserat på detta fokuserar Acosense nu på fem processvätskor inom just papper och massa, medan
andra applikationer endast utvecklas i projektform med betydande
finansiering från kund. De fem fokusområdena är Grönlut, Svartlut,
Vattenrening, Bestrykning och Massa.
Bolaget har idag gott om nöjda kunder och avser att växa inom de
applikationsområden där man vet att det fungerar tillfredsställande.
Med EX-certifiering på plats, som förväntas inom kort, avseende godkännande för installationer i miljöer med explosionsrisk utökas
marknaden högst väsentligt, till att innefatta bland annat läkemedelsindustrin, petrokemi och annan kemisk industri, där uttryckliga
behov hos dessa kundkategorier förutses få omfattande genomslag.
För att expandera den kommersiella försäljningspotentialen internationellt har den globala pappers- och massamarknaden kartlagts
och de viktigaste kunderna identifierats.

Bolagets övergripande mål är öka försäljningen under andra halvåret
av 2019 till 25 sålda enheter, samt under 2020 uppnå kommersialisering av produkten och således även lönsamhet i affären. Detta ska
åstadkommas via ökade säljinsatser, fortsatt proof-of-concept (där
ett viktigt steg utgör EX-certifiering), samt fortsatt samarbete med
distributionspartners i Sverige och utomlands.
Planerad användning av emissionslikviden
Fram tills idag har Bolaget finansierats med cirka 40 MSEK i kontanta
medel. De medel som tillförs i företrädesemissionen förutses räcka i
åtminstone 18 månader och planeras, under antagande om 18,7
MSEK i emissionsbelopp, huvudsakligen att användas enligt nedan:
Planerad användning av nettolikviden i prioritetsordning:

Marknad och försäljning
Övrigt rörelsekapital
Emissions/garantikostnader
Övrigt
Totalt

41 %
34 %
15 %
10 %
100 %

DETTA ÄR ACOSENSE

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett
unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels
genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av
bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas
aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustiskt signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper. Acosense instrument digitaliserar på så
sätt processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerlig och i
realtid. Instrumentet installeras utanpå röret, helt ingreppsfritt och
kommer således aldrig i direkt kontakt med själva vätskan. Kunden
kan på så sätt optimera processen med korrekta analysresultat, helt
utan ingrepp i processen, även på vätskor som är frätande, slitande,
trögflytande och/eller ger beläggning. Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och
optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader,
ökat råvaruutbyte samt minskad energi- och miljöbelastning.
Vision
Bolagets vision är att dess produkter och tjänster skall vara en standard för aktörer inom processindustrin vid investeringar i
effektiviserings- och optimeringsåtgärder.

ATEX-direktivet
Då man uppfyller ATEX-direktivet erhåller man en så kallad EX-certifieringen vilket avser godkännande att installera utrustningen inom
områden där det finns risk för explosiv atmosfär. Uppenbara områden är petrokemi men även läkemedelsindustrin har omfattande
krav på EX-certifikat. Acosense har sedan 2017 arbetat med att erhålla EX-certfiering för sin hårdvara och detta arbete fortgår. Efter en
första analysrapport genomförde Bolaget ett antal mindre justeringar
i syfte att förbättra kompatibilitet med standarden. En godkänd certifiering innebär en tydlig kvalitetsstämpel av produkten och väntas
2019.
Tillverkning
Acosense använder både stora globala- och mindre lokala leverantörer för köp av komponenter som ingår i produkten medan all slutmontering och kvalitetskontroll sker i företagets egna lokaler i
Göteborg. Hårdvarusystemet är skalbart och produktionen kan lätt
skalas upp utan större förändringar i produktionsflödet. Ytterligare
personal kommer att behöva anställas för slutmontering och sluttestning vid en volym av mer än 50 system per år. Även vad gäller
mjukvaru- och modelleringssidan kommer det att krävas en ytterligare anställd ingenjör per 50 levererade system per år.

”Acospector analysvärden kan man ju i alla fall lita på”
Processingenjör, pappersbruk, Sverige

VD HAR ORDET
Acosense befinner sig nu i ett intressant skede när den verkliga expansionen kan inledas. De första produkterna är färdigutvecklade,
och framför allt så har vi efter hand kunnat fokusera på tillämpningar
där vår produkt och kunnande gör skillnad för kund. Vi har även hittat rätt vad gäller prismodell och instegsmöjligheter för framgångsrik
kundbearbetning.
Inom pappers- och massaindustrin har vi verifierat kundnyttan och
skaffat oss både referenser och ett gott namn. Vi ser ett växande intresse från kunderna som nu gärna vill ha ett flertal instrument till
varje anläggning. Vår produkt har betydelse för att ge bättre kvalitetsutfall, för att spara energi och självfallet för att medverka till bättre
ekonomiskt utfall för bruket. Pappers- och massaindustrin globalt
kommer att vara en viktig kundgrupp för Acosense framgent.

att kunna hållas nere även vid växande volymer. Bolaget kommer
dock att förstärkas med ytterligare några personer, men kommer att
förbli en liten organisation som knyter smarta allianser och förblir
snabbfotad i en alltmer föränderlig värld.

Karl Nilsson
Verkställande direktör, Acosense AB

Nästa bransch på tur är petrokemi. Här finns uppenbara fördelar
med vår produkt som kan installeras utan driftstopp. När vi nu kommer ha tillgång till EX-klassificerad version så är den marknaden
öppen och vi har redan kunder som väntar på leverans.
Ett fokuserat erbjudande är prioriterat, men det är ändock trevligt att
veta att möjligheterna till fortsatt produkt- och affärsutveckling är
goda med avseende på såväl AI, SaaS, databearbetning och trendanalyser. För de kunder som väljer att arbeta med oss avser vi att
skapa värde under lång tid framöver. Vi är en liten men kompetent
och dedikerad organisation med fokus, flexibilitet och gedigen kundförståelse som ledord för framgång. Ekonomin i vår verksamhet är
skalbar och vår bruttomarginal är bra. De fasta kostnaderna kommer

Idag fokuserar Acosense på fem vätskor inom
papper och massa och har kunder inom de
flesta stora aktörerna i Europa samt två
installationer i Chile respektive Kina

Ägarförhållanden

Utspädning

Såvitt styrelsen känner till finns det inte något aktieägaravtal eller
andra överenskommelser mellan Bolagets ägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns
inte heller några andra överenskommelser eller motsvarande som
kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Nedan beskrivs det föreliggande Erbjudandets utspädningseffekt vid
full teckning:

Aktieägarförteckning
Bolaget har i dagsläget cirka 670 aktieägare. Större ägare, styrelsens
och ledande befattningshavares innehav i Bolaget enligt senast
kända förhållanden, enligt den förda aktieboken framgår av nedanstående uppställning (efter beslutad split):
Namn

Divergensia Förvaltnings AB
Chalmers Tekniska Högskola
Avanza Pension
XND Nordic AB
Lars-Olof Gustafsson
Ann Kristin Järvmarker
ABB AB
Swedbank Försäkring
Peter Eriksson
Regere AB

Antal aktier Kapital och röster (%)

959 914
716 873
434 508
244 330
207 584
184 376
159 233
150 208
146 340
128 289

14,89%
11,12%
6,74%
3,79%
3,22%
2,86%
2,47%
2,33%
2,27%
1,99%

Övriga (cirka 670 ägare)

3 115 045

48,32%

Summa

6 446 700

100,00%

Utspädningseffekt vid full teckning
Antal aktier

Utspädning

Aktier före erbjudandet
Erbjudandet

6 446 700
12 893 400

66,7%

Summa aktier

19 340 100

66,7%

925 000
4 606 133

4,6%
18,5%

Summa aktier vid fullt utnyttjande av
övertilldelning samt teckningsoptioner 24 871 233

74,1%

Eventuell övertilldelning
Eventuell utnyttjande teckningsoptioner

Konvertibla lån, teckningsoptioner och
andra finansiella instrument
Det finns inga utestående teckningsoptionsprogram, konvertibla lån
eller andra finansiella instrument än aktier och de teckningsoptionerna som utgivs inom ramen för det föreliggande erbjudandet, utgivna av Bolaget.

Konkurrensfördelar med ingreppsfri installation;

Kundvärden;

■ Instrumentet är aldrig i kontakt med processvätskan. Detta gör
att även frätande, slitande, eller beläggande vätskor, som bl a
förstör utrustning eller påverkar mätresultatet, lämpar sig för
analys med Acospector.

■ Positioner i processen som tidigare var svåra att mäta och automatiserat kontrollera kan med Acosense unika teknologi få ett
mätvärde. Detta värde kan vidareförädlas till t ex energi- och
kostnadsbesparingar vilket i förlängningen ger konkurrensfördelar för kunden.

■ Likaledes riskerar inte heller Acosense instrument att kontaminera kundens vätskor, vilket är av extra stor vikt i till exempel livsmedels- och läkemedelsindustrin.
■ Snabb installation utan att resurser från produktionspersonalen
tas i anspråk. Gör insteget för kund enklare.
■ 100 procent säker miljö för installatörer och processpersonal.
Hälsa och säkerhet är en absolut nödvändighet för såväl personal som för process.
■ Underhållet av instrumentet är minimalt och om det ändock ska
göras går det att utföra under oförändrad drift och med total säkerhet för personalen.
■ Enkelt att applicera nya nivåer av mjukvara varefter kunden vill
ha djupare förståelse kring processen.

■ Digitaliserar processer med målet att möjliggöra effektivare styrning och förbättrad koordinering av produktionskvaliteter. Därigenom skapas högre resurseffektivitet avseende energi, miljö
och råvaruhantering samt möjlighet att kontinuerlig hålla en
högre kvalitet.
■ Genom att analysera stora datamängder kan korrekt information
för avancerad optimering, processövervakning och kontroll skapas i realtid.
■ Flexibel transformation. Acosense kan både ersätta befintliga
mätsystem och skapa helt nya mätpunkter samt analysera tidigare onåbara processavsnitt. En kund kan med fördel använda
Acosense instrument på fler punkter i ett system men kan självfallet även dra nytta av enskilda mätpunkter. På så vis kan en
stegvis övergång till Acosense ske.

Acosense AB (publ) Stampgatan 20 A, 411 01 Göteborg. Tel 031-763 26 00 www.acosense.com
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