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Vissa definitioner

”Cell Impact” eller ”Bolaget” avser, beroende på sammanhang, 
Cell Impact AB (publ), org. nr. 556576-6655, eller den koncern i vilken 
Cell Impact AB (publ) är moderbolag.

”Avanza” avser Avanza Bank AB, org. nr. 556573-5668.

"Erbjudandet" avser erbjudandet att teckna aktier i Företrädesemissionen.

”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

”IFRS” avser International Financial Reporting Standards så som de 
antagits av EU.

"Företrädesemissionen" avser den förestående emissionen i Cell Impact.

”Koden” avser Svensk kod för bolagsstyrning.

”Koncernen” avser den koncern i vilken Cell Impact är moderbolag.

”KSEK” och ”TSEK” avser tusentals svenska kronor.

”MSEK” avser miljontals svenska kronor.

“Prospekt” avser detta prospekt om inbjudan till teckning av aktier i 
Cell Impact.

”SEK” avser svenska kronor.

Med anledning av styrelsens beslut att emittera aktier i Bolaget har 
Bolaget upprättat Prospektet. De betalda tecknade aktierna (”BTA”) och 
de nya aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras 
enligt U.S. Securities Act av 1933 i gällande lydelse eller hos någon 
värdepappersmyndighet i någon delstat i USA och får inte tecknas, 
erbjudas, förvärvas eller säljas i USA.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Cell Impact för 
att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än 
Sverige. Prospektet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras 
i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Syd-
afrika eller Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd förutsätter 
registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver de som följer av  
svensk rätt. Envar som kan komma att inneha detta Prospekt är skyldig 
att informera sig om och följa nämnda restriktioner och särskilt att inte 
publicera eller distribuera Prospektet i strid med tillämpliga lagar och 
regler. Varje handlande i strid med nämnda restriktioner kan utgöra  
brott mot tillämplig värdepappersrättslig reglering.

Finansiell rådgivare i Företrädesemissionen är Avanza som biträtt  
Cell Impact i upprättandet av Prospektet. Avanza har förlitat sig på 
information tillhandahållen av Bolaget och då samtliga uppgifter i 
Prospektet härrör från Cell Impact friskriver sig Avanza från allt ansvar 
i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller 
indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra 
beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Avanza är 
även emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen.

Offentliggörande av detta Prospekt innebär inte att informationen  
häri är aktuell och uppdaterad vid någon annan tidpunkt än per datumet 
för detta Prospekt, att ingen förändring har skett avseende Bolagets 
verksamhet, eller att informationen i detta Prospekt är korrekt vid något 
senare datum än per datumet för detta Prospekt. Tilläggsprospekt 
kommer endast tas fram och registreras i den mån skyldighet därtill 
föreligger enligt lag.

Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument med anledning av Företrädes-
emissionen. Godkännande och registrering innebär inte att Finans-
inspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller 
fullständiga.

Tvist rörande, eller med anledning av Företrädesemissionen, innehållet 
i detta Prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden 
ska avgöras exklusivt enligt svensk lag och av svensk domstol varvid 
Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cellimpact.
se, Avanzas webbplats, www.avanza.se och på Finansinspektionens 
webbplats, www.fi.se. Informationen på Bolagets webbplats är inte 
införlivad i detta Prospekt och utgör inte en del av detta Prospekt i 
vidare mån än som framgår av detta Prospekt.

Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar 
Cell Impacts aktuella syn på framtida händelser samt finansiell, operativ 
och övrig utveckling. Även om Cell Impact anser att förväntningarna 
som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det 
ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller 
visar sig vara korrekta. Följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga 
otillbörlig vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalanden.

Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och bransch-
prognoser. Viss information har inhämtats från flera olika utomstående 
källor och Bolaget har strävat efter att återge sådan information korrekt 
i detta Prospekt. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga 
har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller full-
ständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner 
till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som 
offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har 
dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. Vissa siffror i detta Prospekt har 
varit föremål för avrundning. Detta medför att vissa tabeller inte synes 
summera korrekt. Detta är fallet då belopp anges i tusen- eller miljontal 
och förekommer särskilt i avsnitten Finansiell information i sammandrag, 
Kommentar till den finansiella utvecklingen och Kapitalstruktur och annan 
finansiell information nedan. Förutom när så uttryckligen anges har ingen 
information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Källor till historisk marknadsinformation och branschprognoser finns 
listade på sidan 70 i Prospektet. Hänvisningar till respektive källa görs 
genom slutnoter.

Information till investerare
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Teckningstid: 23 november – 7 december 2016.
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Handelsbeteckning: Aktier av serie B handlas på First 
North och handelsbeteckningen är CI B.

Finansiell kalender:
Bokslutskommuniké 2016: 27 januari 2017

Villkor i sammandrag



4

Sammanfattning

avsnitt a – introduktion och varningar

a.1

a.2

Varning

Samtycke Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A–E (A.1–E.7). 
Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och 
emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det finnas luckor i Punkternas numrering. 
Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att 
ingen relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten 
tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje 
beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning 
av Prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna 
i Prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet med 
medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna vid 
översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan 
endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar 
därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med 
de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av 
Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i 
de värdepapper som erbjuds.

avsnitt B – information om emittenten

B.1

B.2

B.3

Firma och 
handelsbeteckning

Säte och 
bolagsform

Beskrivning 
av emittentens 
verksamhet

Bolagets firma är Cell Impact AB (publ), org. nr 556576-6655. Aktier av serie B handlas på 
First North och handelsbeteckningen är CI B.

Cell Impact AB (publ) är ett publikt bolag och har bildats i Sverige. Styrelsen har sitt 
säte i Karlskoga kommun, Örebro län. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess 
verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Cell Impact är ett utvecklingsföretag som utvecklar och levererar 
höghastighetsslagenheter, och tillverkar kundspecifika detaljer med denna 
produktionsteknik. Kunderna finns på den globala marknaden framförallt inom 
fordons-, energi- och industribranscherna. Bolagets innovativa teknologi har många 
applikationsområden, där produktion av flödesplattor till bränsleceller idag är det främsta.

Cell Impacts tillverkningsmetoder möjliggör bättre prestanda, minskade 
produktionskostnader och tillverkningstider. Bolaget är i dag via sin produktionsteknologi 
och sina etablerade kundrelationer väl positionerat för att dra fördel av den kommande 
tillväxten på bränslecellsmarknaden som prognosticeras av många marknadsbedömare.

Bolaget befinner sig i ett övergångsskede från testorder och småserietillverkning 
till kommersiella avtal och medel- till högvolymproduktion. En produktions- och 
testanläggning är i bruk i Cell Impacts lokaler i Karlskoga och kapaciteten är för 
närvarande under utbyggnad.
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B.4a

B.5

B.6

B.7

Trender

Koncernstruktur

Ägarstruktur

Utvald finansiell 
information

Cell Impact har under innevarande år noterat tydliga tecken på en ökad aktivitet och 
efterfrågan på flödesplattor för bränsleceller. Ett flertal av Bolagets kundrelationer 
har visat intresse för att lägga större volymorders inom ramen för pågående design- 
och samarbetsprojekt. Ovanstående stöds även av externa branschanalytiker 1, 2, 3, 4, 6 

som förutspår en ökad tillväxt av bränsleceller de kommande åren. Exempel på detta 
är kommunicerade tillverkningsvolymer från större fordonstillverkare samt asiatiska 
myndigheters initiativ och program att stödja tillverkning av bränslecellsdrivna först och 
främst under de närmsta åren i storstadsregioner.

Övergripande drivs utvecklingen mot en ökad användning av bränsleceller av hotet om 
dels klimatförändringar på grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, dels 
lokala luftföroreningar som i många länder är en kritisk fråga. En viktig faktor för att göra 
bränsleceller till en gångbar miljövänlig energikälla är att på sikt öka kostnadseffektiviteten 
för tillverkning av bränsleceller där flödesplattorna utgör en vital del.

Koncernen består av moderbolaget Cell Impact AB (publ) samt dotterbolaget Finshyttan 
HydroPower AB med organisationsnummer 556703-5752. Någon verksamhet bedrivs inte 
i Finshyttan HydroPower AB, utan all operativ verksamhet bedrivs i moderbolaget.

Cell Impact hade ca 12 600 aktieägare per den 30 september 2016. Tabellen nedan visar 
Bolagets fem största ägare per den 30 september 2016, inklusive av Bolaget därefter 
kända förändringar. Såvitt styrelsen för Cell Impact känner till föreligger inte några 
aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några av Cell Impacts aktieägare 
som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen för Cell Impact känner 
till finns inga överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att 
kontrollen över Bolaget förändras.

Nedanstående sammandrag avser räkenskapsåren 2015 och 2014 samt första nio 
månaderna för 2016 och 2015. Informationen avseende räkenskapsåren 2015 och 2014 
har hämtats ur Bolagets reviderade årsredovisning för 2015 och 2014. Information 
avseende delårsperioden 1 januari–30 september 2016 och motsvarande period 2015 har 
hämtats ur Bolagets delårsrapport 30 september 2016 samt kvartalsrapport för kvartal 3 
2016 som ej är översiktligt granskade av revisor. Såvitt annat inte uttryckligen anges har 
ingen annan information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisorer.

Informationen i årsredovisningar och delårsrapporter har upprättats i enlighet med de 
av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS).

Fortsättning nästa sida.

Nr Ägare A-aktier B-aktier Antal aktier Röster % 

1. Kåre Gilstring m familj* 56 420 744 749  801 169 12,50 %

2. Östersjöstiftelsen - 943 488 943 488 9,01%

3. Kjell Östergren 31 794 582 582 614 376 8,60 %

4. Avanza Pension - 746 711 746 711 7,13 %

5. Jan Alvén 30 800 311 372 342 172 5,98 %

*Det är endast Kåre Gilstring i familjen som är anmälningspliktig.
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* Beloppen för Övriga externa kostnader och Personalkostnader för perioderna januari till december 2015 
och 2014 har felaktigt förväxlats mellan varandra i årsredovisningen för 2015 och har därför justerats till 
korrekta belopp i prospektets resultaträkning ovan.

Fortsättning nästa sida.

Koncernresultaträkning i 
sammandrag (TSEK)

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader*

Personalkostnader*

Av- och nedskrivningar av 

materiella anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Finansiella poster – netto

Resultat före skatt

Inkomstskatt

PERIODENS RESULTAT

Hänförligt till: 

ModerBolagets ägare

Minoritetsintresse

2016

1 332

27

1 359

 - 462

- 3 496

- 2 604

-354

- 21

- 6 937

- 5 578

-

- 101

- 101

- 5 679

—

-5 679

- 5 679

-

2015

1 512

73

1 585

- 364

- 3 082

-3 535

- 402

- 7 383

- 5 798

-

-

-

- 5 798

—

- 5 798

 - 5 798

-

2015

1 858

76

1 934

- 399

- 3 939

- 4 462

- 494

-15

- 9 309

- 7 375

-

- 7

- 7

- 7 382

—

- 7 382

- 7 382

-

2014

3 533

162

3 695

-1 005

- 3 283

- 5 073

-2 068

- 46

- 11 475

- 7 780

32

-1

31

- 7 749

—

- 7 749

- 7 749

-

jANuARI–SEpTEMBER jANuARI–DECEMBER
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Koncernbalansräkning i 
sammandrag (TSEK)

tiLLGÅnGar

Tecknat ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 

samt liknande rättigheter

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Aktuella skattefordringar

Ej fakturerad intäkt

Övriga kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

sUMMa tiLLGÅnGar

Fortsättning nästa sida

2016

-

1 151

1 151

3 552

669

4 221

5 372

50

28

392

1 871

348

2 689

4 867

7 556

12 928

2015

-

−

-

1 114

262

1 376

1 376

145

47

-

1 644

185

2 021

1 949

3 970

5 346

2015

1 500

301

301

1 088

249

1 337

1 638

2

19

-

1 677

144

1 842

 2 689

6 031

7 669

2014

-

−

-

1 220

283

1 503

1 503

189

25

590

1 920

200

2 924

6 877

9 801

11 304

30 SEpTEMBER 31 DECEMBER
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forts. Koncernbalansräkning i 
sammandrag (TSEK)

2016

1 061

-

1 061

35 315

- 29 291

- 5 679

345

1 406

3 429

3 429

4 500

571

614

5

104

2 299

8 093

12 928

4 000

Inga

2015

1 000

-

1 000

29 131

- 21 909

- 5 798

1 424

2 424

-

-

-

297

-

30

2 595

2 922

5 346

Inga

Inga 

2015

1 000

1 500

2 500

29 131

- 21 909

- 7 382

- 160

2 340

2 000

2 000

-

523

290

72

2 444

3 329

7 669

4 000

Inga

2014

1 000

-

1 000

29 131

- 14 160

- 7 749

7 222

8 222

-

-

510

-

215

2 357

3 082

11 304

Inga

Inga

30 SEpTEMBER 31 DECEMBER

eGet KaPitaL oCH sKULder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Nyemission under registrering

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserad vinst eller förlust

Periodens resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Bryggfinansieringslån

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

sUMMa sKULder oCH eGet KaPitaL

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
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Koncernens kassaflödesanalys 
i sammandrag (TSEK)

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital

Förändring rörelsekapitalet

Ökning/minskning kundfordringar

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

Ökning/minskning leverantörsskulder

Ökning/minskning övriga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar

Investeringar i materiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Upptagna lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut

2016

- 5 578

354

-101

-

- 5 325

- 48

- 799

91

- 398

- 6 479

- 850

- 3 238

- 4 088

6 245

6 500

12 745

2 178

2 689

4 867

2015

- 5 798

402

-

-

-

- 5 396

44

859

- 213

53

- 4 653

- 275

- 275

-

-

-

- 4 928

6 877

1 949 

2015

- 7 375

359

-

- 7

- 6

- 7 029

186

901

13

370

- 5 559

- 301

- 328

- 629

-

2 000

2 000

- 4 188

6 877

2 689

2014

- 7 780

1 912

31

- 1

- 68

- 5 906

376

- 350

48

- 23

- 5 855

-

- 985

- 985

- 113

-

- 113

- 6 953

13 830

6 877

30 SEpTEMBER 31 DECEMBER

Fortsättning nästa sida
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B.8

B.9

B.10

Utvald proforma- 
redovisning

Resultat prognos

Anmärkningar från 
bolagets revisor

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat 
resultat.

Ej tillämplig. Inga anmärkningar förekommer i revisionsberättelsen avseende den 
historiska finansiella informationen som införlivats i Prospektet genom hänvisning.

Jämförelse mellan perioderna januari till september 
2016 och januari till september 2015

Cell Impacts intäkter minskade med 226 TSEK till 
1 359 TSEK för perioden 1 januari–30 september 2016 
jämfört med 1 585 TSEK för samma period 2015, en 
minskning med 14 procent. Minskningen berodde 
främst på förskjutning i färdigställande av order under 
9-månadersperioden 2016.
Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 
462 TSEK jämfört med 364 TSEK för samma period 
2015. Övriga externa kostnader uppgick till 3 496 
TSEK, jämfört med 3 082 TSEK för samma period 2015. 
Personalkostnader sjönk till 2 604 TSEK, jämfört med 
3 535 TSEK för samma period 2015. En huvudorsak till 
detta var att viss aktivering av personalkostnader skett 
från och med kvartal 4 2015 i pågående investeringar 
i immateriella och materiella anläggningstillgångar. 
Periodens avskrivningar uppgick till 354 TSEK, jämfört 
med 402 TSEK samma period 2015. Avskrivningarna 
var hänförliga till materiella anläggningstillgångar. 
Rörelsekostnaderna minskade därmed med 446 TSEK 
till 6 937 TSEK, jämfört med 7 383 TSEK samma period 
2015, en minskning med 6 procent.
Periodens förlust minskade med 119 TSEK, till – 5 679 
TSEK jämfört med -5 798 TSEK samma period 2015.

Jämförelse mellan perioderna januari till december 
2015 och januari till december 2014

Cell Impacts intäkter minskade med 1 761 TSEK till 
1 934 TSEK för perioden 1 januari–31 december 
2015 jämfört med 3 695 TSEK för samma period 
2014, en minskning med 48 procent. Minskningen 
berodde primärt på att affärerna med den av Bolaget 
kommunicerade ”expansiva aktören” minskade 
under året.
Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 
399 TSEK för perioden 1 januari – 31 december 
2015 jämfört med 1 005 TSEK för samma period 
2015. Minskning beror framför allt på de minskade 
intäkterna mellan 2015 och 2014 för perioden 
1 januari – 31 december. Övriga externa kostnader 
uppgick till 3 939 TSEK, jämfört med 3 283 TSEK för 
samma period 2014. Personalkostnader minskade till 
4 462 TSEK, från 5 073 TSEK vilket framför allt beror på 
personal på föräldraledighet samt att viss aktivering 
har skett av personalkostnader för utvecklingsarbete. 
Periodens avskrivningar minskade till 494 TSEK, 
jämfört med 2 068 TSEK för samma period 2014. 
Rörelsekostnaderna minskade därmed med 2 166 
TSEK till 9 309 TSEK, jämfört med 11 475 TSEK samma 
period 2014, en minskning med 19 procent.
Periodens förlust minskade med 367 TSEK, till 
-7 382 TSEK jämfört med -7 749 TSEK samma 
period 2014.
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B.11 Rörelsekapital Det befintliga rörelsekapitalet är inte tillräckligt för Cell Impacts aktuella behov under 
den kommande tolvmånadersperioden. Per den 30 september 2016 uppgick Bolagets 
likvida medel till ca 4 867 TSEK. Befintligt rörelsekapital bedöms tillräckligt för att bedriva 
verksamheten fram till början av 2017.

För att kunna fullfölja Bolagets befintliga strategi och affärsplan och ta tillvara på de 
kommersiella möjligheter som existerar på bränslecellsområdet, inte minst kopplade 
till utvecklingen på den kinesiska marknaden, och andra adresserbara segment har 
styrelsen därför beslutat att genomföra en Företrädesemission om ca 50,4 MSEK. 
Företrädesemissionen syftar till att möjliggöra nödvändiga investeringar för att 
automatisera produktionskapaciteten, stärka upp Bolagets organisation samt förbättra 
Cell Impacts finansiella uthållighet och rörelsekapital.
För att kunna fullfölja sin strategi uppskattar Bolaget det sammanlagda 
rörelsekapitalbehovet, inklusive nödvändiga investeringar i anläggningstillgångar, för den 
kommande tolvmånadersperioden till ca 25 MSEK.

Vid fullteckning av Företrädesemissionen, som till ca 90 % omfattas av 
teckningsförbindelser (ca 26 %) och emissionsgarantier (ca 64 %), tillförs Cell Impact ca 
50,4 MSEK före emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till ca 7,4 MSEK. Det belopp 
som Bolaget tillförs vid fullteckning bedöms därför täcka Bolagets uppskattade behov av 
rörelsekapital under minst de kommande tolv månaderna.

För det fall de parter som ställt ut teckningsförbindelser och emissionsgarantier inte 
skulle infria sina åtaganden och Företrädesemissionen därmed inte skulle tecknas till 
den nivå som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, och kassaflödet 
inte skulle utvecklas i enlighet med styrelsens bedömningar skulle Bolaget tvingas 
överväga ytterligare kapitalanskaffningar, i form av lån från Bolagets ägare och närstående 
parter, krediter från banker, kompletterande Företrädesemission, en riktad nyemission, 
utlicensiering av Bolagets teknik eller genom att kapital tillförs Bolaget genom ett joint 
venture med en extern industriell part. Som en konsekvens ifall ovannämnda åtgärder inte 
kan genomföras finns en risk att Bolaget skulle tvingas ansöka om företagsrekonstruktion 
eller konkurs.

avsnitt C – information om de värdepapper som erbjuds

C.1

C.2

C.3

C.4

Aktieslag

Valuta

Antal aktier och 
nominellt värde

Rättigheter 
avseende aktierna

Erbjudandet omfattar högst 4 582 426 nya aktier i Cell Impact, varav högst 72 600 
A-aktier och högst 4 509 826B-aktier. ISIN-koden för A-aktierna är SE0005003209 och för 
B-aktierna SE0005003217.

Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

Bolaget har två aktieslag: A-aktier och B-aktier. Aktiekapitalet i Cell Impact uppgår per 
dagen för detta Prospekt till1 060 888 SEK, fördelat på 9 164 852 aktier, varav 145 200 
A-aktier och 9 019 652 B-aktier. Aktiernas kvotvärde är 0,12 SEK.

Efter genomförandet av Erbjudandet, som till ca 90 procent omfattas av tecknings- (ca 26 %) 
och garantiåtaganden (ca 64 %), kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 1 591 332 
kronor, fördelat på 13 747 278 aktier, varav 217 800 A-aktier och 13 529 478 B-aktier.

Utdelning
De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första 
avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos 
Bolagsverket och införts i Bolagets av Euroclear förda aktiebok. Eventuell utdelning 
beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Om aktieägaren inte kan nås 
kvarstår dennes fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast 
genom regler för preskription, varvid beloppet tillfaller Bolaget. Inga särskilda regler, 
restriktioner eller förfaranden finns avseende utdelning för aktieägare som är bosatta 
utanför Sverige.

Fortsättning nästa sida
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C.5

C.6

C.7

Aktiernas 
överlåtbarhet

Handelsplats

Utdelningspolitik

Rösträtt
Aktie av serie A berättigar till en (1) röst och aktier av serie B berättigar till en tiondels 
(1/10) röst vid bolagsstämma.

Företrädesrätt vid nyteckning av aktier
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie 
A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya 
aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär 
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär föresträdesrätt ska erbjudas samtliga 
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Beslutar Bolaget att genom kontant- 
eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, 
oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i 
förhållande till det antal aktier de förut äger.

Rätt till vinst och överskott vid likvidation
Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation 
av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som 
aktieägaren innehar.

Ej tillämplig. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåt aktier i Cell Impact.

Aktierna av serie B är upptagna till handel på First North under handelsbeteckningen CI B. 
Cell Impacts A-aktier är inte föremål för organiserad handel.

Handel i de B-aktier som ges ut i Erbjudandet förväntas inledas omkring v 51 2016.

Ej tillämplig. Cell Impact har hittills inte lämnat någon utdelning och har inte lagt fast 
någon utdelningspolicy.

avsnitt d – risker

d.1 Huvudsakliga risker 
avseende bolaget 
och branschen

Huvudsakliga risker relaterade till Bolaget och/eller branschen utgörs av:

• Risker relaterade till osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen, 
 med innebörden att marknaden och dess värdekedja kan utvecklas i en för Bolaget 
 ofördelaktig riktning på grund av förändrade beteenden hos slutkunder, snabb teknisk 
 utveckling, strukturaffärer eller andra omvärldsfaktorer;

• Risker relaterade till konkurrens, med innebörden att omfattande satsning och 
 produktutveckling från en konkurrent kan komma att väsentligt påverka Bolagets 
 utveckling och försäljning negativt;

• Risker relaterade till teknisk utveckling, med innebörden att det finns en risk att 
 Bolagets tekniska lösningar inte når upp till vad som krävs för att Bolagets erbjudande 
 ska gå att kommersialisera;

• Risker relaterade till leverantörer och samarbetspartners, med innebörden att Bolaget 
 är beroende av att insatsvaror och tjänster från tredje part uppfyller överenskomna krav 
 avseende exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna 
 leveranser från leverantörer kan innebära att Bolagets produktion försenas;

• Risker relaterade till affärsmodellen och kommersialiseringsstrategin, med innebörden 
 att det inte kan garanteras att Bolaget kan ta ut det pris det anser skäligt i förhållande 
 till sina kostnader. Om försäljningspriserna för Bolagets produkter och tjänster blir 
 lägre än förväntat, föreligger således risken att detta får negativa effekter på Cell 
 Impacts resultat och finansiella ställning;

• Risker relaterade till kundberoende, med innebörden att Bolagets omsättning och 
 resultat kan påverkas negativt om en större kund väljer att avsluta sitt 
 utvecklingsarbete, hamnar på obestånd eller väljer en annan leverantör;
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d.3 Huvudsakliga 
risker avseende 
värdepappren

De huvudsakliga riskerna relaterade till Företrädesemissionen och Bolagets aktie 
utgörs av:

•	 Aktierelaterade	risker, med innebörden att aktiepriset kan sjunka och att en 
 investerare vid försäljning kan drabbas av en kapitalförlust;

•	 Risker	relaterade	till	aktiens likviditet, med innebörden att det kan innebära 
 svårigheter för aktieägare att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset 
 på aktien påverkas negativt för säljaren; och

•	 Risker	relaterade	till att teckningsförbindelser och emissionsgarantier inte är 
 säkerställda.

• Risker relaterade till produkter, med innebörden att Bolaget på längre sikt kommer 
 att leverera produkter där teknisk prestanda ska garanteras. Eventuella fel eller brister 
 i Bolagets produkter skulle då kunna leda till skadeståndsskyldighet vilket skulle kunna 
 påverka Bolagets finansiella ställning negativt;

• Risker relaterade till beroende av nyckelpersoner och medarbetare, med innebörden 
 att om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Cell Impact inte kan anställa 
 eller bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner kan det ha en väsentlig 
 negativ inverkan på Cell Impacts verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt;

• Risker relaterade till förmågan att hantera tillväxt, med innebörden att en snabb och 
 stark marknadsrespons kan innebära att Bolaget får leveransproblem. Om inte Cell 
 Impact lyckas hantera dessa kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet;

• Risker relaterade till patent, med innebörden att det inte finns någon garanti för att 
 Bolaget kommer att kunna skydda erhållna patent, varumärken och andra immateriella 
 rättigheter. Bolaget kan utsättas för stämningar rörande patent och eventuella 
 patentintrång, samt kan komma att dra på sig väsentliga kostnader för att försvara 
 innehavda patent; och

• Risker relaterade till intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov, med innebörden 
 att det inte kan sägas med säkerhet när Bolaget kommer att bli vinstgivande. Om 
 inte nytt och tillräckligt kapital kan anskaffas om och när behov uppstår, och om det 
 inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor eller att sådant anskaffat kapital, kan det få 
 negativa effekter på Bolagets utveckling och investeringsmöjligheter, och det finns risk 
 för företagsrekonstruktion eller konkurs.

avsnitt e – information om erbjudandet

e.1 Emissionsbelopp 
och emissions-
kostnader

Erbjudandet, som till ca 90 % omfattas av teckningsförbindelser (ca 26 %) och 
emissionsgarantier (ca 64 %), kommer att inbringa ca 50,4 MSEK till Cell Impact. Från 
emissionsbeloppet uppskattas avdrag göras för transaktionskostnader, inklusive 
garantiprovision, föranledda av Erbjudandet om ca 7,4 MSEK. Dessutom kommer 
bryggfinansieringslån från Östersjöstiftelsen om 4,6 MSEK inklusive ränta att kvittas i 
samband med emissionen. Netto beräknas därmed Bolaget tillföras ca 38,4 MSEK.

e.2a Bakgrund och motiv Cell Impact har under de senaste åren fortsatt den tekniska utvecklingen av sin 
plattform för höghastighetsslagenheter parallellt som försäljning och leverans av test- 
och småserieorder har fortsatt till ett flertal kunder. Under arbetet har Bolaget löst ett 
antal tekniska utmaningar relaterat till kundernas krav på prestanda hos sina produkter. 
Detta arbete har även resulterat i nya lösningar och förbättringar som kan komma att 
patenteras.

Bolaget har ett antal långa affärsrelationer med kunder inom främst bränslecellsindustrin 
där även nya parter har tillkommit senaste året. Dessa kunder har uttalat behov av kraftigt 
ökade volymer under de kommande åren. Tendensen är att många kunder initialt vill 
köpa färdiga plattor samtidigt som vissa kunder visar intresse att direkt investera i egna 
tillverkningslinor med Bolagets slagenheter.

Fortsättning nästa sida
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Bolaget har också en intressant prospektlista med andra aktörer än bränslecellssegmentet 
såsom energisektorn och den traditionella tillverkningsindustrin. Även här förväntas 
aktörernas behov framöver gå från testserier till större volymer.

För närvarande pågår installation och färdigställande av en ny produktionslina för 
bränsleceller i Bolagets anläggning i Karlskoga för att initialt kunna svara upp mot 
kundernas behov på ökade volymer. Den nya produktionslinan beräknas i ett första steg 
vara klar att tas i drift från och med början av januari 2017. Under 2017 och 2018 planeras 
ytterligare investeringar i produktionslinan för att fullt automatisera den och på så sätt 
reducera cykeltiden att producera en bränslecell till att än bättre motsvara kundernas 
behov på ökade volymer och kostnadseffektiv tillverkning.

Under de senaste åren har Bolaget haft en mycket begränsad organisation med 
endast 6-7 egna anställda kompletterade med några deltidsresurser. Detta har gjort att 
kostnaderna har hållits låga i väntan på att marknaden skata fart.

Mot bakgrund både av Bolagets teknikutvecklingsskede och av marknadens 
prognostiserade tillväxt bedöms tidpunkten som mycket god för att Bolaget ska kunna 
leva upp till sin målsättning och vision -”Att bli en väsentlig aktör i samhällets omställning 
till ett mer fossilfritt samhälle där bränsleceller och vätgas bedöms spela en viktig roll”.

Det befintliga rörelsekapitalet är dock inte tillräckligt för Cell Impacts aktuella behov 
under den kommande tolvmånadersperioden. Det totala rörelsekapitalbehovet för 
den kommande 12 månadersperioden uppgår till ca 25 MSEK. Per den 30 september 
2016 uppgick Bolagets likvida medel till ca 4 867 TSEK. Befintligt rörelsekapital bedöms 
tillräckligt för att bedriva verksamheten fram till början 2017. Skulle Företrädesemissionen, 
trots utställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden, inte tecknas i tillräcklig 
utsträckning tvingas Bolaget söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare 
kapitalanskaffning eller ytterligare kortfristiga lån

I syfte att ta tillvara ovanstående kommersiella möjligheter, inte minst kopplade till 
utvecklingen på den kinesiska marknaden, har styrelsen därför beslutat att genomföra 
en Företrädesemission med stöd av bemyndigande från årsstämma den 12 maj 2016. Vid 
fullteckning av Företrädesemissionen, som till ca 90 % omfattas av teckningsförbindelser 
(ca 26 %) och emissionsgarantier (ca 64 %), tillförs Cell Impact ca 50,4 MSEK före före 
kvittning av bryggfinansieringslån till Östersjöstiftelsen och emissionskostnader. Den 
snabba utvecklingen på Cell Impacts marknad tillsammans med Bolagets kommersiella 
möjligheter har medfört att Bolagets största ägare tillsammans med samtliga i styrelse 
och ledning via teckningsförbindelser och garantier kommer att delta i emissionen med 
totalt ca 27 %. Det huvudsakliga motivet till Företrädesemissionen är att tillvarata de 
kommersiella möjligheter som skapas i och med den starka förväntade expansionen på 
bränslecellsmarknaden i bland annat Kina.

Emissionslikviden ska användas för att tillse en framgångsrik övergång från testorder 
och småserie-tillverkning till kommersiella avtal och volymproduktion. Den egna 
produktionslinan som nu färdigställs i Bolagets anläggning ska efter hand automatiseras 
för högvolymproduktion, vilket kommer kräva investeringar i framförallt kringutrustning 
för t.ex. automatiserad svetsning och läcktester. Investeringarna avses göras successivt 
under de närmsta åren. Organisationen ska vidare förstärkas för att leverera slagenheter 
till den internationella tillverkningsindustrin. Genom Företrädesemissionen förbättras 
Bolagets förmåga att möta potentiella kunders förväntningar på leveranser av större 
volymer och förbättrad prestanda.
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e.5

e.6

e.7

Säljare av 
värdepapper och 
avtal om lock-up

Utspädnings- 
effekt

Kostnader som 
åläggs investerare

Ej tillämplig. Det förekommer inte några begränsningar i aktieägares möjligheter att efter 
Företrädesemissionens genomförande avyttra aktier i Bolaget under viss tid.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kan komma att få sin ägarandel utspädd 
med 4 582 426 aktier motsvarande ca 33 procent av röster och kapital, har möjlighet att 
kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Ej tillämplig. Inga sådana kostnader förekommer.

e.3 Villkor i 
sammandrag

Företrädesrätt: 1:2

Emissionskurs: 11 SEK per aktie, oavsett aktieslag

Avstämningsdag: 21 november 2016

Sista dag för handel inkl. teckningsrätt: 17 november 2016

Teckningstid: 23 november – 7 december 2016

Handel med teckningsrätter: av serie B: 23 november – 5 december 2016

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: Omkring 9 december 2016

e.4 Intressen
och intresse- 
konflikter

Avanza är finansiell rådgivare till Cell Impact i samband med Företrädesemissionen. 
Avanza (samt till dem närstående företag) kan i framtiden komma att tillhandahålla, 
tjänster inom ramen för den ordinarie verksamheten och i samband med andra 
transaktioner åt Cell Impact för vilka de kan komma att erhålla ersättning. Avanza kan 
därmed komma att ha intressen som inte överensstämmer med, eller som står i konflikt 
med, potentiella investerares eller Bolagets intressen.
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En investering i aktier, BTA eller teckningsrätter innebär ett risktagande. Nedan redogörs 
för ett antal risker som kan få betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. 
Riskerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Beskrivningen av riskfaktorer är inte 
uttömmande utan innehåller endast exempel på sådana riskfaktorer som en investerare bör 
beakta tillsammans med övrig information i Prospektet.

Följaktligen skulle ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för 
tillfället inte anses vara betydande också kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat eller 
finansiella ställning. Värdet på en investering i Bolaget kan komma att påverkas väsentligt om 
någon av de nedan angivna riskfaktorerna materialiseras. Investerare uppmanas att göra en 
egen bedömning av nedan angivna och andra potentiella riskfaktorers betydelse för Bolagets 
verksamhet och framtida utveckling.

Prospektet innehåller även framtidsinriktade uttalanden som är beroende av framtida 
händelser, risker och osäkerheter. Bolagets faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de 
resultat som förutspås i de framtidsinriktade uttalandena till följd av många olika faktorer, 
däribland men inte begränsat till de risker som beskrivs nedan.

Riskfaktorer

osäKerHet rörande den 
fraMtida MarKnadsUtVeCKLinGen 

Cell Impact utvecklar och levererar höghastighets-
slagenheter, och tillverkar kundspecifika detaljer med 
denna produktionsteknik. Bolagets innovativa teknologi 
har många applikationsområden, där produktion av 
flödesplattor till bränsleceller idag är det främsta.

Det finns en risk att Bolagets flödesplattor och 
höghastighetsslagenheter ej får en bred marknads-
acceptans. Marknaden kan komma att föredra andra 
teknologier samtidigt som andra befintliga teknologier 
kan komma att utvecklas. Vidare kan marknadssegment 
utvecklas långsammare eller sämre än vad Bolaget antar i 
sin prioritering av kundsegment.

Det är oundvikligt att bedömningar av framtida 
marknadsutveckling är förknippade med osäkerhet 
avseende faktorer som Cell Impact inte kan råda över, 
och det är i detta skede inte möjligt att säkert säga 
hur stor marknadsandel Cell Impact kan komma att nå 
inom marknaden för flödesplattor till bränsleceller eller 
maskinutrustningsmarknaden. Det kan inte uteslutas att 
bränslecells- och maskinutrustningsmarknaderna utvecklas 
i en för Cell Impact ofördelaktig riktning på grund av 
förändrade beteenden hos andra aktörer och slutkunder, 
snabb teknisk utveckling, miljöaspekter, strukturaffärer 

eller andra omvärldsfaktorer. Ett sådant förlopp kan 
undergräva Bolagets position samt ha en väsentligt 
negativ påverkan på Bolagets framtidsutsikter, resultat 
och finansiella ställning.

KonKUrrens M.M. 

Det finns en risk att omfattande satsning och produkt-
utveckling från en konkurrent kan komma att påverka 
Bolagets utveckling och försäljning negativt. I det fall 
Bolaget inte kan anpassa sin verksamhet och sina 
produkter till marknadens krav på prestanda och 
efterfrågan finns det risk för att Bolaget inte får den 
konkurrenskraft som krävs för att lyckas på marknaden, 
vilket i sin tur kan ha en väsentligt negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

teKnisK UtVeCKLinGsrisK

Inom Bolagets verksamhet pågår fortsatt teknisk ut- 
veckling och Bolagets produkter har inte testats i hög-
volymproduktion. I det fall produkterna inte fungerar 
som det är tänkt kan det innebära att Bolagets produktion 
försenas eller helt uteblir, vilket kan innebära minskad 
alternativt utebliven försäljning. Det finns risk att tekniska 
och prestandarelaterade resultat inte kommer att motsvara 
framtida förväntningar och uppställda mål när volym-
produktion inleds. Detta kan i sin tur innebära sämre 

Verksamhets- och marknadsrelaterade risker
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möjligheter att öka försäljningen och nå ett kommersiellt 
genombrott inom rimlig tid vilket kan ha en väsentligt 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

LeVerantörer oCH saMarBetsPartner

För att Bolaget ska kunna leverera sina produkter är 
Bolaget beroende av att insatsvaror och tjänster från tredje 
part uppfyller överenskomna krav avseende exempelvis 
mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna 
leveranser från leverantörer kan innebära att Bolagets 
produktion försenas, vilket i det korta perspektivet 
kan innebära minskad alternativt utebliven försäljning 
vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

risKer Med affärsModeLLen

Cell Impacts marknad är relativt omogen har ingen 
etablerad affärsmodell för hur leverantörer i framtiden 
kommer att ta betalt av sina kunder standardiserats. 
Då ingen etablerad affärsmodell har utvecklats för 
branschen finns det en risk att Bolaget inte kan ta ut det 
pris det anser skäligt i förhållande till sina kostnader. Om 
försäljningspriserna för Bolagets produkter och tjänster blir 
lägre än förväntat, föreligger således risken att detta får 
västentligt negativa effekter på Cell Impacts resultat och 
finansiella ställning.

KUndBeroende

Bolaget har i dagsläget ett begränsat antal kunder. 

Bolagets omsättning och resultat riskerar att påverkas 
negativt om en större kund väljer att avsluta sitt utvecklings- 
arbete, hamnar på obestånd eller väljer en annan leverantör 
vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

ProdUKtrisKer

Cell Impacts produkter och tjänster levereras vanligtvis 
inom ramen för kundspecifik utveckling som sker i nära 
samarbete med kunden. Samarbetet bygger på att
parterna löser eventuella tekniska problem i samråd. 
På längre sikt kommer Bolaget att leverera produkter 
där teknisk prestanda ska garanteras. Eventuella fel eller 
brister i Bolagets produkter skulle då kunna leda till 
skadeståndsskyldighet vilket skulle kunna ha en 
väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Beroende aV nyCKeLPersoner oCH MedarBetare

Cell Impact har en relativt liten organisation vilket medför 
ett beroende av enskilda medarbetare och förmågan att i 
framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerade 
och erfarna ledningspersoner. Cell Impacts förmåga att 
anställa och bibehålla dessa personer är beroende av ett 
flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll, 
bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten 
av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den 
anställde till exempel säger upp sig kan innebära att viktiga 
kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås 
eller att genomförandet av Cell Impacts affärsstrategi 
påverkas negativt. Om befintliga nyckelpersoner lämnar 
Bolaget eller om Cell Impact inte kan anställa eller bibehålla 
kvalificerade och erfarna ledningspersoner kan det ha en 
väsentlig negativ inverkan på Cell Impacts verksamhet, 
finansiella ställning och ställning i övrigt.

förMÅGa att Hantera tiLLVäxt

Cell Impacts verksamhet kan komma att växa substantiellt 
genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på 
Bolagets produkter, vilket ställer stora krav på ledningen 
och den operativa samt finansiella infrastrukturen. I takt 
med att personalen och verksamheten växer behöver 
Bolaget implementera effektiva planerings- och lednings- 
processer för att på ett verksamt sätt kunna genomföra 
affärsplanen på en marknad som är under snabb 
utveckling. Styrelsen är medveten om att en snabb och 
stark marknadsrespons kan innebära att Bolaget får 
leveransproblem. Om inte Cell Impact lyckas hantera dessa 
kan det ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Patent

Patentintrång och plagiat är risker som Bolaget är utsatt för. 
Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna 
skydda erhållna patent, varumärken och andra immateriella 
rättigheter eller att inlämnade ansökningar om registrering 
kommer att beviljas. Bolagets patent har en återstående 
livslängd på mellan fem och arton år. För det fall att Bolaget 
inte kan beviljas förlängd löptid på de patent, som av 
styrelsen bedöms vara väsentliga för verksamheten, finns 
en risk att Bolagets ställning på marknaden försämras 
vilket kan få en väsentligt negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet. Det finns även en risk att nya teknologier 
och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter 
Bolagets immateriella tillgångar. Cell Impact kan inte 
heller garantera att Bolaget inte kan anses göra intrång i 
immateriella rättigheter. Tvister rörande intrång kan, liksom 
tvister i allmänhet, vara kostsamma och tidskrävande och 
kan därför ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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intjäninGsförMÅGa oCH fraMtida KaPitaLBeHoV

Bolaget har ännu inte redovisat tillräckliga försäljnings-
intäkter för att uppnå ett positivt resultat, och har varit 
beroende av tillförsel av nytt kapital vid flera tillfällen 
för finansiering av den löpande verksamheten. Det kan 
inte sägas med säkerhet när Bolaget kommer att bli 
vinstgivande.

Det kan inte tas för givet att nytt kapital kan anskaffas om 
och när behov uppstår, att det kan anskaffas på fördelaktiga 
villkor eller att sådant anskaffat kapital skulle vara 
tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt Bolagets 
utsatta behov, vilket kan få negativa effekter på Bolagets 
utveckling och investeringsmöjligheter. För det fall Bolaget 
inte lyckas med kapitalanskaffningar när behov uppstår 
finns det risk för företagsrekonstruktion eller konkurs.

KreditrisKer

Kreditrisk definieras som risken som skapas av att 
investerarens motparts kreditvärdighet ändras på 
ett icke förutsägbart sätt och investeringens värde 
därigenom försämras. Detta är en av de risker som kan 
följa av en investering. Detta skulle i detta fall innebära 
att Cell Impacts motparter inte kan uppfylla sina 
finansiella åtaganden gentemot Bolaget. Kreditrisk inom 
finansieringsverksamheten uppstår bland annat vid 
placering av likviditetsöverskott samt vid erhållande av 
lång- och kortfristiga kreditavtal vilket kan ha en väsentligt 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

LiKViditetsrisKer

Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt 
med likvida medel för att kunna fullfölja Cell Impacts 
betalningsåtaganden, vilka huvudsakligen består av 
löpande verksamhetskostnader och orderrelaterade 
leverantörsskulder. Vissa orderrelaterade leverantörsskulder 
kräver bankgarantier vilket i sig påverkar likviditeten 
negativt. Om Cell Impacts tillgång till likvida medel 
försvåras skulle det kunna ha en västenlig negativ effekt på 
Cell Impacts verksamhet, finansiella ställning och resultat.

VaLUtarisKer

Med valutarisk avses risken för att valutakursförändringar 
har en väsentlig negativ inverkan på Cell Impacts resultat-
räkning, balansräkning eller kassaflöde. Valutarisken upp-
står vid omräkning till svenska kronor av flöden av utländsk 
valuta. Exponeringar mot valutakursrisker är resultatet 
av att Cell Impact har försäljning och köper in material 
och tjänster delvis i utländsk valuta. Moderbolagets 
rapporteringsvaluta är svenska kronor (SEK), vilket innebär 
att Bolaget vid samverkan med internationella aktörer 
utsätts för valutarelaterade transaktionsrisker vilket kan 
komma att påverka Bolagets resultat och finansiella 
ställning negativt.

tVister

Det kan inte uteslutas att Cell Impact kan komma att bli 
inblandat i någon rättslig tvist eller något skiljeförfarande 
som har eller haft betydande effekter på Bolagets resultat 
eller finansiella ställning. Resultatet av en sådan tvist skulle 
kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat 
och/eller finansiella ställning.
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aKtiereLaterade risKer

Nuvarande och/eller potentiella investerare i Bolagets 
aktie bör beakta att en investering i denna är förenad med 
risk. Aktiekursen i Bolaget kan komma att uppvisa stor 
volatilitet på grund av ett antal faktorer. Dessa faktorer 
inkluderar bland annat övriga riskfaktorer beskrivna i detta 
Prospekt, konjunkturen, marknadsräntan, politisk osäkerhet 
samt underliggande marknadsutveckling. Påverkan av 
yttre faktorer innebär att även om Bolagets verksamhet 
och lönsamhet utvecklas positivt kan aktiepriset sjunka 
och att en investerare vid försäljning kan drabbas av en 
kapitalförlust.

BeGränsat reGeLVerK PÅ nasdaq first nortH

Aktierna i Cell Impact är upptagna till handel på Nasdaq 
First North, vilket är en alternativ marknadsplats som inte 
har samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag 
vars aktier handlas på Nasdaq First North är inte skyldiga att 
följa samma regelverk som bolag vars aktier är upptagna på 
en reglerad marknad, utan ett mindre omfattande regelverk 
anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. 
En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First 
North är mer riskfylld än en investering i ett börsnoterat 
bolag då samma juridiska krav inte ställs på bolag på 
Nasdaq First North.

inGen tidiGare LäMnad UtdeLninG

Cell Impact har hittills inte lämnat någon utdelning, 
eftersom Bolaget inte redovisat vinst under tidigare 
räkenskapsår. Storleken på eventuella framtida utdelningar 
är beroende av Bolagets utdelningspolicy, framtida resultat, 
finansiella ställning, kassaflöden och andra faktorer. Det 
finns därför en risk att utdelning i Bolaget inte kommer 
att föreslås eller beslutas om under ett visst år. Under 
de närmaste åren bedöms eventuella överskottsmedel 
återinvesteras i verksamheten för att finansiera Bolagets 
fortsatta utveckling.

äGare Med Betydande infLytande

Ett fåtal av Cell Impacts aktieägare äger en väsentlig 
andel av de utestående aktierna och rösterna i Bolaget. 
Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller 
tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande 
på ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, 
däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter 
och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller 
försäljning av tillgångar samt andra företagstransaktioner. 
Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra 
aktieägare, vilka kan ha andra intressen än majoritets-
ägarna.

BeGränsad LiKViditet i CeLL iMPaCt-aKtien

Det är inte möjligt att förutse investerarnas framtida 
intresse för Bolagets aktie. Om en aktiv och likvid handel 
inte utvecklas kan det innebära svårigheter för aktieägare 
att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att 
priset på aktien påverkas negativt för säljaren.

teCKninGsförBindeLser oCH 
eMissionsGarantier är inte säKerstäLLda

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissions- 
garantier motsvarande totalt ca 90 procent av emissions- 
beloppet i Förterädesemissionen varav tecknings-
förbindelser utgör ca 26 % och emissionsgarantier utgör 
ca 64 %. Dessa förbindelser och garantier är inte säker-
ställda, vilket skulle kunna innebära risk att någon eller 
några av dem som avgivit teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier inte kan uppfylla sina respektive 
åtaganden. För det fall något eller några åtaganden som 
avgivits avseende Företrädesemissionen inte infrias, skulle 
Bolagets finansiella ställning kunna påverkas negativt.

Risker relaterade till aktien och Företrädesemissionen
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Företrädesemission
Cell Impacts styrelse beslutade den 7 november 2016, 
med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 
12 maj 2016, att öka Bolagets aktiekapital genom en 
emission av aktier med företrädesrätt för Cell Impacts 
aktieägare. Företrädesemissionen omfattar högst 4 582 426 
aktier, varav 72 600 A-aktier och 4 509 826 B-aktier. 
Emissionsbeslutet innebär att Cell Impacts aktiekapital ökas 
med högst 530 444 SEK genom utgivande av högst 72 600 
nya A-aktier och 4 509 826 nya B-aktier. Bolagets aktieägare 
har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal 
aktier de sedan tidigare äger. Avstämningsdag för rätt till 
deltagande i Företrädesemissionen är den 21 november 
2016. Den som på avstämningsdagen är registrerade som 
aktieägare i Cell Impact erhåller en (1) teckningsrätt av serie 
A för varje på avstämningsdagen innehavd A-aktie och en 
(1) teckningsrätt av serie B för varje på avstämningsdagen 
innehavd B-aktie. Två (2) teckningsrätter av serie A 
berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie. Två (2) 
teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en 
(1) ny B-aktie. I den utsträckning aktier inte tecknas med 
stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och 
andra investerare i enlighet med vad som anges i avsnittet 
”Villkor och anvisningar”. Teckning ska ske under perioden 
från och med den 23 november 2016 till och med den 
7 december 2016, eller den senare dag som bestäms av 
styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår 
av avsnittet ”Villkor och anvisningar”. Teckningskursen är 
11 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen, 
om den fulltecknas, sammanlagt tillför Cell Impact ca 
50,4 MSEK före emissionskostnader och kvittning av 
bryggfinansieringslån inklusive ränta.

Teckningsförbindelser 
och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om ca 13,2 
MSEK, motsvarande ca 26 % av Företrädesemissionen från 
ett antal aktieägare, däribland från Bolagets huvudägare 
Östersjöstiftelsen, Kåre Gilstring, Kjell Östergren och Jan 
Alvén. Utöver erhållna teckningsförbindelser har Bolaget 
ingått avtal om emissionsgarantier om totalt ca 32,4 
MSEK, motsvarande ca 64 % av Företrädesemissionen. 
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår 
därmed till ett belopp om ca 45,6 MSEK, motsvarande 
ca 90 % av emissionsbeloppet. Samtliga medlemmar i 
styrelsen samt VD och personer i ledningsgruppen har 
åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen 
och/eller ingått avtal om emissionsgaranti.

utspädning m.m. 
Erbjudandet omfattar högst 72 600 A-aktier och högst 
4 509 826 B-aktier. Vid full teckning kommer antalet 
aktier i Bolaget därför att öka med 72 600 A-aktier och 
4 509 826 B-aktier, från nuvarande 145 200 A-aktier till 
217 800  A-aktier och från nuvarande 9 019 652 B-aktier 
till 13 529 478 B-aktier. Utspädningen för B-aktieägare som 
inte deltar i Företrädesemissionen kommer att bli 
ca 33 procent, beräknat som antalet nya B-aktier dividerat 
med det totala antalet B-aktier efter fulltecknad emission 
men före garantikvittning. Utspädningen för A-aktieägare 
som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att bli 
ca 33 procent beräknat som antalet nya A-aktier dividerat 
med det totala antalet A-aktier efter fulltecknad emission. 
Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer 
att få sitt ägande utspätt med upp till ca 33 procent av 
röster och kapital, men har möjlighet att kompensera 
sig för den utspädning som uppkommer på grund av 
Företrädesemissionen genom att sälja sina teckningsrätter 
på First North senast den 5 december 2016. De totala 
emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 7,4 MSEK.

Härmed inbjuds aktieägarna i Cell Impact att med 
företrädesrätt teckna aktier i Cell Impact i enlighet med 
villkoren i detta Prospekt.

Inbjudan till teckning av 
aktier i Cell Impact AB (publ) 

Stockholm den 22 november 2016

Cell Impact AB (publ) Styrelsen
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Bakgrund 

Cell Impact har under de senaste åren fortsatt den tekniska 
utvecklingen av sin plattform för höghastighetsslagenheter 
parallellt som försäljning och leverans av test- och 
småserieorder har fortsatt till ett flertal kunder. Under arbetet 
har Bolaget löst ett antal tekniska utmaningar relaterat till 
kundernas krav på prestanda hos sina produkter. Detta 
arbete har även resulterat i nya lösningar och förbättringar 
som kan komma att patenteras.

Bolaget har ett antal långa affärsrelationer med kunder 
inom främst bränslecellsindustrin där även nya parter har 
tillkommit senaste året. Dessa kunder har uttalat behov 
av kraftigt ökade volymer under de kommande åren. 
Tendensen är att många kunder initialt vill köpa färdiga 
plattor samtidigt som vissa kunder visar intresse att direkt 
investera i egna tillverkningslinor med Bolagets slagenheter.

Bolaget har också en intressant prospektlista med andra 
aktörer än bränslecellssegmentet så som energisektorn och 
den traditionella tillverkningsindustrin. Även här förväntas 
aktörernas behov framöver gå från testserier till större 
volymer.

Under det senaste året har aktörer från den kinesiska 
bränslecellsindustrin visat intresse för Cell Impacts produkter 
och teknik. Bolaget för nu diskussioner och förhandlingar 
med några av dessa aktörer där målet är att skapa ett 
långsiktigt samarbete och leverans av större volymer till 
kunder på en marknad där myndigheternas regelverk och 
subventioner förväntas driva tillväxten av bränsleceller. 
Under oktober 2016 tecknade Bolaget en avsiktsförklaring 
med målsättning att ingå ett strategiskt samarbetsavtal före 
årets slut.

För närvarande pågår installation och färdigställande av en 
ny produktionslina för bränsleceller i Bolagets anläggning 
i Karlskoga för att initialt kunna svara upp mot kundernas 
behov på ökade volymer. Den nya produktionslinan 
beräknas i ett första steg vara klar att tas i drift från och 
med början av januari 2017. Under 2017 och 2018 planeras 
ytterligare investeringar i produktionslinan för att fullt 
automatisera den och på så sätt reducera cykeltiden 
att producera en bränslecell till att än bättre motsvara 
kundernas behov på ökade volymer och kostnadseffektiv 
tillverkning.

Bolaget har sedan flera år tillbaka etablerade samarbeten 
med välrenommerade företag som till exempel maskin-
utrustningsleverantören AP&T. Samarbetena med denna och 

andra partner rör framför allt ingående material, anpassning av 
slagenheter till produktionssystem och hela produktionslinan 
samt verktygsutveckling och svetskapacitet.

Under de senaste åren har Bolaget haft en mycket 
begränsad organisation med endast 6-7 egna anställda 
kompletterade med några deltidsresurser. Detta har gjort att 
kostnaderna har kunna hållits låga i väntan på att marknaden 
skulle ta fart.

Bränslecellsmarknaden står enligt de flesta bedömare inför 
en stark tillväxt under kommande 5 till 10 åren1-5. Baserat på 
externa marknadsestimat1-6 uppskattar Bolaget att dagens 
volym av flödesplattor om ca 15 miljoner kommer växa  till 
drygt 2 miljarder år 2030. Huvudsakliga trender som stödjer 
en övergång till bränsleceller och hög marknadstillväxt är:

•	 Nuvarande	initiativ	och	satsning	av	kända	
 fordonstillverkare. Flera av dessa har även kommunicerat 
 prognosticerade volymer på kortare sikt.

•	 Myndigheters	regleringar	och	bidrag	som	syftar	till	att	
 stödja övergången från fossila bränslen till miljövänliga 
 alternativ som bränsleceller. I Tyskland har nyligen 
 Förbundsrådet, tyska överhuset, föreslagit att försäljning 
 av fordon som drivs med fossila bränslen ska förbjudas 
 från år 2030.

•	 En	stark	opinion	och	påverkan	från	konsumenter	som	
 väljer klimat- och miljövänliga alternativ när sådana 
 finns, vilket ytterligare driver på utvecklingen både vad 
 gäller teknik (fordon) och myndighetskrav.

Enligt Bolaget är den allra mest intressanta utvecklingen 
på marknaden de nya satsningar och subventioner som 
den kinesiska staten har antagit med syfte att kraftigt stödja 
utvecklingen av bränslecellsdrivna fordon både för den 
kinesiska marknaden och även för export. För år 2020 
har de kinesiska myndigheterna satt upp ett mål att  
5 miljoner s.k. New Energy Vehicles, d.v.s. fordon drivna 
utan fossila bränslen, ska finnas i drift i landet där fordon 
med vätgas bedöms spela en viktig roll för måluppfyllandet. 
Man kan dra paralleller till myndigheternas bidrag för att 
främja solenergiindustrin i landet. Med dessa subventioner 
kan man förvänta sig en mycket kraftig utveckling för 
bränslecellsdrivna fordon i Kina under kommande år.
Mot bakgrund både av Bolagets teknikutvecklingsskede och 
av marknadens prognosticerade tillväxt bedöms tidpunkten 
som mycket god för att Bolaget ska kunna leva upp till sin 
målsättning och vision -”Att bli en väsentlig aktör i samhällets 
omställning till ett mer fossilfritt samhälle där bränsleceller 
och vätgas bedöms spela en viktig roll”.

Bakgrund och motiv 
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Det befintliga rörelsekapitalet är dock inte tillräckligt 
för Cell Impacts aktuella behov under den kommande 
tolvmånadersperioden. Per den 30 september 2016 
uppgick Bolagets likvida medel till ca 4 867 TSEK. 
Befintligt rörelsekapital bedöms tillräckligt för att 
bedriva verksamheten fram till början 2017. Skulle 
Företrädesemissionen, trots utställda teckningsförbindelser 
och garantiåtaganden, inte tecknas i tillräcklig utsträckning 
tvingas Bolaget söka alternativa finansieringsmöjligheter 
såsom ytterligare kapitalanskaffning eller ytterligare 
kortfristiga lån.

Motiv 

I syfte att ta tillvara ovanstående kommersiella möjligheter, 
inte minst kopplade till utvecklingen på den kinesiska 
marknaden, har styrelsen därför beslutat att genomföra 
en Företrädesemission med stöd av bemyndigande från 
årsstämma den 12 maj 2016. 

Såsom beskrivits ovan hade Bolaget per den 30 september 
likvida medel om 4 867 TSEK vilket inte är tillräckligt för att 
bedriva verksamheten ett år framåt. För att kunna fullfölja 
sin strategi uppskattar Bolaget det sammanlagda rörelse-
kapitalbehovet för den kommande tolvmånadersperioden 
till ca 25 MSEK. I det fall Erbjudandet inte tecknas i full 
utsträckning kommer Bolaget att söka alternativa 
finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapital-
anskaffning eller ytterligare kortfristiga lån, utlicensiering 
av Bolagets teknik eller genom att kapital tillförs Bolaget 
genom ett joint venture med en industrielle part.

Vid fullteckning av Företrädesemissionen, som omfattas av 
teckningsförbindelser (ca 26 %) och emissionsgarantier 
(ca 64 %) motsvarande ca 90 % av emissionen, tillförs 
Cell Impact ca 50,4 MSEK före kvittning av brygg- 
finansieringslån till Östersjöstiftelsen och emissions-
kostnader.  Den snabba utvecklingen på Cell Impacts 
marknad tillsammans med Bolagets kommersiella 
möjligheter har medfört att Bolagets största ägare 
tillsammans med samtliga i styrelse och ledning via 
teckningsförbindelser och garantier kommer att delta 
i emissionen med totalt ca 27 %. 

Det huvudsakliga motivet till Företrädesemissionen är att 
tillvarata de kommersiella möjligheter som skapas i och 
med den starka förväntade expansionen på bränslecells-
marknaden i bland annat Kina.

Emissionslikviden ska användas för att tillse en 
framgångsrik övergång från testorder och småserie-
tillverkning till kommersiella avtal och volymproduktion. 
Den egna produktionslinan som nu färdigställs i 
Bolagets anläggning ska efter hand automatiseras för 
högvolymproduktion, vilket kommer kräva investeringar 
i framförallt kringutrustning för t.ex. automatiserad 

svetsning och läcktester. Investeringarna avses göras 
successivt under de närmsta åren. Organisationen ska 
vidare förstärkas för att leverera slagenheter till den 
internationella tillverkningsindustrin. Genom emissionen 
förbättras Bolagets förmåga att möta potentiella kunders 
förväntningar på leveranser av större volymer och 
förbättrad prestanda. 

Detta innebär en förstärkning av organisationen både 
inom vissa specifika teknikområden och på marknads- 
och servicesidan. Som en del av Bolagets ökade 
kommersialiseringsfokus har styrelsen, i samråd med 
Mats Wallin, inlett en process för att rekrytera en ny vd 
till Bolaget. Mats Wallin kommer efter avslutad rekrytering 
att ha en fortsatt nyckelroll i Cell Impacts ledning. 
Förhoppningen är att Bolaget genom den ökade 
satsningen ska få en ledande position inom tillverkning av 
flödesplattor till bränsleceller på den globala marknaden. 
De löpande intäkterna från den egna tillverkningen 
i Karlskoga avses kompletteras med försäljning av 
slagenheter till kundernas egen produktionsutrustning 
utomlands.

I samband med Företrädesemissionen kommer Bolagets 
bryggfinansieringslån om 4,6 MSEK från Östersjöstiftelsen 
erhållet i slutet av september 2016 att kvittas mot aktier. 
Detta motsvarar denna ägares deltagande i Företrädes-
emissionen såsom avtalat.

Enligt Bolagets uppskattning kommer emissionslikviden 
om ca 38,4 MSEK efter kvittning av bryggfinansieringslån 
och emissionskostnader att användas för följande områden:

•	 Investering	för	automatisering	av	produktionslina	i	
 Karlskoga – 40 %

•	 Förstärkning	av	organisation	för	ökad	kommersiell	
 satsning och för tillverkning och leverans av slag-
 enheter- 40 %

•	 Rörelsekapitalbehov	och	återbetalning	av	Almi-lån	20	%

Styrelsen för Cell Impact är ansvarig för innehållet i 
Prospektet. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighets-
åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen 
i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de 
faktiska omständigheterna och att ingenting är utelämnat 
som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm, 22 november 2016
Cell Impact AB

Styrelsen
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VD har ordet

Vi är redo för en satsning för att fånga de möjligheter som den starka marknadsutvecklingen 
kan erbjuda. Kontakterna med potentiella kunder på framförallt den kinesiska marknaden har 
aldrig varit fler. Detta drivs i sin tur av en påbörjad utveckling mot miljövänliga alternativ för 
fordon och transportmedel i Kinas storstadsregioner via statliga stödprogram och subventioner 
där vätgas och bränsleceller spelar en huvudroll åtminstone de kommande fem åren. Vi ser 
ett stort intresse från existerande och potentiella kunder både för att köpa flödesplattor från 
vår produktionsanläggning samtidigt som vissa kunder uttryckt intresse att investera i egna 
produktionslinor med vår höghastighetsteknik.

Cell Impacts kärna är en unik patenterad höghastighets-
teknik för att forma, kapa, stansa och kompaktera diverse 
produkter av företrädesvis plåt och metallpulver. Den har 
många fördelar jämfört med konventionell teknik, där inte 
minst möjligheten att forma mer avancerade mönster 
med bibehållen eller högre kvalitet röner stort intresse 
från kunder. Mer avancerade mönster ger t.ex. högre 
verkningsgrad på stackarna i bränslecellerna.

Våra maskiner och produktionslinor i Karlskoga 
används idag för främst tester och småserieproduktion. 
Investeringen i en ny produktionslina för i första hand 
plattor till bränsleceller genomgår just i skrivande stund 
installation och igångkörning. Produktionslinan planeras 
att vara i drift i början av januari 2017. Vår plan är att under 
de kommande åren ytterligare automatisera linan för 
att åtminstone uppnå en kapacitet överstigande ett par 
miljoner plattor per år i syfte att tillgodose framtida behov.

Den nya produktionslinan ligger rätt i tiden eftersom 
externa prognoser1-6, bedömningar och inte minst den 
information som jag får i samband med kundmöten 
säger att bränslecellsmarknaden kommer att öka rejält 
redan kommande år. I närtid ser jag först och främst att 
uppsvinget kommer att ske i Asien, och Kina i synnerhet. 
Orsaken till det är väl tilltagna subventioner för miljövänliga 
fordon, s.k. New Energy Vehicles, och bränslecellsdrivna 
fordon i synnerhet. Dessa har lett till att antalet såväl 
etablerade bränslecellsbolag som nystartade bolag har 
lyckats attrahera kapital för mycket aggressiva planer 
och ett flertal aktörer pratar om att bygga kapacitet 

för 100 000 fordon årligen redan om ett år. Det är 
sammanfattningsvis en väldigt spännande marknad vilket 
även vår nyligen tecknade avsiktsförklaring med en kinesisk 
bränslecellstillverkare påvisar.

Vår affärsidé med att producera plattor i vår egen 
produktionslina innan kapacitet finns på plats lokalt hos 
våra kunder gör att vi har positionerat oss helt rätt. 
Vi för idag dialog med en handfull kinesiska bränslecells-
tillverkare för att hitta lösningar på vad vi kan göra för att 
hjälpa dem uppfylla deras mycket utmanande planer. Det 
kommer att ställa höga krav på oss att klara av att uppfylla 
kundernas behov där vi bland annat kommer att få hjälp 
av vår samarbetspartner AP&T. Även om utmaningarna 
kommer att vara stora så har jag en mycket positiv syn på 
Bolagets möjligheter framöver.

I det korta perspektivet kommer intäkterna att 
komma från främst produktion av bränslecellsplattor. 
Den stora möjligheten ligger dock i att på längre sikt 
skapa en stor intjäningsförmåga genom licensintäkter 
kopplade till leverans av produktionslinor där vår 
höghastighetsteknologi ingår.

Det har tagit lång tid för bränslecellsmarknaden att 
komma dit den är idag. Vi har under tiden löst ett flertal 
tekniska utmaningar, och står beredda för att uppfylla våra 
nuvarande och potentiella kunders krav. Det arbete som nu 
sker nära våra kunder gör att jag och Styrelsen ser positivt 
på framtiden. Det är nu som Bolagets slit och uthållighet 
genom åren ska bära frukt.

Stockholm, 22 November 2016
Mats Wallin, VD
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Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 21 november 2016 
är registrerad som aktieägare i den av Euroclear för Cell 
Impacts räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att 
teckna aktier i Cell Impact enligt följande. Ägare av aktier 
av serie A och ägare av aktier av serie B äger företrädesrätt 
att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande 
till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen 
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär 
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning 
(subsidiär företrädesrätt). Aktier kan även tecknas utan 
företräde av aktietecknare som inte är aktieägare.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt av serie 
A för varje på avstämningsdagen innehavd A-aktie i 
Bolaget och en (1) teckningsrätt av serie B för varje på 
avstämningsdagen innehavd B-aktie i Bolaget. Två (2) 
teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en 
(1) ny A-aktie i Bolaget. Två (2) teckningsrätter av serie B 
berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget.

Erbjudandet omfattar högst 72 600 A-aktier och högst 
4 509 826 B-aktier. Vid full teckning kommer antalet 
aktier i Bolaget därför att öka med 72 600 A-aktier och 
4 509 826 B-aktier, från nuvarande 145 200 A-aktier till 
217 800 A-aktier och från nuvarande 9 019 652 B-aktier till 
13 529 478 B-aktier. Utspädningen för B-aktieägare som 
inte deltar i Företrädesemissionen kommer att bli 
ca 33 procent av röster och kapital, beräknat som antalet 
nya B-aktier dividerat med det totala antalet B-aktier 
efter fulltecknad emission men före garantikvittning. 
Utspädningen för A-aktieägare som inte deltar i Företrädes-
emissionen kommer att bli ca 33 procent av röster och kapital.

Teckningskurs
De nya aktierna i Cell Impact emitteras till en teckningskurs 
om 11 SEK per ny aktie oavsett aktieslag. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande 
i Företrädesemissionen är den 21 november 2016. 
Sista dag för handel i B-aktie med rätt till deltagande i 
Företrädesemissionen är den 17 november 2016.

Teckningstid
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske 
under tiden från och med den 23 november till den 
7 december 2016. Efter teckningstidens utgång blir 

outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed 
värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att bokas 
bort från VP-kontot och sker utan särskild avisering 
från Euroclear. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga 
teckningstiden eller avbryta Företrädesemissionen om 
inte full teckning nås, vilket, om det blir aktuellt, kommer 
att offentliggöras via pressmeddelande senast den 13 
december 2016.

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för 
teckning senast den 7 december 2016 eller säljas senast 
den 5 december 2016 för att inte förfalla utan värde.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på Nasdaq 
First North under perioden från och med 23 november 
2016 till och med 5 december 2016. Någon organiserad 
handel med teckningsrätter av serie A kommer inte att 
ske. Vid försäljning av teckningsrätter övergår såväl den 
primära som den subsidiära företrädesrätten till den 
nya innehavaren av teckningsrätterna. Aktieägare ska 
vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med 
erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning 
av teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen 
användas för teckning av aktier senast den 7 december 
2016 eller säljas senast den 5 december 2016 för att inte 
bli värdelösa. Teckningsrätter av serie B har ISIN-kod 
SE0005003217.

Emissionsredovisning och 
anmälningssedlar
direKtreGistrerade aKtieäGare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear 
för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi 
samt särskild anmälningssedel. Den som är upptagen i den 
i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över 
panthavare med flera, erhåller inte någon information utan 
underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av 
teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes inte.

förVaLtarreGistrerade aKtieäGare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är 
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
erhåller ingen information från Euroclear. Teckning och 
betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare.

Villkor och anvisningar 
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teCKninG Med stöd aV teCKninGsrätter

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom 
samtidig kontant betalning senast den 7 december 2016, 
eller genom kvittning av förfallna fordringar som tecknaren 
har på Bolaget. Teckning genom betalning ska göras 
antingen med den med emissionsredovisningen förtryckta 
inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är 
fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande 
två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
 I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
 teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den 
 förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för 
 teckning genom betalning. Särskild anmälningssedel ska 
 då ej användas. Observera att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
 I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som 
 framgår av den förtryckta emissionsredovisningen 
 utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter 
 förvärvas eller avyttras, ska den särskilda anmälnings-
 sedeln användas som underlag för teckning och 
 betalning. Aktieägaren ska under ”Anmälan 1” på 
 anmälningssedeln uppge det antal aktier som denne 
 tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det 
 belopp som ska betalas. Betalning sker således genom 
 utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller 
 felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
 lämnas utan avseende.

 Särskild anmälningssedel kan erhållas från Avanza Bank 
 på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel 
 ska i samband med betalning skickas eller lämnas på 
 nedanstående adress och vara Avanza Bank tillhanda 
 senast klockan 17.00 den 7 december 2016. I det fall 
 fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
 den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar 
 kommer således att lämnas utan avseende. Observera att 
 teckningen är bindande.

 Avanza Bank AB
 Att: Emissionsavdelningen/Cell Impact
 Box 1399
 111 93 Stockholm
 Besöksadress: Regeringsgatan 103
 Telefon: +46 8 562 251 22
 Fax: +46 8 562 250 41

teCKninG Utan stöd aV teCKninGsrätter

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 
ska ske under samma period som teckning med tecknings-
rätt, det vill säga under tiden den 23 november 2016 till 
den 7 december 2016. Anmälan om teckning görs genom 
att den särskilda anmälningssedeln under ”Anmälan 2” 
ifylles, undertecknas och skickas till Avanza Bank enligt 
ovan. Den särskilda anmälningssedeln ska vara Avanza 
Bank tillhanda senast kl. 17:00 den 7 december 2016. 
Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan utan 
sker i enlighet med vad som anges nedan. Det är endast 
tillåtet att insända en anmälningssedel. Om fler än en 
anmälningssedel insänds kommer endast den sist erhållna 
att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att 
lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande.

Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 
EUR ca 146 000 SEK och tecknaren inte är bosatt på sin 
folkbokföringsadress, ska en vidimerad kopia på giltig 
legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln 
ska vara giltig. För juridisk person som tecknar för ett 
belopp som överstiger 15 000 EUR ska alltid en vidimerad 
kopia på giltig legitimationshandling för behörig 
firmatecknare samt ett aktuellt registreringsbevis som 
styrker firmateckningen bifogas anmälningssedeln 
för att den ska vara giltig. Juridisk person ska även 
fylla i informationen under avsnittet ”ÄGARE” på 
anmälningssedeln för att den ska vara giltig.

tiLLdeLninG

För det fall att samtliga aktier inte tecknas med stöd av 
primär företrädesrätt/teckningsrätt ska styrelsen, inom 
ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta 
om tilldelning av återstående aktier till, i första hand de som 
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar 
erhålla fler aktier och för det fall att tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det 
antal aktier som de tecknat med stöd av teckningsrätter, 
och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I 
andra hand ska tilldelning av återstående aktier ske 
till annan som anmält intresse om att få teckna aktier i 
Företrädesemissionen och vid överteckning ska tilldelning 
ske i förhållande till det antal nya aktier som respektive 
intressent anmält att få teckna och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske 
till emissionsgaranter som inte tecknat aktier med stöd 
av företrädesrätt, i förhållande till storleken på ställda 
garantiåtaganden och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.

Tilldelning är inte beroende av när under tecknings-
perioden anmälan inkommer. 
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Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan 
stöd av teckningsrätter, lämnas genom översändande 
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota, vilket 
beräknas ske omkring den 13 december 2016. Likvid 
ska erläggas senast två (2) bankdagar efter utsänd av-
räkningsnota. Något meddelande lämnas inte till den 
som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid 
kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. 
Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma 
att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma 
att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

aKtieäGare Bosatta i UtLandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej 
aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, 
Japan, Australien, Hongkong, Singapore eller annat land 
där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål 
för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i 
Företrädesemissionen, kan vända sig till Avanza Bank 
på telefon enligt ovan för information om teckning och 
betalning.

BetaLda oCH teCKnade aKtier (”Bta”)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så 
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar 
efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med 
bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. 
Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del 
av företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Om 
denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande 
emission, kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid 
den första serien benämns ”BTA 1” i Euroclear. BTA 1 
kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell 
delregistrering skett. En andra serie av BTA (”BTA 2”) 
kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan 
tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den 
första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart 
Företrädesemissionen slutgiltigt registrerats vilket beräknas 
ske under vecka 51, 2016. 

BTA 1 av serie B kommer att tas upp till handel på Nasdaq 
Stockholm från och med 23 november till och med datum 
för första delregistrering av Företrädesemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket och omvandling av BTA 1 
av serie B skett hos Euroclear. ISIN-koden för BTA B 1 är 
SE0009320591. Tecknade aktier benämns BTA till dess att 
Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket 
och omvandlingen skett hos Euroclear.

LeVerans aV aKtier

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolags-
verket, vilket beräknas ske omkring vecka 51 2016, 
ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från 
Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav 
förvaltarregistrerat kommer information från respektive 
förvaltare.

HandeL i Bta

Handel i BTA av serie B äger rum på Nasdaq First North 
från och med den 23 november 2016 fram till dess att 
Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och 
omvandlingen från BTA till aktier. BTA 1 har handels-
beteckningen CI BTA B 1 med ISIN-kod SE0009320591. 
Organiserad handel med BTA av serie A kommer inte att 
äga rum.

HandeL i aKtien

B-aktien är noterad på First North. Aktien handlas under 
kortnamnet CI B och har ISIN SE0005003217 En börspost 
omfattar en (1) B-aktie. Efter det att Företrädesemissionen 
blivit registrerad hos Bolagsverket kommer Bolaget att 
ansöka om listning av de nya B-aktierna vid First North.

offentLiGGörande aV UtfaLLet i företrädeseMissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer 
Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. 
Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande 
och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. 
Utfallet är beräknat att kunna kommuniceras omkring 
den 9 december 2016.

rätt tiLL UtdeLninG

De nya aktierna berättigar till utdelning för första gången 
på den avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos 
Bolagsverket och införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear.

aKtieBoK

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras 
av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 
SE-101 23 Stockholm, Sverige.

tiLLäMPLiG LaGstiftninG

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och 
regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseende 
vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning 
av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning 
som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av 
aktiebolagslagen (2005:551).
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rätt tiLL förLänGninG aV erBjUdandet M.M.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden 
eller avbryta Företrädesemissionen om inte full teckning 
nås. Beslut om att förlänga teckningsperioden eller att 
inte fullfölja Företrädesemissionen kan senast fattas före 
det att avräkningsnotor ska sändas ut, vilket beräknas 
ske omkring 13 december 2016, och därmed före det 
att handel i B-aktien inleds. Sådant beslut meddelas via 
pressmeddelande senast 13 december.

öVriG inforMation

Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsplikt. 
Inga offentliga uppköpserbjudanden har förekommit 
under innevarande eller föregående räkenskapsår. Inga 
begränsningar i att fritt överlåta aktierna finns. I det fall 
ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer 
Avanza Bank att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas. Belopp understigande 50 SEK kommer 
dock inte att utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Om emissionslikviden inbetalats för sent eller är otillräcklig 
kan anmälan om teckning också komma att lämnas 
utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att 
återbetalas. 

Avanza Bank agerar emissionsinstitut åt Bolaget. 
Att Avanza Bank är emissionsinstitut innebär inte i sig 
att banken betraktar den som anmält sig i Erbjudandet 
(”Förvärvaren av Aktier”) som kund hos banken för 
placeringen, förutom i de fall Förvärvaren av Aktier har 
anmält sig via Avanza Banks internetbank. Följden av 
att Avanza Bank inte betraktar Förvärvaren av Aktier 
som kund för placeringen är att reglerna om skydd för 
investerare i lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden 
inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär 
bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller 
så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande 
placeringen. Förvärvaren av Aktier ansvarar därmed själv 
för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper 
för att förstå de risker som är förenade med placeringen. 
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Så går Företrädesemissionen till

En (1) aktie i Cell Impact

Två (2) befintliga 
aktier i Cell Impact

Två (2) 
teckningsrätter

Exempel:

En (1) teckningsrätt

För varje aktie i Cell Impact som du ägde på 
avstämningsdagen den 21 november 2016 
får du en (1) teckningsrätt av samma slag. En 
emissionsredovisning har skickas hem till dig 
som redovisar hur många teckningsrätter 
du erhållit samt det antal aktier som du kan 
teckna.

Om du inte vill delta i Företrädesemissionen 
och inte vill teckna nya aktier kan du sälja 
samtliga teckningsrätter (under perioden 
23 november-5 december 2016) som du 
tilldelats och på så sätt erhåller du en viss 
ekonomisk kompensation för dessa. 

Observera: Om du inte utnyttjar eller säljer 
dina teckningsrätter förfaller de och du för-
lorar deras eventuella värde.

Teckningsrätterna kan utnyttjas för teckn-
ing av aktier fram till den 7 december 2016. 
Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning 
av en (1) ny aktie till kursen 11 kronor per 
aktie.

Två (2) 
teckningsrätter 11 SEK

En (1) ny aktie i 
Cell Impact

Två (2)
teckningsrätter 

kan säljas



30

Verksamhetsbeskrivning 

Cell Impact utvecklar och levererar höghastighetsslagenheter, och tillverkar kundspecifika 
detaljer med denna produktionsteknik. Kunderna finns på den globala marknaden framförallt 
inom fordons-, energi- och industribranscherna. Bolagets innovativa teknologi har många 
applikationsområden, där produktion av flödesplattor till bränsleceller idag är det främsta. En 
produktions- och testanläggning är i bruk i Cell Impacts lokaler i Karlskoga där kapaciteten för 
närvarande är under utbyggnad.
 Bolagets tillverkningsmetoder möjliggör bättre prestanda, minskade produktionskostnader 
och kortare tillverkningstider. Bolaget är i dag via sin produktionsteknologi och sina 
etablerade kundrelationer väl positionerat för att dra fördel av den kommande tillväxten på 
bränslecellsmarknaden som prognosticeras av många marknadsbedömare.1-4

Teknikbolag med 
fokus på bränslecells-segmentet
Cell Impact är ett teknikbolag som utvecklar och levererar 
slagenheter, baserad på en innovativ höghastighetsteknik, 
för tillverkning av detaljer i företrädelsevis metall. 
Bolaget tillverkar även kundspecifika detaljer med denna 
produktionsteknik. Höghastighetstekniken erbjuder 
möjlighet att förbättra kvaliteten på de producerande 
detaljerna med en bibehållen eller ökad produktionstakt 
vilket i sin tur skapar ett kostnadseffektivt erbjudande 
jämfört med alternativa metoder på marknaden.

I Bolaget finns stor erfarenhet och omfattande 
kunskaper om teknologins olika egenskaper och 
användningsområden. Bolagets teknik och metod 
är baserad på ett metodpatent för tillverkning av 
mönstrade och platta komponenter med användning 
av höghastighetsteknik. Patenten berör även själva 
slagenheten. Ytterligare patent har erhållits under året.

Cell Impacts teknologi kan används för en rad olika 
tillämpningar som stansning, pulverkompaktering/
prägling, formning och kapning. Kundnyttan finns inom 
en rad olika industrier men Bolagets fokus ligger till 
stor del på den starkt växande bränslecellsindustrin. 
Höghastighetstekniken lämpar sig väl för tillverkning av s.k. 
flödesplattor som är en viktig komponent i bränsleceller.

Fram tills idag har Bolaget framförallt varit inriktat 
på att genomföra tester och småserieproduktion 
till kunder inom bränslecellsindustrin. Då Bolagets 

höghastighetsteknik har sina stora fördelar vid 
högvolymproduktion, förväntar Bolaget sig att intresset 
för större serier kommer öka då bränslecellsmarknaden 
spås öka väsentligt1, 4 de kommande åren. Likaså kommer 
efterfrågan på ny tillverkningsutrustning öka då utbyggd 
produktionskapacitet behövs globalt sett.

affärsidé

Cell Impact utvecklar och levererar 
höghastighetsslagenheter, en innovativ teknologi med 
prestanda som stärker kundernas konkurrenskraft och 
bidrar till ett hållbarare samhälle, och tillhörande tjänster 
till kunder på den globala marknaden.

affärsModeLL

Cell Impacts intäkter ska huvudsakligen genereras genom:

•	 produktion	av detaljer i små- till medelstora volymer

•	 försäljning	av slagenheter, i samarbete med större 
 maskinleverantörer. Bolaget avser i dessa affärer även 
 teckna licensavtal avseende royaltyintäkt relaterat till 
 volym

•	 konsulttjänster baserat på Cell Impacts tekniska 
 kunnande inom höghastighetsteknologin

Vision

Att vara en väsentlig aktör i samhällets övergång till en 
hållbar utveckling och miljö.
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Strategi och mål

Bolaget befinner sig i ett övergångsskede från testorder 
och småserietillverkning till kommersiella avtal och medel- 
till högvolymproduktion. Bolagets strategi vilar på två 
intäktsmodeller. Den första är att skapa en löpande 
intäktsström från kundernas ökade efterfrågan av flödes- 
plattor. Detta ska huvudsakligen ske i den nya produktions-
linan i Karlskoga, initialt halvautomatiserad för mindre- 
till mellanstora serier, och sedan successivt allt mer 
automatiserad för produktion av allt större serier.

Den andra delen av strategin är att sälja slagenheter till 
kundernas tillverkningslinor allt eftersom bränslecells-
marknaden växer. Slagenheter kan också säljas till andra 
tillverkningsapplikationer än flödesplattor, t.ex. värme-
växlare. Strategin som helhet stödjer Bolagets vision att 
spela en viktig roll i samhällets övergång till fossilfria 
energikällor där bränsleceller och vätgas bedöms spela en 
viktig roll.

Cell Impacts kunder

Cell Impacts kunder utgörs både av slutkunder så som 
tillverkare av bränsleceller eller värmeväxlare, och av 
maskintillverkare som säljer utrustning till slutkunderna.

Till maskintillverkare ska försäljningen primärt ske i 
samarbete med partners, så att helhetslösningar kan 
erbjudas.

Bolaget samarbetar vanligtvis nära sina slutkunder, 
maskintillverkare och partners för att finna optimala 
lösningar för Bolagets teknologi utifrån prestanda, 
material, processoptimering och tillverkningskostnad.

Drivkrafterna för kunderna är vanligtvis sänkta 
produktionskostnader eller att kunna producera nya 
och utmanande konstruktioner. Höghastighetstekniken 
möjliggör förenklade tillverkningsflöden vilket leder till 
reducerade tillverkningskostnader som är den främsta 
drivkraften inom högvolymproduktion.

Slutkunder återfinns främst inom:

•	 Bränslecellsegmentet där formade, präglade eller 
 kompakterade flödesplattor (eng. flow plates, 
 bipolar plates, separators eller interconnects) utgör den 
 huvudsakliga komponenten.

•		 Energisegmentet där formade plattor till värmeväxlare 
 utgör en viktig komponent framför allt för växlarens 
 prestanda och verkningsgrad.

•		 Industribolag med tillverkning i medel- till högvolym 
 inom stansning, formning, prägling, kompaktering och 
 kapning, till exempel till fordon eller 
 konsumentprodukter.

Verifierat koncept färdigt 
för volymproduktion

•	 Egen	produktionslina	
 för serieproduktion (snart i drift)

•	 Fokus	på	snabbt	växande	
 bränslecellssegment

•	 Satsning	på	nyckel-kompetenser

•	 Fokus	på	Intäkter

•	 Begränsade	förluster

Etablerad teknikleverantör till 
bränslecells- och 
partnersamarbeten

•	 Kapacitet	att	leverera	flertal	
 slagenheter till produktionslinor

•	 Bygga	fler	kund-	och	
 partnersamarbeten

•	 Bygga	större	organisation

•	 Uthållig	intäktsmassa

•	 Fokus	mot	varaktig	lönsamhet

Världsledande leverantör 
inom avancerad 
höghastighetsteknologi

•	 Global	expansion	av 
 produktion, leverans 
 och service

•	 Löpande	licensintäkter

•	 Varaktig	lönsamhet

finansieLLa 
MÅL

idaG 2017-2018 2019 -

Position

strateGi
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Bolagets affärsmodell innefattar följande erbjudande:

•	 Produktion av flödesplattor i upp till medelstora volymer. 
 Ett av syftena med att erbjuda produktion är att kunna 
 vidareutveckla och effektivisera tillverkningsprocessen 
 och kontinuerligt förbättra höghastighetsslagenheterna 
 in-house. Detta erbjudande förväntas öka framöver då 
 den nya produktionslinan tas i bruk i slutet av året.

 - Cell Impacts fokuserar inom detta område särskilt 
  på att leverera kompletta bipolära flödesplattor till ett 
  attraktivt pris

•	 Kompletta lösningar tillsammans med partner(s),   
 där Cell Impact står för höghastighetsslagenheter eller 
 pressar med tillhörande verktyg. Fokusering görs till 
 de applikationerna som är mest lämpliga för Cell Impacts 
 höghastighetsteknologi och där teknologin bidrar med 
 stora kostnadsbesparingar och/eller kvalitets-
 förbättringar. Det handlar exempelvis om flödesplattor 
 (formade, präglade eller kompakterade), till bränsleceller 
 och värmeväxlarplattor. Slagenheterna eller pressarna 
 kan säljas, leasas eller licensieras.

•	 Verktyg anpassade för höghastighetsapplikationer inom 
 stansning, formning, kapning och kompaktering.

•	 Konsulttjänster ofta i form av utvecklings- och 
 testprojekt tillsammans med kunderna, baserat på Cell 
 Impacts tekniska kunnande:

 -  kundanpassad produktutveckling

 -  kundanpassade produktionskoncept

 -  processförbättringar

Bolaget erbjuder för närvarande sex storlekar av 
slagenheter med energier från 100 Joule till 150 000 Joule. 
Det motsvarar för konventionella pressar presskrafter från 
några ton upp till ca 7 000 ton.

Cell Impact är ett kundfokuserat bolag som anpassar sitt 
erbjudande till kundens individuella behov. Många kunder 
följer följande processteg från första kontakt med Bolaget 
till större serier alternativt köp av produktionsenhet:

1. Enstaka plattor/produkter utförda med Bolagets verktyg

2.  Design av testverktyg och testupplägg

3.  Testserier om några 100-tals plattor/produkter 
 tillverkade av Bolaget

4.  Kunden gör egna tester för att välja optimal design, 
 material etc.

5.  Konstruktion och tillverkning av verktyg

6. Tillverkning av mellanstora serier

Denna process har en ledtid på vanligtvis ett år eller mer. 
Flera av Bolagets nuvarande kunder ligger för närvarande i 
steg 4 och 5.

Cell Impacts erbjudande process från order till större tillverkningsserier
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Cell Impacts teknik

Cell Impact utvecklar slagenheter, som med hög slaghastighet formar material genom så 
kallad adiabatisk mjukgörning. Maskinerna, och även applikationer för främst bockning och 
prägling, är patenterade. Tekniken är förenklat en hydrauldriven kolv som extremt snabbt 
accelereras till höga hastigheter på en mycket kort sträcka – ca tio gånger snabbare än t.ex. 
vid uppskjutning av en rymdraket.
 Det kan exemplifieras med att trycka i en spik i en bräda (konventionell teknik) eller att slå 
i den med en hammare (Bolagets höghastighetsteknonologi). Att slå med hammare är mer 
bekvämt och effektivt, precis som Cell Impacts slagenhet är i jämförelse med en konventionell 
mekanisk eller hydraulisk press.

Teknologin bygger på att slag eller impulser med extremt 
tryck genererar värmeenergi som inte hinner ledas vidare 
i varken arbetsstycke eller verktyg. Det sker vanligtvis på 
mindre än en tiotusendels sekund och benämns adiabatisk 
mjukgörning.

Cell Impacts höghastighetsslagenheter klarar av att 
alstra slaghastigheter på upp till 15 m/s. Den sker med 
hög effektivitet, repeterbarhet och noggrannhet så att 
processen kan upprepas slag efter slag utan förändringar 
i slagenergi och processegenskaper. När kolven har träffat 
verktyget återförs den till sin ursprungliga position och 
är därefter redo för att med stor repeterbarhet utföra 
nästa slag. Cykeltiden ligger generellt mellan 100 och 300 
millisekunder.

Beroende på applikation väljs maskinstorlek och typ av 
verktygshus och verktygskonstruktion. Maskindesignen 
baseras till stor del på beprövad teknik för att säkerställa 
kvalitet, underlätta för eftermarknaden och minimera 
livscykelkostnaden.

Adiabatisk mjukgörning
Adiabatik är känt sedan 40-talet (och kanske även tidigare), 
men det dröjde ända till 60- och 70-talet innan företag och 
organisationer började forska inom området.

Adiabatisk mjukgörning är förenklat att en liten del av 
detaljen blir extremt varm (upp till 800 grader C). Det 
gör att man får fördelen med värme trots att formningen 
sker kallt. Den genererade kinetiska energin, vilken 
åstadkoms av den höga kolvhastigheten, resulterar i en 
temperaturkoncentration i en smal och begränsad zon. Ju 
högre slagenergi, desto högre blir temperaturen. Den kan 
uppgå till 800 °C i ett begränsat område. Ett exempel på att 

det rör sig om höga temperaturer framgår av bilden nedan 
där stången i kullagerstål har separerats några millimeter 
för att därefter ”svetsas” fast i en ny förskjuten position.

Exempel på adiabatisk formning av kullagerstål, Foto: Bolaget

Ovanstående innebär att slag eller impulser med 
extremt tryck genererar kvalitativa snitt, mönster eller 
kompakterade material på bråkdelen av en sekund 
eftersom ingen värmeenergi hinner ledas vidare i verktyg 
eller arbetsstycke. Höghastighetsslag över 10 m/s benämns 
vanligtvis adiabatisk mjukgörning (adiabatic softening), 
och möjliggör att solida metaller kan bli kapade, stansade, 
bockade, präglade eller kompakterade inte bara snabbare 
utan också med högre kvalitet jämfört med konventionella 
metoder. Även energiförbrukningen blir lägre då det åtgår 
mindre energi när man formar varmt material.

Processen utförs alltså kallt, d.v.s. formad eller stansad 
plåt eller kapad stång är kall före och efter den har 
blivit formad, stansad eller kapad. Men tack vare den 
adiabatiska mjukgörningen erhålls fördelarna från 
varmformning eftersom materialet precis i formnings- eller 
kapningsögonblicket har en mycket hög temperatur (upp 
till 800 ˚C). Detta kan beskrivas som varm kallformning.
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Teknikens möjligheter 
och begränsningar
Cell Impact erbjuder en innovativ teknologi som har 
kapacitet att flytta på gränserna inom bland annat 
formning, pulverkompaktering och stansning. Den möjlig-
gör högre kvalitet, snabbare cykeltider och totalt sett en 
lägre produktionskostnad än vid konventionell teknik.
Högre hastighet, som Bolaget kallar för ”The Power of 
Speed”, ger en extremt kort och kraftig temperaturhöjning, 
och det resulterar i att:

•		 Återfjädringen (springback) minskar

•		 Behovet av pålagd kraft minskar

•		 Energibehovet minskar

•		 Töjningen och formbarheten ökar vid formning

•		 Densiteten ökar vid kompaktering.

•		 Kvaliteten på stanssnittet ökar

•		 Kortare cykeltider, d.v.s. högre output, kan uppnås

Den förbättrade formbarheten kan användas för att 
producera mer utmanande mönster, eller för att minska 
materialkostnaden. I båda fallen kommer den att 
väsentligt bidra till en ökad output, kortare cykeltider, 
mer kostnadseffektiv produktion och lägre investeringar, 
samtidigt som kvaliteten på den producerade detaljen 
åtminstone bibehålls eller mer sannolikt förbättras.

Sammanfattningsvis kan Cell Impacts slagenheter göra det 
som är omöjligt med konventionell teknologi möjligt, tack 
vare höghastighetsteknologin ”The Power of Speed”.

Teknologin kommer bäst till pass när den färdiga 
produkten har ett begränsat djup, samt att produktion 
sker i större volymer.

Teknikens begränsningar är framför allt:

•		 Lämpar sig inte för produkter med ett större djup

•		 Nuvarande teknikstatus medger inte kompaktering av 
 flernivåkomponenter

•		 Anpassning och tillverkning av tvådelat verktyg krävs för 
 olika produktdesigner. Detta medför att styckkostnaden 
 blir relativt hög vid små produktionsserier.

Konkurrerande tekniker
Traditionella hydrauliska eller mekaniska pressar finns i 
många olika utföranden, samtidigt som de är anpassade 
för olika applikationer. Inom området finns även servo-
styrda mekaniska pressar som har ökat i popularitet den 
senaste tiden. Orsaken till det är den minskade energi-
förbrukningen, samt att den möjliggör bättre styrning 
av formningsförloppet. Enligt Bolagets bedömning kan 
det generellt sägas att förloppen är långsamma jämfört 
med höghastighetsteknologin, att de inte ger samma 
kvalitetsmässiga fördelar som Cell Impacts teknologi, samt 
att investeringskostnaderna är högre för större pressar. 
Kundernas traditionella val idag är oftast mekaniska- eller 
hydrauliska pressar.

Fördelar med höghastighetstekniken och med 
Cell Impacts slagenheter

•		 Töjning och formbarhet ökar vilket ger möjlighet

 - att forma mer avancerade mönster

 - uppnå ett mer exakt mönster, d.v.s exakt 

  samma som verktygets mönster

 - att minska materialets tjocklek

•		 Högre	densitet	vid	kompaktering

•		 Bättre	kvalitet	på	stanssnitt

•		 Möjlighet	till	signifikant	snabbare	cykeltider

•		 Mindre	energiåtgång

•		 Metoden	är	fri	från	smörjmedel

•		 Lägre	investeringskostnader	i	pressutrustning,	

 bl.a. då maskinen väger lite och man får mindre 

 krav på fundament

•		 Kall	formning	istället	för	varmformning-

 materialet behöver inte värmas vilket underlättar 

 materialhantering

•		 Vissa	produktionssteg,	så	som	tvätt,	kan	

 uteslutas

Sammanfattningsvis högre kvalitet och lägre 
produktionskostnad vid volymproduktion
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Hydroformning är en teknologi som enligt Bolaget ger god 
formbarhet, särskilt om pålagt tryck är högt (>1000 bar). 
Hydroformning lämpar sig för formning av komplexa 
material såsom rör samt för tillverkning i kortare serier 
eftersom verktygskostnaderna är förhållandevis låga. 
Enligt Bolaget karaktäriseras hydroformning även av höga 
investeringskostnader, långa cykeltider (för att bygga 
upp vattentrycket för att särskilt nå fördelen att minska 
återfjädringen) och som sagt lägre verktygskostnader 
(enbart en verktygshalva i stället för två).

Flödesplattor till bränsleceller är görs idag relativt ofta 
i grafit genom fräsning. Denna metod lämpar enligt 
Bolagets bedömning sig väl för mindre serier men inte för 
högvolymtillverkning då metoden har en lång cykeltid.

Tillverkningsmetoder
Höghastighetstekniken kan användas för att forma 
material genom olika tillverkningsmetoder:

•		 Bockning och prägling innebär att man formar (bockar) 
 eller flyttar (präglar) ett mönster i vanligtvis metalliska 
 material. Höghastighetstekniken erbjuder enligt Bolaget 
 stora fördelar genom att man mer exakt kan forma 
 avancerade mönster och eller minska materialets tjocklek.

•		 Stansning, klippning och kapning lämpar enligt Bolaget 
 sig mycket väl för tekniken. Fördelarna är kvaliteten på 
 snittytan, samt - när det gäller härdat stål - lägre 
 tillverkningskostnader och lägre energiförbrukning än 
 t.ex. laserskärning. Höghastighetsstansning är ett mer 
 miljövänligt alternativ än laserskärning.

•		 Pulverkompaktering innebär att ett pulver pressas 
 samman till en sammanhållande enhet. Vanligtvis 
 kompakteras någon form av metallpulver men även  
 polymera pulver är möjliga. Höghastighetstekniken ger 
 enligt Bolagets bedömning bl.a. bättre material-
 egenskaper tack vare högre densitet och ett mer 
 exakt mönster.

Cell Impact har för närvarande ett särskilt fokus på 
bockning som en del av tillverkningen av bipolära 
flödesplattor. Bolaget arbetar även aktivt med övriga tre 
tillverkningsmetoder.

Teknikens status och möjligheter
Tekniken har utvecklats sedan starten i slutet av 90-talet. 
Under de senaste årens testverksamhet åt ett flertal kunder 
inom framförallt bränslecellssegmentet och även andra 
segment har Bolaget stött på och löst ett antal tekniska 
problem, exempelvis dubbelslag. Några av dessa lösningar 
har man kunnat patentera varför teknikens skydd successivt 
har stärkts än mer.

Idag kan tekniken anses vara väl beprövad för mindre 
slagenheter i högvolymproduktion, och även för de större 
slagenheterna i småserieproduktion. Nästa fas är att tillse 
framgångsrik upprampning till högvolymproduktion för de 
större enheterna.

Pålitlighet och tålighet hos slagenheten har styrkts för de 
minsta enheterna bl.a. genom att den enhet som har varit 
i drift längst tid har åstadkommit nära 400 miljoner slag. 
Det första större underhållet gjordes efter ca 350 miljoner 
slag. En annan enhet används idag industriellt i Tyskland 
för kapning till fordons- och flygindustrin. Driftserfarenhet 
i motsvarande omfattning saknas dock alltså för de största 
enheterna.

Ett annat område där fortsatt utveckling kan väntas ge 
ytterligare förbättringar är verktygssidan. Cell Impact 
samarbetar här med en partner, och tillsammans pågår 
utveckling för att kunna anpassa verktygen för att forma 
ännu mer avancerade mönster och i större serier.

Likaså kan flerstegsformning, d.v.s. att man formar detaljen 
i flera steg, väntas ge ytterligare förbättringspotential vad 
gäller mer avancerade mönster.

Cell Impacts produktionsanläggning
Under innevarande år har Cell Impact investerat i en 
halv-automatiserad lina för produktion av framförallt 
flödesplattor i mellanstora serier. Linan kommer vara 
färdig i början av januari 2017. Med denna produktionslina 
kommer Bolaget kunna ta steget från test- och 
småserieorder till medelstor serieproduktion genom 
betydligt kortare cykeltid och färre manuella moment.

Linan designas redan från början för en successiv 
utveckling mot automatiserad produktion. Kommande år 
planeras för investeringar i bl.a. automatisk svetsning och 
automatisk läcktestutrustning.

Parallellt med produktion i egna linan kommer 
Bolaget att sälja slagenheter för högvolymsproduktion i 
kundernas egna produktionsanläggningar. Företrädesvis 
kommer detta erbjudande att göras tillsammans med en 
samarbetspartner och maskinleverantör.
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Samarbeten med partners

saMarBete Med aP&t

AP&T är ett svenskt industriföretag verksamt i plåt-
formningsindustrin med kontor i bl.a. Kina. Företaget 
utvecklar och tillverkar kompletta produktionssystem, 
automationsutrustning, pressar, verktyg samt 
servicetjänster till företag som i sin tur producerar 
formpressade plåtdetaljer. Cell Impact har ett flerårigt 
samarbete med AP&T gällande framförallt utrustning 
för tillverkning av flödesplattor och värmeväxlare, och 
även utrustning för stansning/klippning i stål, riktat mot 
framförallt fordonsindustrin.

Cell Impact får genom detta samarbete en ökad 
trovärdighet som leverantör av produktionsutrustning till 
stora globala kunder, och får tillgång till AP&Ts globala 
nätverk för försäljning och service.

KonCePt för BiPoLära PLattor tiLLsaMMans Med sandViK

Sandvik är en verkstadskoncern inom metallbearbetning, 
materialteknik, gruv- och anläggningsindustri. De tillverkar 
bl.a. en förbelagd plåt som kan användas för tillverkning 
av bipolära plattor. Cell Impacts höghastighetsteknologi 
lämpar sig väl för att slå plattor från denna förbelagda plåt 
utan sprickbildning.

Baserat på detta har AP&T, Cell Impact och Sandvik 
tillsammans tagit fram en ny lösning för kostnadseffektiv 
storskalig tillverkning av bipolära bränslecellsplattor. 
Lösningen presenterades under 2015 på mässor i Schweiz 
och USA, och i Japan under 2016.

UtVeCKLinGsarBete tiLLsaMMans KtH

Cell Impact deltar i det KTH-ledda utvecklings-projektet 
”Nya komponenter och koncept för polymera bränsleceller 
till fordon”, med stöd av Energimyndigheten. I projektet 
deltar även bl.a. Volvo AB, Volvo Cars, Scania, Chalmers, 
Vätgas Sverige, Sandvik, Powercell.

saMarBete Med fraUnHofer

Cell Impact och AP&T har ett samarbete med tyska 
forskningsinstitutet Fraunhofer avseende klippning och 
stansning i ultrahållfasta material.

LeVerantörsPartners

Cell Impact har nära samarbete med några av sina 
leverantörer. Genom dessa har Bolaget tillgång till ledande 
kompetens inom bl.a. lasersvetsning av precisions-
komponenter och höghastighetsfrästa verktyg.

Cell Impacts patentportfölj
Bolaget är ett teknikbolag och det är därför at väsentligt 
vikt att Bolagets teknologi är väl och formellt skyddad 
via patent och patentansökningar, eftersom Bolagets 
affärsmodell till stor del bygger på att sälja licenser till 
kunder som producerar produkter baserat på Bolagets 
teknologi. Cell Impact har genom att investera i FoU 
utvecklat en högteknologisk teknikplattform och byggt 
upp en patentportfölj för sin teknologi. Cell Impacts 
forsknings- och utvecklingsarbete har löpande skyddats 
genom kvalificerat patentarbete där ytterligare fem 
patentansökningar har lämnats in under det senaste året. 
I och med att Cell Impact nu använder en teknik inom 
höghastighetssegmentet som tidigare inte använts skapas 
nya idéer vilka Bolaget eftersträvar att skydda. Cell Impact 
var per den 30 september 2016 ägare till sammanlagt 43 
patent och patentansökningar. Bolagets patent har en 
återstående livslängd på mellan fem och arton år. 
Patenten är fördelade över följande 7 patentfamiljer:

•		 Revolver/	skyttelmaskin	avseende	formning	med	
 motverkande krafter.

•		 Höghastighetsformering av platta och 
 högreliefmönstrade objekt, till exempel plattor till 
 bränsleceller.

•		 Sätt att forma en kropp av pulvermaterial.

•		 Omslutande ventil för att generera extremt snabba 
 förlopp

•		 Metod för att förhindra skadlig återstuds.

•		 Kapverktyg och maskinenheten för 
 höghastighetskapning

•		 Slagenhet och metod för materialbearbetning med 
 utnyttjande av hög kinetisk energi

Organisation
Koncernen omfattar moderbolaget Cell Impact AB (publ) 
och Finshyttan HydroPower AB (vilande). All verksamhet 
sker i moderbolaget.

Cell Impact AB (publ) har sin verksamhet förlagd till 
Karlskoga. Bolaget har 7 anställda medarbetare och 2 
externa konsulter på deltid. Totalt motsvarar detta ca 8 
heltidsanställda.

Bolaget bedömer att organisationen kommer behöva växa 
till drygt det dubbla under kommande 2-årsperiod. Bolaget 
har som avsikt att förstärka upp ledningsfunktionen. 
Dessutom planeras resurser tillföras inom vissa tekniska 
nyckelområden så som verktyg och automatisering, samt 
på marknadssidan.
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Historik

tidpunkt

1999

2004

2007

2007-2013

2013

2013-2016

2016

Händelser

Morphic Technologies grundades och övertog Exodyn AB som kan sägas vara Cell Impacts 

föregångare. Verksamheten var förlagd till Karlskoga. Fokus på att utveckla en innovativ 

produktionsteknik för kapning och formning

Morphic Technologies delades upp i två delar

•	 Cell	Impact	AB,	med	inriktningen	att	tillverka	flödesplattor	till	bränslecellsindustrin.

•	 Dynamis	AB,	ansvariga	för	maskinteknologin

Cell Impact övertog ansvaret för maskinutveckling från Dynamis AB

•	 Marknaden	för	volymproduktion	av	flödesplattor	till	bränsleceller	tog	aldrig	fart.	Cell	Impact		

 fortsatte att utveckla tekniken, men kommersiell framgång uteblev.

•	 Även	moderbolaget	Morphic	Technologies	hade	stora	svårigheter	till	följd	av	att		 	 	

 bränslecellsmarknaden inte utvecklades.

•	 Strategin	ändrades	mot	att	leverera	slagenheter,	men	även	där	var	efterfrågan	låg

Cell Impact AB separeras från Morphic och aktien listas på NASDAQ First North.

•	 Ny	VD	tillträdde

•	 Organisationen	slimmades	för	att	anpassas	till	den	begränsade	efterfrågan	från	

 bränslecellsindustrin

•	 Strategin	breddades	till	att	även	omfatta	andra	applikationer	än	bränsleceller

•	 Samarbete	med	bl.a.	maskinleverantören	AP&T	formaliseras

•	 Fortsatt	utvecklingsarbete	med	fokus	att	kontinuerligt	lösa	tekniska	utmaningar	i	samband	

 med nya kundanpassningar och ökande produktionsvolymer

•	 Marknaden	för	bränsleceller	börjar	ta	fart	och	bedöms	få	en	kraftig	utveckling	kommande	år

•	 Efterfrågan	ökar	på	färdiga	flödesplattor	i	ökande	volymer,	och	Bolaget	investerar	i	en	

 automatiserad produktionslina för medelstor serieproduktion
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Marknadsöversikt 

Cell Impact har konstaterat att det finns stor kommersiell potential och intresse för Bolagets 
höghastighetsteknik inom bränslecellssegmentet och andra industriella segment. I och med 
att bränslecellsmarknaden nu bedöms öka kraftigt ser Bolaget en möjlig snabb tillväxt under 
kommande år. Redan år 2020 uppskattar Bolaget, baserat på externa marknadsanalyser2, 4 - 6, 
att marknaden för flödesplattor är värd ca 2-3 miljarder SEK. 
 Det är inte minst utvecklingen i Kina som driver denna prognosticerade kraftiga tillväxt. 
Kinesiska myndigheter har utfärdat betydande subventioner till bränslecellsdrivna fordon 
och relaterad infrastruktur under kommande femårsperiod.

Marknad och applikationer
Cell Impacts marknad omfattar i huvudsak:

•		 Bränslecellssegmentet – tillverkning av flödesplattor

•		 Maskinleverantörer av kompletta system, där Cell Impact 
 står för leverans av slagenheten. Slutkunden hanteras 
 tillsammans med en maskinleverantörs-partner, t.ex.   
 AP&T

 -  Industrisegment i särskilt fokus är bränslecells- och 
  värmeväxlartillverkare samt tillverkare till 
  fordonsindustrin

•		 Slutkunder (komponentleverantörer) som bygger 
 egna produktionslinor.

 -  Fokus på samma segment som ovan

Höghastighetsteknologin kan användas till bockning 
och prägling (formning), stansning, kapning och 
pulverkompaktering. Teknologin kommer bäst till pass vid 
finprecision, när den färdiga produkten har ett begränsat 
djup, samt att produktion sker i större volymer.

Exempel på passande applikationer för Cell Impacts 
höghastighetsteknik är:

•		 Tillverkning av bockade flödesplattor till bränsleceller, 
 framförallt i metall

•		 Tillverkning av pulverkompakterade flödesplattor i 
 metall, polymera material eller grafit till bränsleceller.

•		 Tillverkning av värmeväxlarplåtar, och övriga plåtar (t ex 
 kylplattor till batterier) med komplexa mönster.
 Pulverkompaktering av en-nivå-komponenter (litet 
 djup-bredd-förhållande). Kamlober är ett bra exempel på 
 en dylik komponent.

Bränslecellsmarknaden
Bränsleceller har flera olika användningsområden:

•		 bränsleceller till fordon, som i sin tur kan delas in i 
 kategorierna tunga och lätta fordon. Bränslecellerna 
 kan vara ensam drivmotor eller så fungerar de som 
 räckviddsförlängare i kombination med batterier.

•		 stationära bränsleceller som används för att producera el 
 och värme

•		 bärbara bränsleceller som producerar el i t.ex. husvagnar 
 och båtar, och även inom militära applikationer och 
 antennstationer

Levererad kapacitet bränsleceller per segment, prognos 
till 2023.

Fram till dags dato har stationära bränsleceller varit 
det största segmentet, men nu bedöms framförallt 
fordonsapplikationerna öka snabbt.

Levererad kapacitet i MW bränslecellssystem per segment. 
Källa: Navigant Research 2014.
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Bränslecellsmarknaden totalt sett är idag en relativt liten 
marknad men med stor tillväxtpotential. Sannolikt sker den 
största tillväxten i Asien där framförallt Kina bedöms få en 
kraftig tillväxt under de närmaste åren, se vidare nedan. 
Enligt Bolagets analys spås Japan få en stark utveckling för 
stationära bränsleceller när kärnkraften ska ersättas med 
alternativa energikällor. Vidare har fordonstillverkare från 
i princip hela världen deklarerat satsningar på bränsle-
cellsdrivna fordon.

Uppskattningsvis var bränslecellsmarknadens storlek  
2015 4 - 5 miljarder kronor2, 3 med en årlig tillväxttakt på 
30 %. Antalet flödesplattor som krävs för dessa bränsle-
celler bedöms enligt Bolagets beräkningar öka till drygt 
100 miljoner stycken år 2020 och till över 2 000 miljoner 
plattor år 20307. Med ett framtida genomsnittspris på 
flödesplattor på 2 USD blir marknaden för flödesplattor då 
ca 30 miljarder kronor om året.

driVKrafter oCH trender för BränsLeCeLLsMarKnaden

•		 Den största bakomliggande drivkraften är, enligt 
 Bolagets analys, hotet om klimatförändringar på grund 
  av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Världens 
 länder lägger stora resurser på att hitta nya tekniker som 
 kan minska användningen av fossila bränslen för 
 transporter, energiproduktion mm. En sådan teknik är 
 bränsleceller som kan användas både i fordon och i 
 stationära tillämpningar.

•		 Allt fler länder har satt upp tuffa krav för utsläpp av 
 fossil koldioxid, och även för utsläpp av andra skadliga 
 ämnen så som partiklar och kväveoxid som påverkar 
 den lokala miljön. För att klara kommande krav i de 
 länder/regioner som ligger i framkant krävs i princip noll-
 nivåer på utsläpp inom en ganska snar framtid11. De krav 
 som satts upp till 2025 klarar idag endast elfordon 
 (batteri) och bränslecellsfordon (vätgasdrivna).

•		 Lokala luftföroreningar är en mycket stor fråga i många 
 länder. Även om moderna diesel- och bensindrivna 
 fordon släpper ut betydligt mindre än sina föregångare, 
 så är det idag endast el-, elhybrid- eller 
 bränslecellsfordon som klarar att nå nollutsläpp.

•		 Bränslecellsfordon kan kostnadsmässigt konkurrera med 
 elfordon när räckvidden är viktig5. Därför menar 
 fordonstillverkare att bränslecellsfordon blir ett minst 
 lika intressant alternativ som elfordon framöver

Systemkostnad

Systemkostnaden för batteridrivna (EV=Electric Vehicle) 
fordon jämfört bränslecellsfordon (FCV=Fuel Cell Vehicle) 
Källa: IEA 2014, presentation av Toyota.

Bolaget ser följande tydliga trender beträffande 
bränslecellsutveckling

•		 Ett ökat fokus på kostnadseffektivitet, till följd av att man 
 prognosticerar ökande volymer men även för att möta 
 högre konkurrens mellan marknadsaktörerna

•		 En övergång från plattor i grafit till metall, för att minska 
 kostnader per platta och bränslecellens vikt och storlek.

•		 Behov av att forma mer avancerade mönster för att 
 uppnå högre effekttäthet i bränslecellen, även detta för 
 att minska bränslecellens kostnad och vikt.

•		 Behov av att investera i produktionslinor för att 
 möta den förväntade ökningen i efterfrågan, och 
 kostnadseffektiviteten, och därmed ett ökat behov av 
 know-how i produktionsprocessen

Kina oCH BränsLeCeLLsfordon

I Kina sker en mycket expansiv utveckling driven av de 
nya subventioner och krav som den kinesiska staten 
har antagit med syfte att kraftigt stödja utvecklingen 
av bränslecellsdrivna fordon både för den kinesiska 
marknaden och för export7. Man kan dra paralleller till 
myndigheternas bidrag för att främja solenergiindustrin i 
landet.

De statliga bidragen per fordon för perioden 2016-2020 
ligger på motsvarande en kvarts miljon SEK för passagerar-
bilar upp till drygt 0,6 MSEK för lastbilar över 5 ton och 
bussar längre än 8,5 meter7. Till dessa nivåer kan även 
lokala bidrag tillkomma, och det kan i vissa fall innebära att 
bidragen täcker hela produktionskostnaderna för fordonen.

I tillägg till detta subventioneras tankstationer för 
vätgas med ca 5 MSEK. Beijing satsar motsvarande över 
100 miljarder SEK för laddningsstationer och annan 
infrastruktur för energieffektiva fordon7.

System
kostnad

Räckvidd

Fördel FCV

FCV

EV

Fördel EV
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Maskinutrustningsmarknaden
Den globala maskinmarknaden omsätter ca 80 miljarder 
euro årligen8 varav installationer i Kina har utgjort ca en 
tredjedel av den totala volymen. Marknaden är cyklisk och 
ökar i genomsnitt med fyra till fem procentenheter årligen 
över en konjunkturcykel.

Cell Impact kan idag arbeta inom segmenten bockning, 
stansning, prägling och kapning, vilket utgör en fjärdedel 
av marknaden. Europa utgör den största exportören på 
maskinmarknaden och Kina är idag den som köper mest 
utrustning följt av Europa och Japan.

fordonsindUstrin

Ca 40 procent av maskinmarknaden utgörs av 
fordonsindustrin9. Utöver satsningar på alternativa 
drivtekniker så som bränsleceller, finns en annan trend mot 
att minska fordonets vikt utan att försämra hållfastheten 
och krocksäkerheten. Detta innebär ett ökat behov av 
höghållfasta material som är lätta men inte alltför dyra, 
exempelvis presshärdat borstål, varmformad aluminium 
och kolfiber/kompositer.

Marknaden för metallbearbetning förutses växa med 5 % 
per år till en omsättning på 180 miljarder USD år 20229. Cell 
Impacts tillverkningsteknologi bedöms kunna vara attraktiv 
särskilt i applikationen stansning av höghållfasta material 
eftersom befintliga tillverkningsmetoder, främst laser, är 
kostsamma och ej miljövänliga. Höghastighetsteknologin 
gör materialet mjukare, genom hastigt ökad värme, vilket 
leder till minskad energiåtgång för en miljövänligare process.

VärMeVäxLarindUstrin

Marknaden för värmeväxlare förväntas också ha en stark 
tillväxt kommande år med en genomsnittlig årlig tillväxt på 
6-9%. År 2020 förväntas den omsätta ca 20 miljarder USD10.
Det ingår även en värmeväxlare i ett bränslecellssystem till 
fordonsindustrin. Utvecklingen för dessa värmeväxlare går 
i riktning mot mer avancerade mönster för att höja dess 
verkningsgrad.

Konkurrenter
Cell Impacts huvudsakliga konkurrenter får anses vara de 
stora aktörerna med framförallt konventionell teknik inom 
Cell Impacts verksamhetsområden.

Tillverkare och leverantörer av mekaniska- hydrauliska 
eller hydroformpressar är bl.a. Aida, Amada, AP&T, Balconi, 
Schuler Group och Zani. Tillverkare av flödesplattor till 
bränsleceller är bl.a. Borit, Eisenhuth, EhrlingKlinger, Dana, 
Plansee, Stackpole. Även om dessa bolag till viss del är 
konkurrenter kan de också vara potentiella kunder till Cell 
Impact. Exempelvis förs i dagsläget diskussioner med en 
sådan aktör angående köp av en slagenhet.

Dessutom bedömer Bolaget att det endast finns ett fåtal 
mindre aktörer med mindre utvecklad adiabatisk teknologi 
för testning inom kapning och stansning.

Marknadsstruktur och 
Cell Impacts position

MarKnaden för fLödesPLattor tiLL BränsLeCeLLer

Denna marknad har tills idag till stor del karaktäriserats 
av utveckling och testproduktion. Förvisso finns det 
redan serieproducerade bränsleceller, och följaktligen 
även serieproducerade flödesplattor, men volymerna har 
varit små och fokus har framförallt legat på funktion och 
livslängd.

Under den senaste tiden har flera bränslecellstillverkare 
tagit viktiga steg i sin utveckling, samtidigt som marknaden 
spås expandera kraftigt kommande år. Genom detta flyttas 
fokus till volymproduktion och tillverkningskostnad. Detta 
fokus passar väl in på Bolagets höghastighetsteknologi, 
som erbjuder just dessa fördelar.

Cell Impact är för sin storlek väl känd hos flertalet 
tillverkare av bränsleceller. Bolagets bedömning är att man 
anses ha ett fördelaktigt koncept när volymerna börjar 
öka, och denna bedömning stödjs av att ett ökande antal 
potentiella kunder nu kontaktar Bolaget.

MasKinUtrUstninGsMarKnaden

Inom tillverkningsindustrin finns såväl stora globala 
aktörer, t.ex. fordonstillverkare, som ett stort antal mindre 
aktörer vilka kan verka antingen internationellt eller inom 
den egna regionen. Vanligtvis har dessa en konservativ 
syn på en ny tillverkningsteknologi – då de fokuserar 
på utveckling av den egna produkten och vill inte 
experimentera allt för mycket med tillverkningsutrustning.

Slutkunden – tillverkaren av en produkt t.ex. fordon - är 
sällan direkt köpare av maskinutrustningen direkt utan de 
har sina leverantörer av hela linor som de samarbetar med.

Dessa maskinutrustningsleverantörer kan vara partners 
eller mer renodlade kunder hos Cell Impact. Här finns 
självfallet ett intresse för ny tillverkningsteknologi, men ofta 
önskar dessa göra denna utveckling i nära samarbete med 
sina kunder. Som en del av detta deltar ofta flera parter i 
utvecklingsprojekten.

Cell Impact är i detta sammanhang en liten spelare med en 
relativt okänd teknik och begränsad track-record. Tekniken 
har dock så pass stora fördelar jämfört med konventionell 
teknik så bedömningen är att Bolaget tillsammans med 
etablerade partners kommer att lyckas inom vissa nischer 
på maskinmarknaden. I dagsläget pågår flera samarbets-
projekt med AP&T inom områdena, värmeväxlare och 
presshärdat borstål.
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Finansiell information i sammandrag 

I detta avsnitt presenteras utvald finansiell information för Cell Impact avseende 
räkenskapsåren 2014 och 2015 samt delårsperioden 1 januari – 30 september 2016 och för 
jämförelseperioden 1 januari – 30 september 2015, vilken information har upprättats i enlighet 
med IFRS, såsom de antagits av EU. Informationen avseende räkenskapsåren 2015 och 2014 
har hämtats ur Bolagets årsredovisningar för dessa räkenskapsår vilka reviderats av Bolagets 
revisor, och informationen för perioden 1 januari - 31 september 2016 och 2015 har hämtats 
från den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 september 2016 samt 
kvartalsrapport för kvartal 3 2016, och införlivas i Prospektet genom hänvisning.
 Informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med Cell Impacts årsredovisningar för 
2014 och 2015 samt Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016.

Koncernresultaträkning i 
sammandrag (TSEK)

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader*

Personalkostnader*

Av- och nedskrivningar av 

materiella anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Finansiella poster – netto

Resultat före skatt

Inkomstskatt

PERIODENS RESULTAT

Hänförligt till: 

Moderbolagets ägare

Minoritetsintresse

2016

1 332

27

1 359

 - 462

- 3 496

- 2 604

-354

- 21

- 6 937

- 5 578

-

- 101

- 101

- 5 679

—

-5 679

- 5 679

-

2015

1 512

73

1 585

- 364

- 3 082

-3 535

- 402

- 7 383

- 5 798

-

-

-

- 5 798

—

- 5 798

 - 5 798

-

2015

1 858

76

1 934

- 399

- 3 939

- 4 462

- 494

-15

- 9 309

- 7 375

-

- 7

- 7

- 7 382

—

- 7 382

- 7 382

-

2014

3 533

162

3 695

-1 005

- 3 283

- 5 073

-2 068

- 46

- 11 475

- 7 780

32

-1

31

- 7 749

—

- 7 749

- 7 749

-

jANuARI–SEpTEMBER jANuARI–DECEMBER

* Beloppen för Övriga externa kostnader och Personalkostnader för perioderna januari till december 
2015 och 2014 har felaktigt förväxlats mellan varandra i årsredovisningen för 2015 och har därför 
justerats till korrekta belopp i prospektets resultaträkning ovan
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Koncernbalansräkning i 
sammandrag (TSEK)

tiLLGÅnGar

Tecknat ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 

samt liknande rättigheter

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Aktuella skattefordringar

Ej fakturerad intäkt

Övriga kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

sUMMa tiLLGÅnGar

Fortsättning nästa sida

2016

-

1 151

1 151

3 552

669

4 221

5 372

50

28

392

1 871

348

2 689

4 867

7 556

12 928

2015

-

−

-

1 114

262

1 376

1 376

145

47

-

1 644

185

2 021

1 949

3 970

5 346

2015

1 500

301

301

1 088

249

1 337

1 638

2

19

-

1 677

144

1 842

 2 689

6 031

7 669

2014

-

−

-

1 220

283

1 503

1 503

189

25

590

1 920

200

2 924

6 877

9 801

11 304

30 SEpTEMBER 31 DECEMBER
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forts. Koncernbalansräkning i 
sammandrag (TSEK)

2016

1 061

-

1 061

35 315

- 29 291

- 5 679

345

1 406

3 429

3 429

4 500

571

614

5

104

2 299

8 093

12 928

4 000

Inga

2015

1 000

-

1 000

29 131

- 21 909

- 5 798

1 424

2 424

-

-

-

297

-

30

2 595

2 922

5 346

Inga

Inga 

2015

1 000

1 500

2 500

29 131

- 21 909

- 7 382

- 160

2 340

2 000

2 000

-

523

290

72

2 444

3 329

7 669

4 000

Inga

2014

1 000

-

1 000

29 131

- 14 160

- 7 749

7 222

8 222

-

-

510

-

215

2 357

3 082

11 304

Inga

Inga

30 SEpTEMBER 31 DECEMBER

eGet KaPitaL oCH sKULder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Nyemission under registrering

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserad vinst eller förlust

Periodens resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Bryggfinansieringslån

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

sUMMa sKULder oCH eGet KaPitaL

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
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Koncernens kassaflödesanalys 
i sammandrag (TSEK)

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital

Förändring rörelsekapitalet

Ökning/minskning kundfordringar

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

Ökning/minskning leverantörsskulder

Ökning/minskning övriga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar

Investeringar i materiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Upptagna lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut

2016

- 5 578

354

-101

-

- 5 325

- 48

- 799

91

- 398

- 6 479

- 850

- 3 238

- 4 088

6 245

6 500

12 745

2 178

2 689

4 867

2015

- 5 798

402

-

-

-

- 5 396

44

859

- 213

53

- 4 653

- 275

- 275

-

-

-

- 4 928

6 877

1 949 

2015

- 7 375

359

-

- 7

- 6

- 7 029

186

901

13

370

- 5 559

- 301

- 328

- 629

-

2 000

2 000

- 4 188

6 877

2 689

2014

- 7 780

1 912

31

- 1

- 68

- 5 906

376

- 350

48

- 23

- 5 855

-

- 985

- 985

- 113

-

- 113

- 6 953

13 830

6 877

30 SEpTEMBER 31 DECEMBER
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Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster och före skatt

Balansomslutning (motsvarar totala tillgångar)

Soliditet, %

Avkastning på totalt kapital, %

Avkastning på eget kapital, %

Medelantalet anställda

2016

1 332

- 5 679

12 928

10,9

neg.

neg.

7

2015

1 512

- 5 798

5 346

45,3

neg.

neg.

6

2015

1 858

- 7 382

7 669

30,5

neg.

neg.

6

2014

3 533

- 7 749

11 304

72,7

neg.

neg.

6

Nyckeltal
(TSEK)

Nyckeltal

30 SEpTEMBER 31 DECEMBER

Ovanstående nyckeltal avser koncernen jämfört med det som presenterats i årsredovisningarna för 
räkenskapsåren 1 januari till 31 december 2015 och 2016 som avser moderbolagets nyckeltal. Bolagets 
anser att koncernens nyckeltal är mer väsentliga att presentera i prospektet då Erbjudandet avser hela 
koncernen och inte moderbolaget.

- Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (motsvarar totala tillgångar 
 enligt balansräkningen). Soliditeten visar hur stor andel av balans-
 omslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att 
 investerare ska kunna skapa sig en bild av Bolagets kapitalstruktur.

- Rörelseresultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balans-
 omslutningen (motsvarar totala tillgångar enligt balansräkningen). 
 Räntekostnaderna motsvarar finansiella kostnader enligt resultaträkningen. 
 Bolaget anser att nyckeltalet ger en bättre förståelse för Bolagets lönsamhet 
 då det börjar generera vinster.

- Resultat efter skatt i förhållande till eget kapital. Bolaget anser att nyckeltal 
 ger en bättre förståelse för Bolagets historiska avkastning på eget kapital då 
 det börjar generera vinster.

- Medelantalet anställda har beräknas på individnivå och utifrån antalet 
 heltidstjänster enligt de villkor som gäller på Bolaget.

Soliditet

Avkastning på 
totalt kapital

Avkastning på 
eget kapital

Medelantalet 
anställda

Definitioner av nyckeltal

Cell Impact presenterar vissa finansiella mått 
som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser 
att dessa mått ger värdefull kompletterande 
information till investerare och bolagets ledning 
då de möjliggör utvärdering av bolaget resultat 
och finansiella ställning. Eftersom inte alla 
företag beräknar finansiella mått på samma 

sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått 
som används av andra företag. Dessa finansiella 
mått ska därför inte ses som en ersättning för 
mått som definieras enligt IFRS. Nedan angivna 
nyckeltal är inte definierade enligt IFRS om inte 
annat anges.
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Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen

Resultaträkning

jäMföreLse MeLLan Perioderna janUari 

tiLL sePteMBer 2016 oCH janUari tiLL sePteMBer 2015

Cell Impacts intäkter minskade med 226 TSEK till 
1 359 TSEK för perioden 1 januari–30 september 2016 
jämfört med 1 585 TSEK för samma period 2015, en 
minskning med 14 procent. Minskningen berodde 
främst på förskjutning i färdigställande av order under 
9-månadersperioden 2016.

Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 
462 TSEK jämfört med 364 TSEK för samma period 2015. 
Ökningen beror huvudsakligen på lägre lönsamhet på 
utförda kundorder för perioden 1 januari till 30 september 
2016 jämfört med samma period för 2015. Övriga externa 
kostnader uppgick till 3 496 TSEK, jämfört med 3 082 TSEK 
för samma period 2015. Ökningen är framför allt relaterad 
till kostnader för förstärkning av Bolagets ledning under 
2016. Personalkostnader sjönk till 2 604 TSEK, jämfört med 
3 535 TSEK för samma period 2015. En huvudorsak till detta 
var att viss aktivering av personalkostnader skett från och 
med kvartal 4 2015 i pågående investeringar i immateriella 
och materiella anläggningstillgångar där minskningen 
av avskrivningarna framför allt berodde på en lägre 
anskaffningskostnad för ej avskrivna anläggningstillgångar 
tagna i drift. Periodens avskrivningar uppgick till 354 TSEK, 
jämfört med 402 TSEK samma period 2015. Avskrivningarna 
var hänförliga till materiella anläggningstillgångar. 
Rörelsekostnaderna minskade därmed med 446 TSEK till 
6 937 TSEK, jämfört med 7 383 TSEK samma period 2015, 
en minskning med 6 procent.

Periodens förlust minskade med 119 TSEK, till – 5 679 TSEK 
jämfört med -5 798 TSEK samma period 2015. 

jäMföreLse MeLLan Perioderna janUari 

tiLL deCeMBer 2015 oCH janUari tiLL deCeMBer 2014

Cell Impacts intäkter minskade med 1 761 TSEK till 1 934 
TSEK för perioden 1 januari–31 december 2015 jämfört 
med 3 695 TSEK för samma period 2014, en minskning med 
48 procent. Minskningen berodde primärt på att affärerna 
med den av Bolaget kommunicerade ”expansiva aktören” 
minskade under året.

Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 399 
TSEK för perioden 1 januari – 31 december 2015 jämfört 
med 1 005 TSEK för samma period 2015. Minskning beror 

framför allt på de minskade intäkterna mellan 2015 och 
2014 för perioden 1 januari – 31 december. Övriga externa 
kostnader uppgick till 3 939 TSEK, jämfört med 3 283 TSEK 
för samma period 2014. Ökningen beror huvudsakligen 
på ökade konsultkostnader mellan 1 januari till 30 
september 2015 och 2014, delvis för att kompensera 
för mindre resurser på personalsidan enligt nedan. 
Personalkostnader minskade till 4 462 TSEK, från 5 073 TSEK 
vilket framför allt beror på personal på föräldraledighet 
samt att viss aktivering har skett av personalkostnader 
för utvecklingsarbete. Periodens avskrivningar minskade 
till 494 TSEK, jämfört med 2 068 TSEK för samma period 
2014. Minskningen i avskrivningar beror väsentligen på att 
anläggningstillgångar av större värde blev fullt avskrivna 
för kalenderåret 2014. Rörelsekostnaderna minskade 
därmed med 2 166 TSEK till 9 309 TSEK, jämfört med 11 475 
TSEK samma period 2014, en minskning med 19 procent. 

Periodens förlust minskade med 367 TSEK, till -7 382 TSEK 
jämfört med -7 749 TSEK samma period 2014. 

Kassaflöde 

jäMföreLse MeLLan Perioderna janUari 

tiLL sePteMBer 2016 oCH janUari tiLL sePteMBer 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital för perioden 1 januari–30 
september 2016 uppgick till – 5 325 TSEK, jämfört med  
-5 396 TSEK samma period 2015. Kassaflödeseffekten från 
förändringar av rörelsekapital uppgick till - 1 154 TSEK 
jämfört med 743 TSEK för samma period 2015. Kassaflöde 
från den löpande verksamheten uppgick därmed till 
– 6 479 TSEK jämfört med - 4 653 TSEK samma period 2015. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 
- 4 088 TSEK, jämfört med - 275 TSEK under samma period 
2015. Kassaflödet påverkades primärt av investeringar i 
materiella anläggningstillgångar vilka uppgick till 3 238 
TSEK, jämfört med 275 TSEK samma period 2015. 
Huvudorsaken till ökningen i investeringar i materiella 
anläggningstillgångar beror på Bolagets gjorda 
investeringar under perioden 1 januari till 30 september 
2016 för att färdigställa Cell Impacts nya produktionslina i 
Karlskoga som planeras tas i drift i början av januari 2017.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 
12 745 TSEK, jämfört med 0 KSEK för samma period 2015. 
Förklaringen till ökningen mellan perioderna är kapital om 
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6 245 TSEK från Bolagets riktade nyemission som inflöt i 
början av januari 2016 samt utbetalning av återstående del 
av tillväxtlån från Almi om 2 000 TSEK (totalt lån uppgår till 
4 000 TSEK) samt bryggfinansieringslån om 4 500 TSEK från 
Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen från slutet av tredje 
kvartalet 2016.

Kassaflödet för perioden 1 januari–30 september 2016 
uppgick till 2 178 TSEK, jämfört med -4 928 för samma 
period 2015, en ökning med 7 106 TSEK.

jäMföreLse MeLLan Perioderna janUari 

tiLL deCeMBer 2015 oCH janUari tiLL deCeMBer 2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital för perioden 1 januari–31 
december 2015 uppgick till -7 029 TSEK, jämfört med 
-5 906 TSEK för samma period 2015. Kassaflödeseffekten 
från förändringar av rörelsekapital uppgick till 1 470 TSEK 
jämfört med 51 TSEK för samma period 2014. Den positiva 
förändringen i rörelsekapitalet för kalenderåret 2015 beror 
delvis på ej fakturerade intäkter per den 31 december 
2014 som hade fakturerats och inbetalats till Bolaget per 
den 31 december 2015. Kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick därmed till -5 559 TSEK jämfört 
med -5 855 TSEK samma period 2014.  

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick 
till - 629 TSEK, jämfört med -985 TSEK under samma 
period 2014. Kassaflödet påverkades av investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar uppgående till 301 
TSEK och investeringar i materiella tillgångar med 328 
TSEK, jämfört med investeringar uppgående till 985 TSEK 
för samma period 2014 som enbart avsåg materiella 
tillgångar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 
2 000 TSEK, jämfört med - 113 TSEK för samma period 
2014. I oktober 2015 beviljades Cell Impact ett tillväxtlån 
om 4 000 varav 2 000 TSEK hade lyfts per den 31 december 
2015 och sålunda resulterat i ett positivt kassaflöde från 
investeringsverksamheten.

Kassaflödet för perioden 1 januari–31 december 2015 
uppgick till -4 188 TSEK, jämfört med – 6 953 TSEK för 
samma period 2014, en ökning med 2 765 TSEK. 

Finansiell ställning

30 sePteMBer 2016 jäMfört Med 31 deCeMBer 2015

Totala anläggningstillgångar uppgick den 30 september 
2016 till 5 372 TSEK, jämfört med 1 638 TSEK med 31 
december 2015. Ökningen förklaras främst av en ökning 
i materiella tillgångar uppgående till 1 337 TSEK från den 
31 december 2015 till 4 221 TSEK den 30 september 2016. 

Ökningen beror framför allt på investeringar i Bolagets nya 
produktionslina i Karlskoga under perioden 1 januari till 
30 september 2016. 

Totala omsättningstillgångar ökade med 1 525 TSEK 
från 6 031 TSEK den 31 december 2015 till 7 556 TSEK den 
30 september 2016. Ökningen förklaras främst av likvida 
medel, som ökade med 2 178 TSEK från 2 689 TSEK den 31 
december 2015 till 4 867 TSEK den 30 september 2016. 

Långfristiga skulder, bestående av räntebärande skulder 
till Almi, uppgick till 3 429 TSEK den 30 september 2016, 
jämfört med 2 000 TSEK den 31 december 2015. Kortfristiga 
skulder främst bestående av bryggfinansieringslån från 
Östersjöstiftelsen, kortfristig del av skulder till övriga 
kreditinstitut (Almi), leverantörsskulder samt upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter, uppgick till 8 093 
TSEK jämfört med 3 329 TSEK den 31 december 2015. Eget 
kapital minskade med 934 TSEK från 2 340 TSEK den 31 
december 2015 till 1 406 TSEK den 30 september 2016. 
Förändringen i eget kapital förklaras av nettoeffekten 
av periodens resultat om – 5 679 TSEK och Bolagets 
genomförda emission under slutet av december 2015 med 
4 745 TSEK (efter avdrag för belopp under registrering i 
eget kapital per 31 december 2015 om 1 500 TSEK).

31 deCeMBer 2015 jäMfört Med 31 deCeMBer 2014

Totala anläggningstillgångar uppgick den 31 december 
2015 till 1 638 TSEK, jämfört med 1 503 TSEK den 31 
december 2014.

Totala omsättningstillgångar minskade med 3 770 TSEK 
från 9 801 TSEK den 31 december 2014 till 4 531 TSEK den 
31 december 2015. Kortfristiga fordringar minskade med 1 
082 TSEK från 2 924 TSEK den 31 december 2014 till 1 842 
TSEK den 31 december 2015. Likvida medel minskade med 
4 188 KSEK från 6 877 TSEK den 31 december 2014 till 2 689 
TSEK den 31 december 2015.

Långfristiga skulder uppgick till 2 000 TSEK den 31 
december 2015, jämfört med 0 TSEK den 31 december 
2014. Ökningen beror på Bolagets beviljade tillväxt lån 
om 4 000 TSEK från Almi varav 2 000 TSEK hade lyfts per 
den 31 december 2015. Kortfristiga skulder, bestående av 
främst leverantörsskulder samt upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter, uppgick till 3 329 TSEK jämfört med 
3 082 TSEK den 31 december 2014. Eget kapital minskade 
med 5 882 TSEK från 8 222 TSEK den 31 december 2014 
till 2 340 TSEK den 31 december 2015. Förändringen i 
eget kapital under 2014 förklaras, förutom av periodens 
negativa resultat om 7 382 TSEK, den del av Bolagets 
pågående nyemission som var under registrering per den 
31 december 2015 och som uppgick till 1 500 TSEK av den 
totala emissionen om 6 245 TSEK efter emissionskostnader. 
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Eget kapital, skulder 
och annan finansiell information 

Eget kapital och skulder
Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2016 till 
1 406 TSEK, vilket motsvarade en soliditet om 10,9 procent. 
Bolaget konstaterar att ingen omedelbar risk föreligger att 
mer än hälften av aktiekapitalet har förbrukats efter tredje 
kvartalets utgång då övervärden finns i säljbara system och 
enheter.

Bolagets långfristiga räntebärande skulder uppgick till 3 
429 TSEK per samma datum. Per den 30 september 2016 
uppgick Bolagets kortfristiga räntebärande skulder till 5 
071 TSEK. Likvida medel uppgick till 4 867 TSEK. Bolagets 
nettoskuld uppgick därmed till 3 633 TSEK. Bolagets 
bryggfinansiering från Östersjöstiftelsen om 4 500 TSEK 
ska återbetalas i Företrädesemissionen. Härvid ska 4 500 
TSEK kvittas motsvarande Östersjöstiftelsens deltagande i 
Företrädesemissionen.

I tabellerna nedan anges information om Cell Impacts 
egna kapital och skuldsättning per den 30 september 2016. 

uttalande angående rörelsekapital
Det befintliga rörelsekapitalet är inte tillräckligt för 
Cell Impacts aktuella behov under den kommande 
tolvmånadersperioden. Per den 30 september 2016 
uppgick Bolagets likvida medel till ca 4 867 TSEK. 
Befintligt rörelsekapital bedöms tillräckligt för att bedriva 
verksamheten fram till början 2017. 

För att kunna fullfölja Bolagets befintliga strategi och 
affärsplan och ta tillvara på de kommersiella möjligheter 
som existerar på bränslecellsområdet, inte minst kopplade 
till utvecklingen på den kinesiska marknaden, och andra 
adresserbara segment har styrelsen därför beslutat att 
genomföra en företrädesemission om ca 50,4 MSEK. 
Företrädesemissionen syftar till att möjliggöra nödvändiga 
investeringar för att automatisera sin produktionskapacitet, 
stärka upp Bolagets resurser och organisation samt 
förbättra Cell Impacts finansiella uthållighet och 
rörelsekapital.

För att kunna fullfölja sin strategi uppskattar Bolaget det 
sammanlagda rörelsekapitalbehovet, inklusive nödvändiga 
investeringar i anläggningstillgångar, för den kommande 
tolvmånadersperioden till ca 25 MSEK.

Vid fullteckning av Företrädesemissionen, som omfattas 
av teckningsförbindelser (ca 26 %) och emissionsgarantier 
(ca 64 %) motsvarande ca 90 % av emissionen, tillförs Cell 
Impact ca 50,4 MSEK före emissionskostnader, vilka bedöms 
uppgå till ca 7,4 MSEK. Det belopp som Bolaget tillförs vid 
fullteckning bedöms därför täcka Bolagets uppskattade 
behov av rörelsekapital under minst de kommande tolv 
månaderna.

För det fall de parter som ställt ut teckningsförbindelser 
och emissionsgarantier inte skulle infria sina åtaganden 
och Företrädesemissionen därmed inte skulle tecknas 
till den nivå som omfattas av teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden  och kassaflödet inte skulle utvecklas 
i enlighet med styrelsens bedömningar skulle Bolaget 
tvingas överväga ytterligare kapitalanskaffningar, i form 
av lån från Bolagets ägare och närstående parter, krediter 
från banker, kompletterande företrädesemission, en 
riktad nyemission, utlicensiering av Bolagets teknik eller 
genom att kapital tillförs Bolaget genom ett joint venture 
med en extern industriell part. Som en konsekvens ifall 
ovannämnda åtgärder inte kan genomföras finns en risk att 
Bolaget skulle tvingas ansöka om företagsrekonstruktion 
eller konkurs.

Eget kapital och skuldsättning

(tseK) 30 sep 2016

Summa kortfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet*
Mot blancokrediter
Summa kortfristiga skulder

Summa långfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet*
Blancokrediter
Summa långfristiga skulder

Summa eget kapital
Aktiekapital
Fria reserver och årets resultat
Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder

—
571

7 522
8 093

—
3 429

-
3 429

1 061
345

1 406

12 928

* I form av företagsinteckningar
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(tseK) 30 sep 2016

TSEK

A Kassa

B Likvida medel som ingår i likvida medel men som 

 inte är kassa

C Lätt realiserbara värdepapper

D Summa likvida medel A+B+C

E Kortfristiga fordringar

F Kortfristiga skulder till kreditinstitut

G Kortfristig del av långfristiga skulder

H Andra kortfristiga skulder

I Andra kortfristiga räntebärande skulder F+G+H

J Netto kortfristig nettoskuldsättning I-E-D

K Långfristiga skulder till kreditinstitut

L Emitterade företagsobligationer

M Övriga långfristiga räntebärande skulder

N Summa långfristiga räntebärande skulder 

 K+L+M

O Total räntebärande nettoskuldsättning J+N

4 867

4 867

-

571

-

4 500

5 071

- 204

3 429

3 429

- 3 633

Nettoskuldsättning

Investeringar
Cell Impacts investeringar präglas primärt av materiella 
anläggningstillgångar för att förbättra Bolagets 
produktionsanläggning och metoder för tillverkning av 
flödesplattor. Från och med räkenskapsåret aktiverar även 
Bolaget utvecklingskostnader relaterade till förbättring av 
Bolagets teknologiplattform och tillverkningsmetoder. I 
tabellen nedan sammanfattas såväl Bolagets sammanlagda 
investeringar för räkenskapsåren 2015 och 2014 samt 
perioden 1 januari–30 september 2016.

(tseK) Kv. 1 - 3 2016 2015 2014

Immateriella 

anläggningstillgångar

Materiella 

anläggningstillgångar

Summa

850

3 238

4 088

301

328

629

-

985

985

PÅGÅende inVesterinGar 

oCH ÅtaGanden oM fraMtida inVesterinGar

Bolagets pågående investeringar och åtagande om 
framtida investeringar avser i all väsentlighet idrifttagande 
av den nya produktionslinan i Karlskoga under början 
av januari 2017 och uppgår till ca 2 MSEK. De framtida 
utvecklingskostnader som Bolaget avser aktivera är 
hänförbara till utveckling av befintlig teknikplattform. 

Trender och tendenser
Cell Impact har under innevarande år noterat tydliga 
tecken på att en ökad aktivitet och efterfrågan på 
flödesplattor för bränsleceller. Ett flertal av Bolagets 
kundrelationer har visat intresse för att lägga större 
volymorders inom ramen för pågående design- och 
samarbetsprojekt. Ovanstående stöds även av externa 
branschanalytiker1, 2, 3, 6  som förutspår en ökad tillväxt 
av bränsleceller de kommande åren. Exempel på detta 
är kommunicerade tillverkningsvolymer under närmsta 
åren från större fordonstillverkare samt asiatiska 
myndigheters initiativ och program att stödja tillverkning 
av bränslecellsdrivna först och främst under de närmsta 
åren i storstadsregioner.

I syfte att ha en beredskap att möta kunders förutspådda 
efterfrågan på större volymer av flödesplattor har Bolaget 
investerat i en egen produktionslina i Karlskoga som 
beräknas tas i drift vid årsskiftet 2016/17. I samband 
med detta ingår även i Cell Impacts planer att förstärka 
organisationen med avseende på kommersiell och 
teknologisk kompetens, allt för att optimera Bolagets 
förmåga att ta tillvara på kommande affärsmöjligheter. I 
takt med att bränslecellsmarknaden mognar avser även Cell 
Impact att vidare automatisera sin produktionsanläggning 
i Karlskoga för att få ned cykeltiden för tillverkning av 
flödesplattor.

Övergripande drivs utveckling mot en ökad användning 
av bränsleceller av hotet om klimatförändringar på 
grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. 
En viktig faktor för att göra bränsleceller till en gångbar 
miljövänlig energikälla i denna omställning är att på sikt 
öka kostnadseffektiviteten för tillverkning av bränsleceller 
där flödesplattorna utgör en vital del. Cell Impact bedömer 
sig vara väl positionerad på detta område med Bolagets 
tillverkningsmetod baserad på adiabatisk formning som 
lämpar sig mycket väl för en kostnadseffektiv produktion 
av metallbaserade flödesplattor i samband med det 
förutspådda skiftet från grafitbaserade plattor.

Väsentliga händelser efter den 30 
september 2016
Efter den 30 september 2016 har följande händelser 
inträffat:

•		 Cell Impact och AP&T tecknade den 8 november 2016 en  
 avsiktsförklaring med kinesiskt bränslecellsbolag om 
 utveckling av produktionsprocesser och därefter 
 leverans av produktionsutrustning för högvolym-
 tillverkning.

•		 Den 16 november 2016, Cell Impact erhåller ramorder 
 från kinesiskt bränslecellsbolag med ett bedömt värde 
 om ca 2 MSEK.

I övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse inträffat 
för Bolaget efter den 30 september 2016.
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Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden

Aktien och aktiekapital
Cell Impact har två aktieslag, aktier av serie A och aktier 
av serie B. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 1 060 888 
SEK och fördelas på 145 200 aktier av serie A och 9 019 
652 aktier av serie B. Samtliga aktier av serie A och serie 
B är emitterade och fullt inbetalda. Kvotvärde per aktie 
är 0,12 SEK. Varje aktie av serie A berättigar till en (1) röst 
och varje aktie av serie B berättigar till en tiondels (1/10) 
röst på Cell Impacts bolagsstämma. Varje röstberättigad 
aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av 
denne ägda och företrädda aktier av serie A och serie B 
utan begränsning i rösträtten. Aktierna är denominerade 
i SEK och har emitterats i enlighet med bestämmelserna i 
aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 SEK och 
högst 2 000 000 SEK. Antal aktier ska utgöra lägst 4 000 
000 aktier och högst 16 000 000 aktier. Aktier av serie A kan 
utges till ett antal av högst 480 000 stycken och aktier av 
serie B kan utges till ett antal av högst 15 520 000 stycken.

Bolagets bolagsordning innehåller ett 
omvandlingsförbehåll, vilket ger innehavare av aktier av 
serie A rätt att påkalla omvandling av sådana aktier till 
aktier av serie B.

Cell Impacts aktier är inte föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösnings-
skyldighet. Det har inte förekommit några offentliga 
uppköpserbjudanden beträffande Cell Impacts aktier 
under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. 

Cell Impact är anslutet till Euroclears kontobaserade 
värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. 
Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den 
som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. 
Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman 
efter förslag av styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den 
som vid bolagsstämman fastställd avstämningsdag 
var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda 
aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear 
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende 
utdelningsbelopp och begränsas endast genom reglerna 
om preskription.

Aktieägares rätt vid ökning av 
aktiekapitalet
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittnings-
emission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare 
av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna 
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal 
aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier 
som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas 
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). 
Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning 
som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas 
mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut 
äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittnings-
emission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska 
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie 
A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i 
förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittnings-
emission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har 
aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner 
som om emissionen gällde de aktier som kan komma 
att nytecknas på grund av optionsrätten respektive 
företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen 
gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att 
bytas mot.

Vad som ovan sagts innebär inte någon inskränkning 
i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller 
kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya 
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal 
aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska 
gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av 
samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter 
erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av 
nytt slag.
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Aktiekapitalets utveckling sedan 1999

Förändring Summa

Antal aktier

Aktiekapital, SEK

  År

1999

2012

2012

2012

2013

2016

A

—

—

—

72 600

72 600

-

B

3 800 000

1 200 000

- 680 574

  - 72 600

4 246 826

526 000

A

- 

-

-

72 600

145 200

145 200

B

3 800 000

5 000 000

4 319 426

4 246 826

8 493 652

9 019 652

Totalt

3 800 000 

5 000 000 

4 319 426 

4 319 426 

8 638 852 

9 164 852

Förändring2

380 000

120 000

-

-

500 000

60 888

Totalt2

380 000

500 000

500 000

500 000

1 000 000

1 060 888

0,10

0,10

0,12

0,12

0,12

0,12

Händelse

Nybildning

Riktad emission

Sammanläggning

Omvandling

Företrädesemission

Riktad nyemission

Kvot-
värde2, SEK 

Nr Ägare A-aktier B-aktier Antal aktier Röster %

1

2

3

4

5

56 420

-

31 794

-

30 800

744 749

943 488

582 582

746 711

318 572

801 169

943 488

614 376

746 711

349 372

12,50 %

9,01 %

8,60 %

7,13 %

5,98 %

Kåre Gilstring m familj*

Östersjöstiftelsen

Kjell Östergren

Avanza Pension

Jan Alvén

Nedan visas aktiekapitalets utveckling samt ägarstruktur 
per 30 september 2016.

Bemyndigade
Årsstämman den 12 maj 2016 beslutade att bemyndiga 
styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för 
bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, 
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/
eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant 
betalning, genom apport och/eller genom kvittning, 
eller i övrigt förenas med villkor. Beslut om emissioner 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd 
av bemyndigandet får medföra en ökning av Bolagets 
aktiekapital med maximalt 20 procent.

Ägarstruktur
Cell Impact hade ca 12 600 aktieägare per den 30 
september 2016. Tabellen visar Bolagets fem största 
ägare per den 30 september 2016, inklusive för Bolaget 
därefter kända förändringar. Såvitt styrelsen för Cell 
Impact känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller 
andra överenskommelser mellan några av Cell Impacts 
aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över 
Bolaget. Såvitt styrelsen för Cell Impact känner till finns 
inga överenskommelser eller motsvarande avtal som kan 
komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.
Det förekommer inte heller, såvitt styrelsen känner till, 
några överenskommelser om överlåtelsebegränsningar 
under viss tid (så kallat lock-up avtal).

*Endast Kåre Gilstring i familjen är anmälningspliktig
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utdelningspolicy och övrig information
Cell Impact har inte lagt fast någon utdelningspolicy. 
Cell Impacts styrelse har för avsikt att låta Bolaget inne-
hålla eventuella vinstmedel för att finansiera framtida 
tillväxt och drift av verksamheten och förutser således inte 
att några kontanta utdelningar kommer att göras under 
den närmaste framtiden. Samtliga aktier ger emellertid 
lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst och de 
nyemitterade aktierna i Företrädesemissionen medför rätt 
till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 
för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädes-
emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna 
införts i aktieboken hos Euroclear.

I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen 
att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, 
rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och för-
väntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga 
begränsningar och andra väsentliga faktorer. 

I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen 
och beslutas av bolagsstämman i enlighet med 
aktiebolagslagen. 

Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. 
Utdelning beslutas av bolagsstämman och utbetalning 
ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den 
som är registrerad som aktieägare i den förda aktieboken 
på den avstämningsdag som beslutas av bolagsstämman. 
Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per 
aktie genom Euroclears försorg, men kan också avse annat 
än kontant utbetalning. Om aktieägare ej kan nås för 
mottagande av utdelning kvarstå aktieägarens fordran på 
Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler om 
preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Cell 
Impact.
 

Aktiebaserade incitamentsprogram
Det finns för närvarande inga särskilda system eller 
incitamentsprogram för personalens förvärv av aktier eller 
liknande i Cell Impact.

Teckningsoptioner
Det finns för närvarande inga utestående 
teckningsoptioner i Cell Impact.

Konvertibla skuldebrev
Det finns för närvarande inga konvertibla skuldebrev 
i Cell Impact.

Handelsplats och kursutveckling
Aktier av serie B i Cell Impact handlas på First North 
under kort namnet CI B och med ISIN-kod SE0005003217. 
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av 
de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte 
samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag 
vars aktier handlas på First North träffas inte av samtliga de 
juridiska krav som ställs på bolag vars aktier handlas på en 
reglerad marknad. Placeringar i ett bolag som handlas på 
First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat 
bolag. Cell Impacts röststarka A-aktie är inte noterad.
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Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisor 

Styrelsen och dess arbete
Cell Impacts styrelse består av fem ledamöter. Styrelse-
ledamöter utses för ett år i taget. Bolagets verkställande 
direktör är inte ledamot av styrelsen. Styrelsen har inte 
upprättat några utskott eller kommittéer inom sig. Upp- 
gifter nedan om styrelseledamöters innehav av aktier 
i Cell Impact inkluderar i förekommande fall styrelse-
ledamöternas närståendes och privata bolags innehav.

Nedan följer en sammanställning över de bolag där 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare har eller 
har haft uppdrag och/eller ett ägande om mer än fem (5) 
procent.

jan rynninG

Styrelseordförande sedan 2012

Jan Rynning, född 1951, har mångårig erfarenhet av juridisk 
rådgivning till styrelser och börsbolag. Han har haft ett stort 
antal styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag och 
har bland annat varit styrelseordförande i sju börsnoterade 
bolag. Jan Rynning är verksam advokat genom den egna 
advokatbyrån Advokatfirman Jan Rynning AB.

Jan Rynning är oberoende i förhållande till Bolaget, 
bolagsledningen och större aktieägare i Bolaget.

Nuvarande engagemang 

• Cell Impact AB (publ), Ledamot, Ordförande 

• Finshyttan Hydro Power AB, Suppleant 

• SealFX AB, Ledamot, Ordförande 

• Lightlab Sweden AB (publ), Ledamot, Ordförande 

• Advokatfirman Jan Rynning AB, Ledamot 

• Advokatfirman Jan Rynning, Innehavare 

• Magazinos Sverige AB, Ledamot, Ordförande

• B Jensen & Co. Rederi ApS, Ledamot

• Fender Thruster S.l.r, Ledamot, President

Avslutade engagemang (5 år)

• Borgo Stella AB, Ledamot, VD

• Pricer AB, Ledamot

• Morphic Technologies AB (publ), Ledamot, Ordförande

• Amasten Holding AB (publ), Ledamot, Ordförande 

• Bergh & Co Advokatbyrå AB, Ledamot, Ordförande

• Hans Östberg Utveckling AB, Suppleant 

• Östberg Group AB, Ledamot

• Teligent AB, Ledamot, Ordförande (Konkurs avslutad 
 2013-04-22)

• GER Pharma AB, Ledamot (Likvidation avslutad 2012-02-09) 

 Innehav i Cell Impact:
 A-aktier: 0
 B-aktier: 190 000
 Personaloptioner: 0

jan aLVén

Styrelseledamot sedan 2012

Jan Alvén, född 1942, är entreprenör och grundare av ett 
antal egna industriföretag i Sverige samt har även mångårig 
erfarenhet från ledande befattningar inom hydraulik, 
teknik-, och processutveckling i svenska industriföretag. 
Jan Alvén har varit verksam som teknisk direktör i 
Dacke PCM (Hexagon Automation AB) samt var tidigare 
styrelseledamot i Dacke PMC Qingdao i Kina och PMC AS i 
Danmark.

Jan Alvén är oberoende i förhållande till Bolaget, 
bolagsledningen och större aktieägare i Bolaget.

Nuvarande engagemang 

• Cell Impact AB (publ), Ledamot

• Alvén Invest AB, Ledamot, Ordförande 

• FastighetsBolaget Alvén Fastigheter, Ledamot

• Gammelbackaborgen AB, Ledamot, Ordförande 

• Mindcam Ltd., Ordförande 

• Rentunder AB, Ledamot, Ordförande 

• Rentunder Holding AB, Ledamot, Ordförande

• South East Collection AB, Ledamot

• XinFuMind Ltd, Ledamot 

• Industrihydraulik Sweden AB, Ledamot, Ordförande

• Kilsta 3:137 AB, Ledamot, Ordförande

• MHA Consulting AB, Suppleant
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Avslutade engagemang (5 år)

• BRF Östhammars Tussilago, Ledamot

• ExeoTech Food Ventures AB, Ledamot

• ExeoTech Invest AB (publ), Ledamot 

• ExeoTech Ventures AB, Ledamot

• C2SAT communications AB, Ledamot 

• Morphic Technologies AB (publ) Ledamot

• Östhammars Bowling Handelsbolag, Bolagsman

• HC Teaterteknik AB, VD

 Innehav i Cell Impact:
 A-aktier: 30 800
 B-aktier: 318 572 
 Personaloptioner: 0

tord andersson

Styrelseledamot sedan 2016

Tord Andersson, född 1956, har en civilekonomexamen från 
Göteborgs Universitet med inriktning mot internationell 
marknadsföring, logistik och internationell handelsrätt. 
Han har under drygt 20 år varit verksam som VD och 
koncernchef för AP&T, en global aktör för utveckling och 
tillverkning av produktions- och automatiseringssystem för 
plåtformningsindustrin. 

Tord Andersson är oberoende i förhållande till Bolaget, 
bolagsledningen och större aktieägare i Bolaget.

Nuvarande engagemang

• Cell Impact AB (publ), Ledamot

• Automation, Press and Tooling, A.P.&T. AB, Ledamot

• AP&T Sweden Aktiebolag, Ledamot, Ordförande

• AP&T Automation & Tooling AB, Ledamot, Ordförande

• AP & T Holding AB, Ledamot

• Greenextreme AB, Ledamot, Ordförande

• Amanda Christensen AB, Ledamot, Ordförande

• APR Automation AB, Ledamot, Ordförande

• Oscar Wigén Försäljning AB, Ledamot, Ordförande

• Terrigio AB, Ledamot

• Atre E Förvalnings AB, Suppleant, VD

• Jens Engwall AB, Ledamot, Ordförande

• SSAC Scandinavian Scalable Advanced Composites AB,  
 Ledamot

• BRF Västra Hamnskär, Ledamot

• TJKE Andersson Förvaltning AB, Ledamot, Ordförande

Avslutade engagemang (5 år)

• AP&T North America Inc, Ordförande

• AP&T Danmark A/S, Ordförande

• AP&T Vertriebs GMbH, Ordförande

• AP&T Japan K.K, Ordförande

• Norda S.p.a, Ordförande

• 3 Wallesch AB, Ledamot

• Novenius Invest AB, Suppleant

• Realica i Borås AB, Ledamot

• Fisketångens Varv AB, Ledamot, VD

• FLEXPROP AB, Ledamot

 Innehav i Cell Impact:
 A-aktier: 0
 B-aktier: 50 000
 Personaloptioner: 0

toVe LanGLet

Styrelseledamot sedan 2012

Tove Langlet, född 1965, har en civilingenjörsexamen 
i maskinteknik med energiinriktning från Chalmers 
Tekniska Högskola samt en MBA från INSEAD i Frankrike. 
Hon bedriver konsultverksamhet i egen regi via Bolaget 
Nordell & Partner AB samt den egna rörelsen Ekologistik 
Skandinavien AB vid sidan av ett flertal styrelseuppdrag. 
Tove Langlet har tidigare arbetat som projektledare på 
Vattenfall samt managementkonsult på Cap Gemini och 
Arrigo Consulting AB. Hon har även arbetat som Manager 
Operations and Business Control på Industri Kapital. 

Tove Langlet är oberoende i förhållande till Bolaget, 
bolagsledningen och större aktieägare i Bolaget.

Nuvarande engagemang

• Cell Impact AB (publ), Ledamot

• Powerbox International AB, Ledamot

• GAIA Leadership AB, Ledamot

• Lightlab Sweden AB (publ), Ledamot

• Ekologistik Skandinavien AB, Ledamot

• Nordell & Partner AB, Suppleant

• HandelsBolaget ekeborgarna, Bolagsman

Avslutade engagemang (5 år)

• Fergin Sverige AB, Ledamot

• ROL Aktiebolag, Ledamot

• Morphic Technologies AB (publ), Ledamot

• Innotech Solar AS, Ledamot (Konkurs inledd under 
 våren 2015)

 Innehav i Cell Impact:
 A-aktier: 0
 B-aktier: 10 000 
 Personaloptioner: 0
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KjeLL österGren

Styrelseledamot sedan 2012

Kjell Östergren, född 1951, har en omfattande bakgrund 
inom internationell kapitalförvaltning och venture capital. 
Kjell Östergren har tidigare bland annat arbetat som VD för 
Mariegården Investment AB samt som Director för Union 
House Ltd. i Singapore. Han är idag verksam som privat 
investerare.

Kjell Östergren är oberoende i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen men beroende till större aktieägare i 
Bolaget.

Nuvarande engagemang

• Cell Impact AB (publ), Ledamot

• Mariegården Investment AB, Ledamot

• Gustavia Holding AB, Ledamot

• Right Trail AB, Ledamot

• BRF Villa Midgård, Ledamot

• Avslutade engagemang (5 år)

• Nowi Education AB, Ledamot, Ordförande

Avslutade engagemang (5 år)

• Nowi Education AB, Ledamot, Ordförande

 Innehav i Cell Impact:
 A-aktier: 31 974
 B-aktier: 582 582  
 Personaloptioner: 0

Ledande befattningshavare

Mats WaLLin

Verkställande direktör sedan 2011

Mats Wallin, född 1963, är civilingenjör i teknisk fysik och 
elektronik vid Linköpings Tekniska Högskola. Han har 
mångårig och bred erfarenhet från ledande befattningar 
inom ABB och Dynawind. 

Mats Wallin är oberoende i förhållande till Bolaget, 
bolagsledningen och större aktieägare i Bolaget.

Nuvarande engagemang

• Cell Impact AB (publ), Extern VD

• Lokaltidningen Malkomsbladet Ekonomiska Förening,  
 Ledamot

• Finshyttan Hydropower AB, Ledamot

 Innehav i Cell Impact:
 A-aktier: 0
 B-aktier: 12 500 
 Personaloptioner: 0

HÅKan WaLLin

CFO, Chief Financial Officer, sedan 2016

Håkan Wallin, född 1962, är civilekonom med examen från 
Stockholms Universitet och CEFA från Handelshögskolan i 
Stockholm. Håkan Wallin är oberoende konsult via det egna 
Bolaget HWA Advisory & Capital AB. Uppdraget för Cell 
Impact utförs genom detta bolag.

Nuvarande engagemang 

• Lightlab Sweden AB (publ), Ledamot 

• HWA Advisory & Capital AB, Ägare, Ledamot

• Pharmanest AB, Ledamot, Ordförande

• Nywasu AB, Delägare, Ledamot, Ordförande

• Nywasu Fond AB, Ledamot, Ordförande

Avslutade engagemang (5 år) 

• BioPhausia AB, Ledamot, Extern firmatecknare

• Medivir AB, Extern firmatecknare 

 Innehav i Cell Impact:
 A-aktier: 0
 B-aktier: 0 
 Personaloptioner: 0
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Martin sKriKerUd

CTO, Cheif Technology Officer, sedan 2016

Martin Skrikerud, född 1972, norsk medborgare, har en 
doktorsexamen inom hydroformning från Swiss Federal 
Institute of Technology. Martin har en gedigen erfarenhet 
inom bl.a. formning av metall från AP&T och ESI Group. 
Martin Skrikerud är beroende konsult via det egna Bolaget 
Martin Skrikerud Engineering Consulting. Uppdraget för 
Cell Impact utförs genom detta bolag.

Nuvarande engagemang 

• Martin Skrikerud Engineering Consulting (Schweiz), 
 Ledamot

• SSAC Scandinavian Scalable Advanced Composites AB, 
 Ledamot

 Innehav i Cell Impact:
 A-aktier: 0
 B-aktier: 0
 Personaloptioner: 0

Revisorer
Bolagets revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB. PricewaterhouseCoopers AB har varit revisor under 
hela den period som omfattas i den historiska finansiella 
informationen i detta Prospekt. Gert-Ove Levinsson, som 
är auktoriserad revisor samt medlem i FAR, valdes som 
huvudansvarig revisor av årsstämman den 12 maj 2016.

Övriga uppgifter avseende styrelse 
och ledande befattningshavare
Samtliga styrelseledamöter är valda fram till årsstämman 
2017. Ingen styrelseledamot eller ledande befattnings-
havare har några familjerelationer eller andra närstående-
relationer till någon annan styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har något intresse som står i strid med 
Bolagets intressen eller har, med nedan angivna undantag, 
varit inblandad i konkurs, likvidation, konkursförvaltning 
eller i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste fem 
åren. Det har under de senaste fem åren inte funnits några 
anklagelser och/eller sanktioner från myndighet eller 
organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är 
offentligrättsligt reglerad mot någon av dessa personer och 
ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits av 
domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan eller att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos bolag. Ingen av ovannämnda 
styrelseledamoter eller ledande befattningshavare har 
av myndighet eller domstol förhindrats att handla som 
medlem av något bolags styrelse eller ledningsgrupp under 
de senaste fem åren.

Jan Rynning var ledamot och ordförande i Teligent AB som 
försattes i konkurs i november 2008. Konkursen avslutades 
i april 2013. Jan Rynning var vidare ledamot i GER Pharma 
AB som försattes i likvidation i januari 2011. Likvidationen 
avslutades i februari 2012. Tove Langlet var under en kort 
period mellan hösten 2014 och våren 2015 ledamot i 
Innotech Solar AS. Innotech Solar AS försattes i konkurs 
under våren 2015 efter att ägarna beslutat att inte investera 
mer kapital i Bolaget.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattnings-
havare kan nås via Bolagets kontor, Plåtvägen 18, 691 50 
Karlskoga, telefon 0586-574 50.

Ersättning till styrelsen
Ersättning har under 2015 utgått till styrelsen med 
195 000 SEK varav 75 000 SEK till styrelsens ordförande 
Jan Rynning och 40 000 SEK vardera till de tre 
styrelseledamöterna Jan Alvén, Tove Langlet och Kjell 
Östergren.

Dessutom har styrelseordförande Jan Rynning under 
2015 erhållit konsultarvode utöver sitt ordinarie 
styrelsearvode om 30 000 SEK i enlighet med beslut av 
bolagsstämman 2015 om att styrelsen har rätt att besluta 
om att utbetala ersättning till styrelseledamot om 6 000 
SEK per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av 
sedvanligt styrelsearbete.

Vid årsstämman den 12 maj 2016 beslutades att arvode 
till styrelsen ska kunna utgå med totalt 300 000 SEK varav 
100 000 SEK till ordföranden och 50 000 SEK till var och en 
av de övriga fyra styrelseledamöterna. Vidare beslutades 
att styrelsen ska ha rätt att besluta om att utbetala 
ersättning till styrelseledamot om 6 000 SEK per dag för 
utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt 
styrelsearbete.

Ersättning till verkställande direktören 
och övriga ledande befattningshavare
Bolagets VD Mats Wallin erhöll under 2015 en lön om 
812 366 SEK.

Håkan Wallin arbetar sedan 1 april 2016 som CFO på 
konsultbasis genom det egna Bolaget HWA Advisory & 
Capital AB. Konsultuppdraget omfattar två arbetsdagar i 
veckan och arvode utgår med 7 000 SEK (exkl. moms) per 
full arbetsdag, således ca 56 000 SEK (exkl. moms) 
per månad.

Martin Skrikerud arbetar sedan 1 mars 2016 som CTO på 
konsultbasis genom det egna Bolaget Martin Skrikerud 
Engineering Consulting. Konsultuppdraget omfattar två 
arbetsdagar i veckan och arvode utgår med 6 750 SEK (exkl. 
moms) per full arbetsdag, således ca 54 000 SEK 
(exkl. moms) per månad.
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pensioner, bonus och 
avgångsvederlag, m.m. 
Under 2015 gjordes pensionsavsättningar om totalt 
103 000 SEK till förmån för Bolagets VD. Överenskommelse 
har träffats om att VD från och med den 1 januari 2016 ska 
ha rätt till högre pensionsavsättningar. Pensionsav-
sättningarna för 2016 beräknas uppgå till ca 184 000 SEK.

Bolagets VD erhöll ingen bonus under 2015. För år 2016 
har VD möjlighet att erhålla bonus om maximalt tre 
månadslöner. Utbetalning av bonus beslutas diskretionärt 
av Bolagets styrelse.

Ingen av Bolagets anställda har rätt till avgångsvederlag.  

Bolagets VD är bunden av en konkurrensklausul som gäller 
under 12 månader efter anställningens upphörande. I det 
fall Bolaget åberopar konkurrensklausulen ska VD ersättas 
under 12-månadsperioden med motsvarande 75 procent 
av senast ordinarie månadslön. 

Inga övriga avtal finns mellan Bolaget och VD eller ledande 
befattningshavare om förmåner efter det att uppdraget 
avslutas.

Ersättning till revisorer
Cell Impacts revisor har under 2015 erhållit arvoden om 
121 700 SEK, varav 21 700 SEK avsåg andra uppdrag än 
revisionsverksamhet. Enligt beslut på årsstämman den 
12 maj 2016 erhåller Bolagets revisor ersättning enligt 
godkänd löpande räkning för revisionsuppdraget. Även 
för övriga konsultationer erhålls ersättning enligt godkänd 
löpande räkning.

Bolagsstyrning
Bolagsstyrningen i Cell Impact utgår ifrån svensk lag-
stiftning, främst aktiebolagslagen, First Norths regelverk 
samt de interna instruktioner och policydokument som 
Bolaget har upprättat och fastställt. Bolagets aktier  
är inte upptagna till handel på reglerad marknad och 
Bolaget är således inte skyldigt att tillämpa Svensk kod 
för bolagsstyrning ("Koden").

Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i Cell Impacts angelägenheter 
utövas vid bolagsstämman. Aktieägare som är registrerade 
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 
avstämningsdagen och har anmält deltagandet i tid har 
rätt att delta på bolagsstämman och rösta för samtliga sina 
aktier. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda 
daterad fullmakt för ombudet. Årsstämman i Bolaget ska 
hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På 
årsstämman fattas beslut om bland annat fastställelse av 
Bolagets resultaträkning och balansräkning, dispositioner 
beträffande Bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet 
för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av 
styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, fastställande 
av arvoden till styrelse och revisor, samt övriga ärenden 
som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. Extra bolagsstämma hålls då styrelsen, 
eller i förekommande fall aktieägare, finner skäl därtill 
enligt aktiebolagslagen.

Ersättningar och förmåner som 
erhållits under 2015 (SEK)

Löner och 
andra 
ersättningar

Grundlön 
och

arvode

Övriga 
förmåner

Konsult-
arvoden

Pensions-
kostnader

Totalt

75 000

120 000

812 366 

1 007 366

-

-

-

-

30 000 

-

-

30 000

-

-

103 000 

103 000 

105 000 

 

120 000 

 

 915 366

 

1 140 366 

 

Styrelsens 

ordförande

Övriga styrelse-

ledamöter

Andra ledande 

befattnings-

havare

Summa
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Legala frågor och kompletterande 
information 

Allmän information
Cell Impact AB (publ), organisationsnummer 
556576-6655, registrerades hos Bolagsverket 1999-10-01. 
Nuvarande firma registrerades 2012-12-19. Bolagets 
associationsform är aktiebolag och dess verksamhet 
regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Koncernen består 
av moderbolaget Cell Impact AB (publ) samt dotterbolaget 
Finshyttan HydroPower AB med organisationsnummer 
556703-5752. Någon verksamhet bedrivs inte i Finshyttan 
HydroPower AB, utan all operativ verksamhet bedrivs i 
moderbolaget.

Aktieägaravtal
Det existerar, såvitt styrelsen känner till, inga aktieägar-
avtal eller motsvarande avtal mellan nuvarande aktieägare 
i Bolaget i syfte att skapa gemensamt inflytande över 
Bolaget.

Tillstånd
Cell Impacts verksamhet är inte beroende av tillstånd 
eller beslut från nationella myndigheter eller motsvarande 
organ.

Försäkringsskydd
Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkrings-
skydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens 
art och omfattning.

Tvister och rättsliga förfaranden
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden 
eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda 
förfaranden eller förfaranden som Bolaget är medvetet om 
kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och 
som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter 
på Bolagets eller koncernens finansiella ställning eller 
lönsamhet.

Anställningsavtal
Bolaget har för tillfället sju heltidsanställda medarbetare 
(inklusive VD) samt två externa konsulter på knapp halvtid. 
De anställda (förutom VD) omfattas av kollektivavtal med 
IF-Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. 
Kollektivavtalen tillämpas även på anställda som inte är 

fackligt anslutna. Samtliga anställda är tillsvidareanställda 
och får pension enligt ITP. Samtliga anställningsavtal 
reglerar sekretess och Bolagets rätt till immateriella 
rättigheter. 

Håkan Wallin och Martin Skrikerud är engagerade som  
CFO respektive CTO i Bolaget på konsultbasis via sina egna 
bolag. Konsultavtalen gäller tills vidare och kan sägas upp 
med 2-3 månaders uppsägningstid. Se mer information om 
konsultvillkoren på sidan 57 under rubriken "Ersättning 
 till verkställande direktören och övriga ledande 
befattningshavare". 

Mats Wallin är tillsvidareanställd som Bolagets VD 
sedan 2011. VD-avtalet kan sägas upp med 6 månaders 
uppsägningstid. Se mer information om VD-villkoren på 
sidan 57-58 under rubriken "Ersättning till verkställande 
direktören och övriga ledande befattningshavare".

Transaktioner med närstående

KonsULtarVoden

Det noteras att årsstämmorna i Cell Impact 2014, 
2015 och 2016 beslutade att styrelsen har rätt att besluta 
om att utbetala ersättning till styrelseledamot för utfört 
konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelse-
arbete om 6 000 SEK per dag.

Under 2014 har sammanlagt 268 000 SEK fakturerats 
från ledamöterna varav 218 000 SEK avser arbete utfört 
av Jan Alvén via bolaget Industrihydraulik AB som bistått 
Cell Impact med hydraulikkompetens i samband med 
uppgraderingen av en slagenhet under 2014 och 50 000 
SEK avser fakturerat konsultarvode för Jan Rynning i 
diverse ärenden. 

Under 2015 har 30 000 SEK fakturerats i konsultarvode 
för Jan Rynnings arbete.

Ersättningen bedöms marknadsmässig.

Bolaget har uppdragit åt Håkan Wallin, CFO på 
konsultbasis, och Tove Langlet, styrelseledamot, att 
vid sidan av sitt styrelseuppdrag utföra konsulttjänster 
inom ramen för den pågående Företrädesemissionen. 
Konsulttjänsterna avser arbete med bland annat 
förberedande analys och emissionsstruktur, upprättande 
av prospekt samt upphandling av rådgivare i samband 
med Företrädesemissionen. Tove Langlet erhåller ett 
dagsarvode om 6 000 SEK i enlighet med årsstämmans 
beslut. Bolaget bedömer att kostnaderna för dessa 
tjänster uppgår till 225 TSEK för Håkan Wallins arbete 
och till 100 TSEK för Tove Langlets arbete.
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aVsiKtsförKLarinG oCH saMarBetsaVtaL

Tord Andersson är styrelseordförande för AP&T Sweden 
Aktiebolag. I oktober 2016 ingick Cell Impact en avsikts-
förklaring med bl.a. AP&T Sweden Aktiebolag. Dessutom 
har Cell Impact ingått ett samarbetsavtal med AP&T 
Sweden Aktiebolag. Samarbetsavtalet ingicks år 2015 när 
Tord Andersson inte var styrelseledamot i Cell Impact. 
Avsiktsförklaringen och samarbetsavtalet behandlas 
närmare nedan under rubriken "Väsentliga avtal".

BryGGLÅneaVtaL

Bolaget ingick den 19 september 2016 ett brygglåneavtal 
med Östersjöstiftelsen (aktieägare i Bolaget) avseende 
lån om 4,5 MSEK. Återbetalning av lånet (jämte ränta) 
ska ske den 30 december 2016. Bolaget har dock rätt att 
återbetala lånet samt upplupen ränta helt eller delvis innan 
återbetalningsdagen. På lånet löper en årlig ränta om nio 
procent av det utestående kapitalbeloppet. 

teCKninGsförBindeLser oCH GarantiaVtaL

Kjell Östergren, Jan Alvén, Tord Andersson och Jan 
Rynning, styrelseledamöter och aktieägare i Bolaget, 
Mats Wallin, VD och aktieägare i Bolaget samt Kåre 
Gilstring, Östersjöstiftelsen, Peter Fäldt, Anders 
Tollstén och Ton Invest AB, aktieägare i Bolaget har 
ingått teckningsförbindelser med Bolaget avseende 
Företrädesemissionen. 

Tove Langlet, styrelseledamot och aktieägare i Bolaget  
har ingått teckningsförbindelse avseende sin pro rata  
andel i Företrädesemissionen samt garanterat en viss  
andel av Företrädesemissionen avseende teckning av 
B-aktier genom ingående av emissionsgarantiavtal med 
Bolaget.

Håkan Wallin, CFO och Martin Skrikerud, CTO, har ingått 
emissionsgarantiavtal med Bolaget och garanterat en 
viss andel av Företrädesemissionen avseende teckning av 
B-aktier. 

Ovanstående förbindelser har ingåtts genom bolag. 
Mer information om teckningsförbindelser och 
emissionsgarantiavtal återfinns på sidan 63.

Immateriella rättigheter
Bolaget var per den 30 september 2016 ägare och 
innehavare till patent och varumärken enligt tabellen 
på nästa sida. Bolaget är dessutom innehavare till 
domännamnet www.cellimpact.se
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Väsentliga avtal
Det följande är en sammanställning över avtal som 
innehåller rättigheter eller skyldigheter av väsentlig 
betydelse för Cell Impact per dagen för Prospektets 
avgivande.

UtVeCKLinGs- oCH LiCensaVtaL (jäMte tiLLäGGsaVtaL) 
Med BränsLeCeLLsaKtör 

Cell Impact ingick den 13 mars 2013 ett utvecklings- 
och licensavtal med en bränslecellsaktör. Avtalet har 
förlängts och justerats genom fem tilläggsavtal.

Enligt avtalet bedriver parterna ett projekt där det 
undersöks huruvida Bolagets höghastighetsslagenhet 
och tillverkningsprocesser kan användas vid produktion 
av samarbetspartnerns produkter. Om Bolagets teknologi 
uppfyller samarbetspartnerns krav är avsikten att ett 
kommersiellt avtal ska ingås.

I avtalet regleras att parterna ska ingå separata underavtal 
som bl.a. specificerar parternas ansvarsområden, ersättning 
och önskat resultat för olika delar av projektet. 

Avtalet gäller till och med den 30 juni 2017. Om avtalet 
inte sägs upp med tre månaders uppsägningstid förlängs 
avtalet med ett år i taget. 

Avtalet styrs av tysk rätt och tvist ska avgöras genom 
skiljedom enligt Internationella Handelskammarens 
Skiljedomsregler.

saMarBetsaVtaL Med aP&t sWeden aKtieBoLaG

Cell Impact och AP&T Sweden Aktiebolag ("AP&T") 
ingick den 5 mars 2015 ett samarbetsavtal avseende 
produktionslinjer för bockade plattor i tunnplåt till 
värmeväxlare och bränsleceller. 

Enligt avtalet ska AP&T marknadsföra och erbjuda kunder 
kompletta produktionslinjer för bockade plattor i tunnplåt 
till värmeväxlare och bränsleceller. Produktionslinjerna 
består av parternas produktionsutrustningar (dvs. matar-
utrustning, m.m. från AP&T och höghastighetsslagenhet, 
m.m. från Cell Impact). Leverans av produktionslinje till 
kund kan komma att föregås av ett utvecklingsprojekt. 
Vid leverans av produktionslinje till kund ska Bolaget 
utgöra AP&T:s underleverantör. 

Parterna har i vissa avseenden överenskommit om 
exklusivitet och AP&T ska utgöra Bolagets så kallade 
preferred partner inom ramen för segmentet produktions-
linjer för bockade plattor i tunnplåt till värmeväxlare och 
bränsleceller.

Avtalet gäller fram till och med den 31 december 2017. 
Om avtalet inte sägs upp senast 12 månader före avtals-
tidens utgång förlängs avtalstiden med två år i taget 
(eller med annan tid parterna kommer överens om).

CeLL iMPaCts iMMaterieLLa rättiGHeter

Patent

Omslutande ventil

Revolver/skyttelmaskin

Höghastighetsformning av platta objekt

Kapverktyg

Metod för att förhindra skadlig återstuds
Höghastighetskompaktering av pulver
Slagenhet och metod vid materialbearbetning 
utnyttjande av hög kinetisk energi

Varumärke

Cell Impact

MORPHIC5

Region

SE
PCT2, US, JP, CN, ES, IT, DE
SE
PCT2, US, FR, IT, DE
PCT2, CA, SE, IT, DE, JP, ES, FR, CH
US
SE
PCT2, US, JP, DE
PCT2, JP, CN, BR, CA, AU, US, FR, IT, GB, ES, DE
SE
SE
EPO3, US3, JP3, CN3, KR3, PCT2

Region

EU
INT, RU, TR, CA, US, JP, TW, KR, AU
INT, TR, JP, AU, CN, KR, RU, CA, BR, IN, MX, TW

Inlämningsdatum1

2000-05-31
2001-05-09
2000-09-15
2001-08-27
2001-04-26
2001-08-07
2002-04-08
2003-03-12
2002-04-24
2002-11-11
2014-03-24
2015-03-06

Inlämningsdatum4

2007-09-13
2008-02-19
2007-10-25

1 ) Ett patents maximala giltighetstid sträcker sig normalt 20 år, från ansökans inlämningsdatum. I vissa 
 länder kan det tillkomma ytterliggare tid i det fall handläggningen vid aktuellt patentverk har fördröjts.
2 ) Patent Cooperation Treaty (PCT) är ett internationellt samarbete för att lämna in patentansökningar som 
 har effekt i upp till 148 länder.
3 ) Avser inlämnande men ännu inte registrerade patentansökningar.

4 ) Varumärket är giltigt så länge det är registrerat och registreringen förnyas.
5 ) Cell Impact avser att låta varumärket MORPHIC löpa ut då det idag inte längre används i verksamheten.
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UtVeCKLinGs- oCH LiCensaVtaL Med GLoBaL 
MarKnadsLedare inoM nytt indUstrieLLt seGMent 

Cell Impact ingick den 11 januari 2016 ett utvecklings- 
och licensavtal med en global marknadsledare inom nytt 
industriellt segment. 

Enligt avtalet bedriver parterna ett projekt där det 
undersöks huruvida Bolagets höghastighetsslagenhet 
och tillverkningsprocesser kan användas vid produktion 
av samarbetspartnerns produkter. Samarbetspartnern ska 
även ha rätt att köpa en slagenhet av Bolaget att användas 
för forsknings- och utvecklingsändamål. Om Cell Impacts 
teknologi uppfyller samarbetspartnerns krav är avsikten att 
ett kommersiellt avtal ska ingås.

I avtalet regleras att parterna ska ingå separata underavtal 
(Statements of work) som bl.a. specificerar parternas 
ansvarsområden, ersättning och önskat resultat för olika 
delar av projektet. 

Avtalet löper tills vidare och kan sägas upp av vardera 
parten med 90 dagars uppsägningstid.

Avtalet styrs av tysk rätt och tvist ska avgöras genom 
skiljedom enligt Internationella Handelskammarens 
Skiljedomsregler. 

aVsiKtsförKLarinG Med aP&t sWeden aKtieBoLaG oCH 
ett KinesisKt BränsLeCeLLsföretaG 

Cell Impact och Cell Impacts samarbetspartner AP&T 
Sweden Aktiebolag ingick den 14 oktober 2016 en 
avsiktsförklaring med ett kinesiskt bränslecellsföretag 
med målsättning att ingå ett strategiskt samarbetsavtal 
före den 31 december 2016. Parternas avsikt är att de ska 
utveckla en produktionslina och en produktionsprocess 
för kostnadseffektiv tillverkning av bipolära plattor. 
Produktionslinan ska därefter säljas till det kinesiska 
bränslecellsföretaget på marknadsmässiga villkor 
tillsammans med ett service-/licensavtal. 

Avsiktsförklaringen styrs av tysk rätt och tvist ska avgöras 
genom skiljedom enligt Internationella Handelskammarens 
Skiljedomsregler. 

LeVeransaVtaL Med KinesisKt BränsLeCeLLsföretaG

Cell Impact ingick den 16 november 2016, genom 
offert- och orderförfarande, ett avtal med ett kinesiskt 
bränslecellsföretag om leverans av bipolära plattor. 
Bolaget uppskattar värdet på leveransen till ca 2 MSEK.

LÅneaVtaL

Bolaget beviljades den 22 oktober 2015 ett lån om 4 
MSEK från Almi Företagspartner Mälardalen AB. Lånet 
löper under 60 månader med en ränta om 4,79 procent. 
Lånet är amorteringsfritt under de första 18 månaderna 
och ska sedan amorteras månadsvis med en första 
amortering om ca 95 000 SEK. Bolaget har rätt att i förtid 
helt eller delvis återbetala lånet mot en lösenavgift. Som 
säkerhet för Bolagets förpliktelser har Bolaget pantsatt 
företagsinteckning om 4 MSEK inom 4 MSEK.

Intressen och eventuella 
intressekonflikter relaterade till 
Företrädesemissionen
Ett antal av Cell Impacts aktieägare, närmare redovisade 
i tabell på sidan 52, har genom teckningsförbindelser 
åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen 
med stöd av teckningsrätter. Ingen ersättning utgår till 
dessa aktieägare för deras åtaganden. Därutöver har 
ett antal parter utställt emissionsgarantier, för vilka viss 
ersättning utgår. Utöver ovanstående parters intresse av 
att Företrädesemissionen genomförs framgångsrikt, och, 
såvitt avser emissionsgaranterna, att avtalad ersättning 
utbetalas, finns inga ekonomiska eller andra intressen i 
Företrädesemissionen.

Avanza är finansiell rådgivare till Cell Impact samt 
agerar emissionsinstitut i samband med Företrädes-
emissionen och kan i framtiden komma att tillhandahålla 
andra tjänster till Bolaget. Avanza erhåller en på förhand 
avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med 
Företrädesemissionen. 

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan 
parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska 
eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Information från tredje part
Cell Impact har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller 
annan information som tredje part har använt i sina studier, 
varför styrelsen i Cell Impact inte påtar sig något ansvar 
för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information. 
Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen 
tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, 
väsentliga intressen i Cell Impact.

Informationen som ingår i Prospektet har återgivits exakt 
och - såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom 
jämförelse med annan information som offentliggjorts av 
berörd tredje man - har inga uppgifter utelämnats på ett 
sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig 
eller missvisande. Viss finansiell information har avrundats i 
Prospektet, varför vissa tabeller inte summerar korrekt.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Följande handlingar har ingivits till Finansinspektionen och 
införlivats i Prospektet genom hänvisning och ska läsas som 
en del av Prospektet:

•	 Cell Impacts årsredovisningar för 2014 och 2015, vilka 
 har reviderats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 
 samt

•	 Bolagets delårsrapport för perioden januari-september 
 2016 samt kvartalsrapport för kvartal 3 2016 (ej 
 reviderade).
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Östersjöstiftelsen

Kåre Gilstring

Kjell Östergren

Jan Rynning via bolag och familj

Jan Alvén

Peter Fäldt

Anders Tollstén med familj

Ton Invest

Atre E förvaltning AB

Tove Langlet

Mats Wallin

Johan Unger

Patrik Enblad

Thomas Krishan

Peter Malmström

Fredrik Nathanson

Magnus Gröndal

Carl Söderberg

Peter Bahrke

Gryningskust Holding AB

Qualcon AB

Martin Skrikerud

Håkan Wallin

SUMMA

 4 577 671    

 3 000 000    

 2 000 000    

 600 000    

 1 045 473    

 800 000    

 500 000    

 284 823    

 275 000    

 55 000    

 68 750    

 13 206 717    

 250 000    

 4 500 000    

 4 500 000    

 4 500 000    

 4 500 000    

 250 000    

 250 000    

 1 500 000    

 1 000 000    

 2 000 000    

 8 900 000    

 100 000    

 100 000    

 32 350 000    

 4 577 671    

 3 000 000    

 2 000 000    

 600 000    

 1 045 473    

 800 000    

 500 000    

 284 823    

 275 000    

 305 000    

 68 750    

 4 500 000    

 4 500 000    

 4 500 000    

 4 500 000    

 250 000    

 250 000    

 1 500 000    

 1 000 000    

 2 000 000    

 8 900 000    

 100 000    

 100 000    

 45 556 717    

9,08%

5,95%

3,97%

1,19%

2,07%

1,59%

0,99%

0,57%

0,55%

0,61%

0,14%

8,93%

8,93%

8,93%

8,93%

0,50%

0,50%

2,98%

1,98%

3,97%

17,66%

0,20%

0,20%

90,38%

Namn
Tecknings-
förbindelse Emissionsgaranti Totalt åtagande

Andel av 
Företrädesemissionen

Revisionsberättelse finns intagen i årsredovisningen 
för 2014 och 2015. Förutom Bolagets reviderade års-
redovisning för 2014 och 2015 har ingen information i 
Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. 
Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats 
genom hänvisning kan erhållas från Cell Impact på telefon 
0586-574 50 samt elektroniskt via Bolagets hemsida, 
www.cellimpact.se.

Dokument tillgängliga för granskning
Följande handlingar avseende Cell Impact finns under 
hela Prospektets giltighetstid att tillgå i elektronisk form 
på Bolagets hemsida www.cellimpact.se. Handlingarna 
tillhandahålls även efter förfrågan på Cell Impacts huvud-
kontor på Plåtvägen 18 i Karlskoga på ordinarie kontorstid 
under vardagar. Stiftelseurkund erhålls från Bolagsverket.

•	 Bolagsordning

•	 Årsredovisning och revisionsberättelse för 
 räkenskapsåren 2014 och 2015

•	 Delårsrapport för perioden januari-september 2016 
 samt kvartalsrapport för kvartal 3 2016 (ej reviderade)

•	 Årsredovisning för dotterbolaget Finshyttan Hydropower 
 AB för räkenskapsåren 2014 och 2015

 

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget är Avanza som biträtt  
Cell Impact i upprättandet av Prospektet. Avanza är även 
 emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen. 
Advokatfirma DLA Piper Sweden har agerat legal rådgivare 
till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier 
Bolaget har i Företrädesemissionen omfattas av 
teckningsförbindelser och emissionsgarantier mot-
svarande ca 90,4 procent av emissionsbeloppet genom 
teckningsförbindelser om ca 13,2 MSEK, motsvarande 
ca 26,2 procent av Företrädesemissionen, och avtal om 
emissionsgaranti om ca 32,4 MSEK, motsvarande 
ca 64,2 procent av Företrädesemissionen. I tabellen nedan 
redovisas de parter som lämnat teckningsförbindelser och 
ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget. Kontant 
provision utgår enligt garantiavtalen om tio (10) procent 
på garanterat belopp. Total garantiprovision uppgår till 
ca 3,2. MSEK Någon ersättning till de aktieägare som 
avgivit teckningsförbindelser utgår inte. Tecknings-
förbindelserna och emissionsgarantierna ingicks under 
november 2016.
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Skattefrågor i Sverige 

Det följande är en sammanfattning av de 
huvudsakliga skattekonsekvenserna som 
enligt nu gällande svensk skattelagstiftning 
kan uppkomma som en följd av ägande 
och avyttring av aktier och teckningsrätter 
efter deltagande i Företrädesemissionen. 
Sammanfattningen vänder sig till aktieägare 
och övriga investerare som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige. Den är inte avsedd 
att vara uttömmande och omfattar 
exempelvis inte situationer där aktier eller 
teckningsrätter innehas av handelsbolag eller 
som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare 
behandlas inte de särskilda reglerna om 
skattefri kapitalvinst (och avdragsförbud vid 
kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn 
som kan bli tillämpliga då företag innehar 
aktier eller teckningsrätter som anses vara 
näringsbetingade. Inte heller behandlas de 

särskilda regler som gäller för kvalificerade 
andelar i fåmansföretag, om dessa regler 
undantagsvis skulle vara tillämpliga. Särskilda 
skattekonsekvenser kan uppkomma också 
för andra kategorier av aktieägare, såsom 
investmentföretag, investeringsfonder 
och personer som inte är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige. Innehavare av aktier 
och teckningsrätter rekommenderas att 
inhämta råd från skatterådgivare avseende 
de skattekonsekvenser som kan uppkomma 
i varje enskilt fall, särskilt gäller detta 
tillämpligheten och effekten av utländska 
regler och skatteavtal. Aktieägare och 
investerare bör även notera att skatteregler 
och skatterättslig praxis kan ändras under 
innehavstiden, vilket skulle kunna få negativa 
konsekvenser.

Beskattning vid avyttring av aktier

fysisKa Personer

Fysiska personer (och dödsbon efter personer som hade 
skatterättslig hemvist i Sverige) beskattas för all kapital- 
inkomst, såsom utdelning och kapitalvinst, i inkomstslaget-
kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalvinst 
respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier beräknas 
normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, 
efter avdrag för försäljningsutgifter, och de avyttrade 
aktiernas omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet  
består av anskaffningsutgiften med tillägg för eventuellt 
 courtage och andra sådana omkostnader. Anskaffnings-
utgiften beräknas enligt genomsnittsmetoden som inne- 
bär att anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av den 
genomsnittliga anskaffningsutgiften för aktier av samma 
slag och sort beräknat på grundval av faktiska anskaffnings-
utgifter och med hänsyn tagen till inträffade förändringar 
avseende innehavet. Aktier av serie A i Cell Impact och 
aktier av serie B i Cell Impact anses exempelvis inte vara av 
samma slag och sort. Inte heller anses betalda och tecknade 
aktier (BTA) vara av samma slag och sort som aktierna, 
förrän beslutet om Företrädesemissionen registerats hos 
Bolagsverket. För noterade aktier kan schablonmetoden 
istället användas för att beräkna omkostnadsbeloppet. 

Regeln innebär att omkostnadsbeloppet får anses uppgå 
till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för 
försäljningsutgifter.

Kapitalförlust vid avyttring av marknadsnoterade aktier 
är fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster 
under samma år på marknadsnoterade aktier och andra 
delägarrätter, utom mot vinster på andelar i svenska 
värdepappersfonder som innehåller endast svenska 
fordringsrätter (svenska räntefonder). Kapitalförlust 
som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med 70 
procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer 
underskott i inkomstslaget kapital medges skatte-
reduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt 
mot statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 
Skattereduktion medges med 30 procent av den del av 
underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 
21 procent av resterande del. Underskott får inte sparas 
till senare beskattningsår.

jUridisKa Personer

Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, 
beskattas normalt för alla inkomster, inklusive skatte-
pliktiga kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget 
närings-verksamhet med en skattesats om 22 procent. 
Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker 
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i huvudsak på samma sätt som för fysiska personer 
enligt vad som angivits ovan. Avdrag för kapitalförlust 
på aktie och andra delägarrätter medges dock bara mot 
skattepliktig kapitalvinst på aktier och andra delägarrätter. 
En kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, 
kvittas mot kapitalvinst på aktier och delägarrätter som 
erhållits i annat bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan 
bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas 
ett visst år får sparas och dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under 
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. 
Om aktierna utgör näringsbetingade andelar gäller 
särskilda regler.

Beskattning av utdelning
För fysiska personer (och dödsbon som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige) beskattas utdelning på aktierna i 
inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. 
Preliminär skatt avseende utdelning innehålls av Euroclear, 
som är den värdepapperscentral som Bolaget har träffat 
uppdragsavtal med, eller, för förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren. 

Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, 
beskattas normalt för alla inkomster, inklusive kapital-
inkomster, i inkomstslaget näringsverksamhet med en 
skattesats om 22 procent. Om aktierna utgör närings-
betingade andelar gäller särskilda regler.

Aktier på investeringssparkonto
Vad som sägs ovan om kapitalvinst, kapitalförlust och 
utdelning gäller inte för aktier och andra marknads- 
noterade tillgångar som förvaras på ett investerings-
sparkonto. För investeringssparkonton sker istället en 
schablonbeskattning baserad på värdet av tillgångarna 
på kontot. En schablonintäkt beräknas genom att en andel 
av kapitalunderlaget, fastställt på visst sätt vid ingången 
av varje kvartal, multipliceras med statslåneräntan per 
utgången av november året före beskattningsåret, ökad 
med 0,75 procentenheter, dock lägst 1,25 procent. Denna 
schablonintäkt beskattas som inkomst av kapital.

Investeraravdrag
Fysiska personer kan vid förvärv av andelar i mindre 
företag göra avdrag för halva förvärvskostnaden i 
inkomstslaget kapital förutsatt att vissa villkor är uppfyllda 
(investeraravdrag). Avdrag får göras på ett underlag 
som uppgår till maximalt 1,3 MSEK per skattskyldig. Det 
sammanlagda underlaget för avdraget får tillsammans med 

investeringar från andra fysiska personer och dödsbon 
uppgå till maximalt 20 MSEK i det företag som avdraget 
avser. För att investeraravdrag ska medges måste en 
rad villkor vara uppfyllda. Varje investerare bör rådfråga 
skatterådgivare för att säkerställa att dessa villkor är 
uppfyllda vid ett deltagande i Företrädesemissionen.

utnyttjande och avyttring av 
teckningsrätter
Utnyttjas teckningsrätter för teckning av aktier utlöses 
inte någon beskattning. För den som inte önskar utnyttja 
sin företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen och 
avyttrar sina teckningsrätter ska kapitalvinsten tas upp 
till beskattning. Teckningsrätter som grundas på innehav 
av aktier i Cell Impact anses anskaffade för noll (0) SEK. 
Hela försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter 
för avyttringen ska således tas upp till beskattning. 
Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna 
påverkas inte. För teckningsrätter förvärvade på annat 
sätt än genom deltagande i Företrädesemissionen utgör 
vederlaget anskaffningsutgiften. Teckningsrätternas 
omkostnadsbelopp ska i detta fall medräknas vid 
beräkningen av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier.

Aktieägare som är begränsat 
skatteskyldiga i Sverige
Aktieägare som är begränsat skattskyldig i Sverige kan 
i vissa fall bli föremål för kupongskatt på utdelning från 
svenskt bolag. Kupongskattesatsen uppgår till 30 procent, 
men reduceras i allmänhet genom skatteavtal som Sverige 
har ingått med det aktuella landet. En värdepapperscentral 
(här Euroclear) eller en registrerad förvaltare, om aktierna är 
förvaltarregistrerade, innehåller normalt kupongskatten vid 
utdelningstillfället. 

För det fall aktier ägs av en juridisk person och är eller 
skulle varit näringsbetingade enligt svenska regler utgår 
inte kupongskatt om det utländska Bolaget motsvarar ett 
svenskt bolag som kan ta emot utdelning skattefritt och 
utdelningen under motsvarande förhållanden hade varit 
skattefri för ett svenskt bolag och aktien har innehafts 
minst ett år vid utdelningstillfället. Beskattningen av 
det utländska Bolaget måste vidare anses likartad den 
beskattning som gäller för svenska aktiebolag, alternativt 
krävs att det utländska Bolaget omfattas av ett skatteavtal 
som Sverige har ingått med det land i vilket det utländska 
Bolaget har hemvist. För aktieägare som är juridisk person 
med hemvist inom EU/EES utgår vidare normalt inte svensk 
kupongskatt om aktieägaren innehar 10 procent eller mer 
av andelskapitalet i det utdelande Bolaget. En begränsat 
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skattskyldig aktieägare ska uppdatera uppgifter om 
hemvistland och adress löpande.       

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige 
beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid av-
yttring av svenska aktier. Aktieägaren kan dock bli föremål 
för beskattning i sin hemviststat. 

Enligt en särskild regel kan fysisk person som är  
begränsat skattskyldig bli föremål för svensk beskattning 
vid avyttring av aktie eller teckningsrätt, om personen 
någon gång under det kalenderår då avyttringen sker 
eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående 
kalenderåren varit bosatt eller stadigvarande vistats i 
Sverige. Detsamma gäller för dödsbon. Denna regel kan 
vara begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och 
andra länder.
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Bolagsordning 

§ 1. firma Bolagets firma är Cell Impact AB (publ). 

§ 2. styrelsens säte Bolaget skall ha sitt säte i Karlskoga kommun, Örebro län. 
 Bolagsstämma skall kunna hållas i Karlskoga och Stockholm.

§ 3. Verksamhet Bolaget skall utveckla, marknadsföra och tillverka slagenheter 
 för adiabatisk formning och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 
 2 000 000 kronor.

§ 5. antal aktier,  Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför  
aktieslag m.m 1 röst och B-aktie medför 1/10 röst. A-aktier kan utges till ett 
 antal av högst 480 000 st och B-aktier till ett antal av högst 
 15 520 000 st. Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 st och 
 högst 16 000 000 st.
 
 Aktier av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas 
 till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall 
 vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall 
 göras hos bolaget. bolaget skall utan dröjsmål anmäla 
 omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen 
 är verkställd när registrering sker samt antecknats i 
 avstämningsregistret.
 
 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
 emission ge ut nya akter av serie A och serie B, skall ägare av 
 aktier av serie A och B äga företrädesrätt att teckna nya aktier 
 av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren 
 förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats 
 med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare 
 till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna 
 aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär 
 företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i 
 förhållande till det antal aktier de förut äger och i mån detta inte 
 kan ske, genom lottning.
 
 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
 kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie 
 B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A 
 eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande 
 till det antal aktier de förut äger.
 
 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
 kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler 
 har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som 
 om emission gällde de aktier som kan komma att nytecknas 
 på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna 
 konvertibler som om emissionen gällde de aktier som 
 konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
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 Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning 
 i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller 
 kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 
 företrädesrätt.
 
 Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya 
 aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal 
 aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall 
 gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av 
 samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon 
 inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter 
 erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6. styrelse och  Styrelsen består av 3 - 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. 
revisorer  Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter 
 eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7. Kallelse till Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- 
bolagsstämma och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse 
 skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8. deltagande Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, 
vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning 
 av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före 
 bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget senast kl. 13.00 
 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag 
 får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
 midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
 tidigare än femte vardagen före stämman.
 
 Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, 
 dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt 
 föregående stycke.

§ 9. Årsstämma Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskaps-
 årets utgång.
 
 På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
	 •	 Val	av	ordförande	vid	stämman;
	 •	 Upprättande	och	godkännande	av	röstlängd;
	 •	 Godkännande	av	dagordning;
	 •	 Val	av	en	eller	två	justeringsmän;
	 •	 Prövning	av	om	stämman	blivit	behörigen	sammankallad;
	 •	 Föredragning	av	framlagd	årsredovisning	och	
  revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
	 •	 Beslut
  - om fastställande av resultaträkning och balansräkning, 
   samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och 
   koncernbalansräkning,
  - om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den 
   fastställda balansräkningen,
  - om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande  
   direktör när sådan förekommer;
	 •	 Fastställande	av	styrelse-	och	revisorsarvoden;
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	 •	 Val	av	styrelse	och	revisionsbolag	eller	revisorer	samt	
  eventuella revisorssuppleanter;
	 •	 Annat	ärende,	som	ankommer	på	stämman	enligt	
  aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. räkenskapsår  Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 - 1231.
 
§ 12. avstämnings- Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
bolag  enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
 instrument.

Antagen på bolagsstämma den 5 december 2012
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1. Navigant research, Fuel Cell Vehicles, 2014 

2. 4th Energy Wave, The Fuel Cell and Hydrogen Annual Review, 2016

3. E4Tech, The Fuel Cell Industry Review 2015

4. Research and Markets, Global Fuel Cell Market Forecast and    

 Opportunities 2020, januari 2015 
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6.  PwC, Automotive Fuel Cell Applications, 2015
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 targets as long-term global goals for climate protection”

Källhänvisningar
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Bolaget

Cell Impact AB (publ)

Plåtvägen 18

691 50 Karlskoga

Telefon: 0586 574 50

e-post: info@cellimpact.com

www.cellimpact.com

Finansiell rådgivare 

och emissionsinstitut

Avanza

Regeringsgatan 103 

Box 1399

111 93 Stockholm

Telefon: 08 562 250 00

e-post: info@avanza.se

www.avanza.se 

Revisor

PwC Sweden

Fabriksgatan 46

Box 89

701 41 Örebro

Telefon: 010-213 18 00

www.pwc.com/se 

Legal rådgivare

Advokatfirman DLA Piper Sweden KB

Kungsgatan 9

Box 7315

103 90 Stockholm

Telefon: 08 701 78 00

e-post: sweden@dlapiper.com

www.dlapiper.se

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Box 191

Klarabergsviadukten 63

101 23 Stockholm

Telefon: 08-402 90 00

www.euroclear.se 

Adresser
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