
 

 
 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARCAM AB 
 
 

Aktieägarna i Arcam AB (publ), org nr 556539-5356, kallas härmed till extra bolags-
stämma torsdagen den 28 maj 2015 kl 15.00, i bolagets lokaler, Krokslätts Fabriker 
27A, Mölndal. Inregistrering till stämman sker kl 14.30 – 15.00. 
 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska;   
 

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken senast den 22 maj 2015,  

 
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 25 maj 2015, kl 16.00,  

under adress:  
Arcam AB, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, eller via e-post: 
anna.grahn@arcam.com. 

 
Det antal biträden aktieägaren önskar medta (högst två) ska anmälas inom samma tid. 
 
I anmälan skall aktieägaren ange personnummer alternativt organisationsnummer, 
adress och telefonnummer.  
 
Aktieägare som företräds genom ombud skall uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt som 
på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Ombud samt företrädare för 
juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman (undertecknad och 
dagtecknad fullmakt och/eller aktuellt registreringsbevis). Fullmaktsformulär finns 
tillgängligt på www.arcamgroup.com.  
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera 
aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara 
genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 22 maj 2015 och förvaltaren bör 
således underrättas härom i god tid före nämnda datum. 
 
 
Förslag till dagordning 
 
På extra bolagsstämman skall följande ärenden behandlas: 
 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av minst en justeringsman 

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad  

6. Godkännande av dagordningen 

7. Beslut om aktiesparprogram samt ändring av bolagsordningen 

8. Stämmans avslutande 

mailto:carolina@arcam.com


 
Beslutsförslag 
 
Beslut om aktiesparprogram samt ändring av bolagsordningen (punkt 7) 
Styrelsens förslag – se bilaga 1 med underbilagor 
  
 
Övrig information 
 
Årsstämmans beslut enligt punkt 7 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med 
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna på stämman som de vid stämman 
företrädda aktierna. 
 
Totala antalet aktier och röster i bolaget är 18 665 240 vid tidpunkten för kallelsens 
utfärdande. Samtliga aktier är av samma slag.  
 
Fullständigt förslag till beslut inklusive underlag till punkt 7 hålls tillgängliga för 
aktieägarna på Arcam ABs kontor, Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, och på 
bolagets hemsida www.arcamgroup.com, från och med den 27 april 2015 samt 
översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.  
 
Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman 
begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som 
kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på 
bolagets ekonomiska situation.   
  
 
Mölndal i april 2015 
 
Arcam AB (publ) 
/Styrelsen 
 
 



 

 

Arcam extra bolagsstämma 2015, bilaga 1 

 

Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till 
nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för 
programmet (punkt 7) 

Bakgrund  

Styrelsen för Arcam AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämma beslutar om 
införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Programmet”). Det föreslagna programmet 
ger medlemmarna i koncernens ledningsgrupper möjlighet att deltaga. 

Det övergripande syftet med programmet är att skapa ett personligt ägarengagemang hos 
deltagarna vilket kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och 
resultatutvecklingen. Programmet är en del av ett sammantaget konkurrenskraftigt 
ersättningspaket. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och 
dess aktieägare. 

A. Införande av programmet 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om införandet av Programmet enligt 
nedan angivna huvudsakliga villkor och prinicper. 

 Programmet föreslås riktas till 20 ledande befattningshavare inom Arcam-koncernen. 
Deltagarna  är medlemmar i någon av koncernens ledningsgrupper, alternativt 
nyckelpersoner i övrigt. Deltagarna framgår under p. B nedan.  
 

 Programmet innebär att deltagarna investerar i stamaktier i Bolaget (”Sparaktier”). 
Investeringen skall motsvara en fastställd procentsats av bruttogrundlönen för 2015 
och är beroende av deltagarens position i Bolaget. För CEO och medlemmar i 
koncernens ledningsgrupp föreslås 15% av bruttogrundlönen och för övriga deltagare 
10% av bruttogrundlönen. Investering i Sparaktier skall ske genom deltagande i riktad 
nyemission enligt förslag nedan punkt B. 
 

 För varje Sparaktie har deltagarna möjlighet att vederlagsfritt erhålla 1 stamaktie 
(”Matchningsaktie”), under förutsättning att Sparaktierna har förvärvats före 15 juni 
2015, och därefter behållits under hela den 3-åriga inlåsningsperioden, 16 juni 2015 – 
15 juni 2018.  
 

 Därutöver har deltagarna möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare stamaktier 
(”Prestationsaktier”). Tilldelningen är villkorad av att de av styrelsen fastställda 
prestationsmålen, bilaga 2,  är uppnådda. Tilldelningen per deltagare är beroende av 
deltagarens position. För CEO föreslås att maximala antalet Prestationsaktier skall 
uppgå till 8 stamaktier per Sparaktie. För övriga medlemmar i koncernens 
ledningsgrupper föreslås maximalt 6 stamaktier per Sparaktie. Övriga deltagare 



 

föreslås erhålla maximalt 5 stamaktier per Sparaktie. 
För maximal tilldelning av prestationsaktier krävs att en av styrelsen definierad  
försäljningsökning samt ökning av EBIT i procent per år, mätt över hela perioden, 
uppfylls. Målen avseende försäljning respektive EBIT viktas 50/50. 
 

Övergripande villkor är följande: 

 Deltagaren måste förvärva Sparaktierna före inlåsningsperiodens början. 
 

 Sparaktierna förvärvas genom riktad nyemission där förvärvspriset motsvaras av det 
volymvägda medelvärdet av de sista noterade betalkurserna för Bolagets aktie under 
handelsdagarna 1 – 5 juni 2015. 
 

 Matchnings- och Prestationsaktier tilldelas först efter utgången av inlåsningsperioden. 
 

 En förutsättning för att deltagaren skall kunna tilldelas Matchnings- och 
Prestationsaktier är att, med vissa definierade undantag, deltagaren har varit fast 
anställd inom Arcam-koncernen under hela inlåsningsperioden samt att deltagaren 
under inlåsningsperioden har behållit de Sparaktier som förvärvats. Sparaktier som 
avyttras före utgången av inlåsningsperioden kommer inte ligga till grund för någon 
tilldelning av Matchnings- eller Prestationsaktier. För tilldelning av Prestationsaktier 
krävs härutöver att de fastställda prestationsmålen uppnås, helt eller delvis.  
 

 Om enligt styrelsens bedömning villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte 
längre är rimliga, skall styrelsen äga rätt att att vidta justeringar av Programmet. 
Justering kan t ex innebära en reducerad tilldelning. 
 

 Styrelsen skall äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet. 
 

 Programmet skall omfatta högst 125 000 stamaktier, varav 20 000 utgör 
Matchningsaktier och 105 000 utgör Prestationsaktier. 
 

 Antalet Matchnings- och Prestationsaktier skall räknas om i händelse av att 
fondemission, split, företrädesemission eller andra liknande händelser inträffar i 
Bolaget under inlåsningstiden. 
 

Kostnader för programmet 

Kostnader för programmet är beräknade enligt IFRS 2 och redovisas över resultaträkningen. 
Kostnaden redovisas linjärt över intjänandeperioden.  

Kostnaden har beräknats med följande antaganden: En aktiekurs om 160 kronor vid 
investeringstillfället, att 20 deltagare ingår, att varje deltagare gör en maximal investering, 
och att samtliga investeringsaktier kvarstår vid programmet slut. Detta innebär en kostnad för 
programmet enligt beräkning enligt IFRS 2 om 20 miljoner kronor. 



 

Dessutom tillkommer sociala avgifter. Deltagarna är bosatta och beskattade i Sverige, 
Kanada, USA och Storbritannien. Med en antagen fördelning av aktier mellan dessa länder, 
ed en antagen aktiekurs vid programmets slut om 312 kr och i övrigt med förutsättningar 
enligt ovan beräknas de sociala kostnaderna uppgå till 8,5 miljoner kronor. 

Utspädning 

Vid maximal teckning av nyemitterade aktier vid programmets start, maximal tilldelning av 
Matchnings- och Prestationsaktier och inräknat aktier för kassaflödesmässig säkring av 
sociala avgifter, uppgår antalet aktier i programmet till 150 000, vilket motsvarar en 
utspädningseffekt om ca 0,8 % av aktiekapital och röster.  

Säkringsåtgärder 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma som ett huvudalternativ beslutar om en riktad 
nyemission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier och att bemyndiga styrelsen att 
besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier. Efter omvandling avses aktierna 
överlåtas till deltagare i Programmet samt även på en reglerad marknad för att 
kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till Programmet. 

De närmare villkoren för Styrelsens huvudalternativ framgår av punkt C1. nedan. 

För den händelse erforderlig majoritet för punkten C1 inte kan uppnås föreslår Styrelsen att 
Bolaget skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part enligt punkt C2. 
 

B. Riktad nyemission avseende Sparaktier 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om riktad nyemission av totalt 20 000 
stamaktier. Syftet är att erbjuda deltagarna att investera i dessa aktier såsom Sparaktier vid 
Programmets start. 

För emissionen skall gälla följande villkor: 

 Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 20 000 kronor genom utgivande av högst 
20 000 aktier. 
 

 Teckningskursen skall motsvara det volymvägda medelvärdet av de sist noterade 
betalkurserna för Bolagets aktie under de fem handelsdagarna från och med den 1 till 
och med den 5 juni 2015. 
 

 De nya aktierna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kunna tecknas 
endast av deltagare i Programmet enligt förteckning, bilaga 3. Aktier som inte tecknas 
med företrädesrätt skall inte ges ut, dvs. någon subsidiär teckningsrätt föreligger inte. 
 

 Teckning av aktier sker genom betalning senast den 15 juni 2015. 
 



 

 De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning fr.o.m. den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter att de förts in i den av Euroclear förda 
aktieboken.  

Vid en antagen teckningskurs om 160 kronor och tecknande av samtliga erbjudna aktier 
kommer bolagets egna kapital att stärkas med 3,2 miljoner kronor. 

Om extra bolagsstämma inte bifaller detta förslag förväntas deltagarna förvärva aktierna i 
marknaden. 

C. Säkringsåtgärder med anledning av programmet. 

C.1  (i) Ändring av Bolagets bolagsordning för att möjliggöra emission av inlösen- och 
omvandlingsbara C-aktier, (ii) riktad emission av C-aktier, (iii) bemyndigande för styrelsen att 
återköpa egna C-aktier samt (iv) överlåtelse av stamaktier till deltagare i Programmet. 

 (i) Beslut om ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar enligt bilaga 4 om ändring av 
bolagsordningen på så sätt att bolagsordningen får lydelse enligt bilaga 5. Syftet med 
ändringen är att skapa förutsättningar att emittera ett nytt aktieslag, C-aktier. 

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen är villkorat av att bolagsstämman fattar 
beslut om programmet enligt A ovan, om riktad emission av C-aktier enligt C1 (ii) nedan, om 
bemyndigande till styrelsen att återköpa de emitterade C-aktierna enligt C1 (iii) samt om 
överlåtelse av egna aktier enligt C1 (iv). 

De C-aktier som ska emitteras enligt förslaget är försedda med ett inlösenförbehåll, och är 
därmed per definition preferensaktier, eftersom deras rättigheter till bolagets kapital därmed 
avviker från det som gäller för stamaktier i serierna A och B. C-aktierna är däremot inte 
preferensaktier i den bemärkelsen att de har företräde till utdelning el. dyl. 

(ii) Beslut om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en riktad nyemission av totalt 150 000 
C-aktier. Syftet är att säkerställa att Bolaget har kapacitet att leverera aktier till deltagarna i 
programmet.  

För emissionen skall följande villkor gälla. 

 Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 150 000 kronor genom utgivande av högst 
150 000 aktier av slag C. 
 

 De nya aktierna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kunna tecknas 
endast av styrelsen utsedd extern part. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt 
skall inte ges ut, dvs. någon subsidiär teckningsrätt skall inte föreligga. 
 
Det belopp som skall betalas för varje ny aktie skall vara en (1) krona, motsvarande 
aktiens kvotvärde vid teckningstillfället. 
 



 

 De nya aktierna skall tecknas under tiden 15 juni – 15 december 2015 med rätt för 
styrelsen att förlänga teckningstiden.  
 

 Betalning för aktierna skall erläggas vid tecknandet av aktierna. 
 

 De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning fr.o.m. den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter att de förts in i den av Euroclear förda 
aktieboken. 
 

 De nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap 6§ och 20 kap. 31§ 
aktiebolagslagen (2005:551), dvs. aktierna kan omvandlas till stamaktier och lösas in 
i samband med nedsättning av aktiekapitalet. 
 

Grunden för teckningskursen är aktiens kvotvärde. Teckningskursen föreslås motsvara 
kvotvärdet för att begränsa bolagets kostnader vid ett framtida återköp av de emitterade 
aktierna, se vidare under C1 (iii) nedan.  

Styrelsens förslag om riktad emission av C-aktier enligt denna punkt är villkorat av att 
bolagsstämman fattar beslut om programmet enligt A ovan, om ändring av bolagsordningen 
enligt C1 (i) ovan, om bemyndigande till styrelsen att återköpa de emitterade C-aktierna 
enligt C1 (iii) samt om överlåtelse av egna aktier enligt C1 (iv). 

 

(iii) Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av emitterade inlösen- och 
omvandlingsbara C-aktier 

 Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-
aktier i Bolaget. 
 

 Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämma 2016. 
 

 Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 150 000. 
 

 Återköp skall ske till ett pris per aktie om lägst 100 % och högst 105 % av det 
kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning enligt C1 (ii). 
 

 Betalning skall erläggas i pengar. 
 

 Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för återköpet. 

Återköpet av aktier är en integrerad del av Programmets säkringsåtgärder. Syftet är att de 
återköpta aktierna skall omvandlas till ordinarie stamaktier, som därefter skall användas för 
att fullgöra Bolagets leveransåtaganden inom ramen för Programmet. 

Styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att återköpa de emitterade C-aktierna 
enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om programmet enligt A 



 

ovan, om ändring av bolagsordningen enligt C1 (i) ovan, om riktad emission av C-aktier 
enligt C1 (ii) ovan samt om överlåtelse av egna aktier enligt C1 (iv). 

(iv) Beslut om överlåtelse av egna aktier 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bolaget skall överlåta egna aktier i 
enlighet med följande. 

Bolaget skall äga rätt att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överlåta det antal 
stamaktier som Bolaget är skyldigt att utge i enlighet med villkoren i Programmet, högst 
150 000 aktier. Rätten att förvärva aktier skall tillkomma deltagare i Programmet som har rätt 
att erhålla aktier enligt villkoren för Programmet. Överlåtelse av aktier till deltagarna i 
Programmet skall ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för 
Programmet, dvs. i normalfallet mellan den 15 juni och 30 juni 2018.   

Styrelsen anser att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda är aktieägare 
i bolaget. Med anledning av detta är det viktigt att kunna genomföra Programmet. 
Överlåtelsen av aktierna till de anställda utgör en del i genomförandet av Programmet och 
sker i syfte att fullgöra bolagets leveransskyldighet gentemot deltagare som är berättigade till 
aktier i enlighet med villkoren för Programmet.  

Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier är villkorat av att bolagsstämman 
fattar beslut om Programmet enligt A ovan, om ändring av bolagsordningen enligt C1 (i) 
ovan, om emission av C-aktier enligt C1 (ii) ovan samt om bemyndigande till styrelsen att 
återköpa de emitterade C-aktierna enligt C1 (iii) ovan. 

C.2 Aktieswapavtal med tredje part 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma, för den händelse erforderlig majoritet för punkten 
B1. Inte uppnås, fattar beslut om att säkra den finansiella exponeringen som Programmet 
förväntas medföra genom att Bolaget på marknadsmässiga villkor skall kunna ingå 
aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn skall kunna, och vara 
skyldig att, förvärva och överlåta stamaktier till deltagarna i Programmet för fullgörande av 
Bolagets leveransskyldighet och i enlighet med de anvisningar som Bolaget lämnar. 

Villkor 

Styrelsens förslag till beslut om införande av Programmet enligt A är villkorat av att stämman 
därutöver beslutar i enlighet med antingen C1 eller C2. 

Majoritetsregler 

Stämmans beslut enligt punkt A ovan kräver en majoritet om mer än hälften av de vid 
stämman närvarande rösterna. Eftersom styrelsens förslag är villkorat av att stämman 
därutöver även beslutar i enlighet med C1 eller C2, kräver stämmans beslut i realiteten en 
majoritet bestående av minst 9/10 av de avgivna rösterna och av de aktier som är företrädda 
vid stämman. För beslut under punkt B krävs minst 9/10 delar av de avgivna rösterna.  För 
beslut enligt C1 krävs minst 9/10 delar av de avgivna rösterna.  Beslut enligt C2 omfattas 
formellt inte av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, men enligt styrelsens bedömning bör det 
där uppställda majoritetskravet ändå tillämpas, eftersom Bolaget i annat fall löper risk att 



 

agera i strid med god sed på aktiemarknaden genom att kringgå regelverket i 16 kap. 
aktiebolagslagen.  

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 

Avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid beslut enligt B respektive C1 är nödvändiga 
för att kunna genomföra Programmet. Av de skäl som angivits under rubrik Bakgrund ovan, 
anser styrelsen det vara till Bolagets och aktieägarnas fördel att deltagarna erbjuds aktier i 
Bolaget. 

Tidigare incitamentsprogram 

Bolaget har sedan tidigare 3 beslutade teckningsoptionsprogram. Program 2012/2015 har 
sista teckningsdag den 30 juni 2015 till en teckningskurs om 17,90 kronor. Totalt är 105 000 
optioner utestående och ej inlösta. 

Programmen 2013/2016 samt 2014/2017 omfattar totalt 360 000 optioner. Optionerna har 
tecknats av dotterbolaget, men ej ställts ut till anställda. 

Bemyndigande för verkställande direktören 

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana smärre 
justeringar i ovanstående beslut under avsnitt B respektive C ovan som kan komma att 
krävas för registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Övriga upplysningar 
 
Med anledning av att förslaget behandlas på extra stämma noteras att inga 
värdeöverföringar enligt definitionen i ABL17 kap. 3§ har skett efter att årsredovisningen för 
2014 fastställts på ordinarie stämma. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bilagor 

- Förteckning över teckningsberättigade i emissionen enligt B, bilaga 2 

- Prestationsmål prestationsaktier, bilaga 3 

- Förslag till ändrad bolagsordning, bilaga 4 

- Förslag till ny lydelse för bolagsordningen, bilaga 5 

- Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget 

om förvärv av egna aktier enligt C1 (iii), bilaga 6 

- Styrelsens redogörelse för händelser efter årsredovisningens fastställande samt 

revisorns yttrande över denna redogörelse, bilaga 7 

 

 



 

 

 

Arcam extra bolagsstämma 2015, bilaga 2 

 

Förteckning över teckningsberättigande i emissionen avseende 
aktiesparprogram 

 

Kategori 1 

Koncernchefen 

 

Kategori 2 

Medlemmar i koncernens ledningsgrupp 

 

Kategori 3 

Medlemmar i de rörelsedrivande bolagens ledningsgrupper 
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Requirements for receipt of Performance Shares 

 

The Participant´s right to receive Performance Shares, is conditional upon (i) the 
Saving Requirement and (ii) the Performance Requirements are met. 
 

The Performance Requirements consists of two financial objectives as set forth 
below, and weighted equally. If both financial objectives are met in full, the 
Participant is entitled to receive the maximum allotment of Performance Shares. 
Where the financial objectives are met only in part, allotment of a lower number of 
Performance Shares may occur, subject to the degree in which the objectives have 
been met.  
 
Sales increase for the Group: To reach the Sales increase target for receiving the 
stipulated number of Performance Shares for each Saving Share, the accumulated 
three year Sales increase for the period 2015 – 2017 must reach 33 percent or more 
per annum, seen as an average over the 3 years. If a Sales increase between 15 and 
33 percent is reached, a fraction of the maximum allotment of Performance Shares 
will be allocated. Allotment will be based on a linear scale between 15 and 33 
percent.  

 

EBIT increase for the Group: To reach the EBIT increase target for receiving the 
stipulated number of Performance Shares for each Saving Share, the accumulated 
three year EBIT (including the cost for IFRS and social security fees for this Share 
Saving program) increase for the period 2015 – 2017 must reach 50 percent or more 
per annum seen as an average over the 3 years. If an adjusted EBIT increase 
between 23 and 50 percent is reached, a fraction of the maximum allotment of 
Performance Shares will be allocated. Allotment will be based on a linear scale 
between 23 and 50 percent.  
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Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning  

 

Styrelsen föreslår stämman att ändra bolagsordningen för att möjliggöra det till 
bolagsstämman föreslagna aktiesparprogrammet. Ändringen innebär i korthet att ett 
nytt aktieslag, C-aktier, tillkommer. Dessa aktier kommer inte att noteras utan 
används bara för att administrera aktiesparprogrammet. 

 

Styrelsen föreslår att § 5 Antal aktier ändras från nuvarande; 

§ 5  Antalet aktier skall vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000. 

till  

§ 5  Antal aktier, aktieslag samt förbehåll om inlösen och omvandling 

Antalet aktier skall vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000. 

I bolaget skall finnas stamaktier. I bolaget får härutöver finnas preferensaktier, 
betecknade C-aktier. Stamaktier och C-aktier har lika röstvärde.  

C-aktier skiljer sig från stamaktier genom att de är föremål för inlösenförbehåll samt 
omvandlingsförbehåll enligt vad som framgår nedan i denna punkt 5. I övrigt har 
stamaktier och C-aktier lika rätt till utdelning och till bolagets egna kapital.  

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya 
stamaktier eller C-aktier, skall ägare av stamaktier respektive C-aktier ha 
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal 
aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär 
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). 

Om erbjudna aktier inte 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 den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 
teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner som om emissionen gällde 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. 



 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta 
beslut om kon-tantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares 
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 aktier av samma aktieslag. 
Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom 
fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

Bolagets styrelse äger under perioden 1 augusti – 31 augusti varje år besluta om 
minskning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier, upp till hela antalet 
utelöpande C-aktier. Vid beslut om inlösen skall innehavare av C-aktier vara skyldig 
att låta lösa in det antal C-aktier som styrelsen beslutat, upp till samtliga 
innehavarens C-aktier, för ett inlösenbelopp per aktie motsvarande kvotvärdet. 
Utbetalning av inlösenbelopp skall ske snarast. 

C-aktie, som innehas av bolaget självt, skall genom beslut av styrelsen kunna 
omvandlas till stamaktie. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för 
registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i 
aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret. 

 

 
 
Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser 
att vidta de smärre förändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband 
med registrering vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB. 
 
 



 

BOLAGSORDNING 

§ 1 Bolagets firma 

Bolagets firma är Arcam Aktiebolag (publ). 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Mölndal. 

§ 3 Föremål för verksamheten 

Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva verksamhet inom teknik för 
datorstyrd tillverkning samt kontraktstillverkning, förvalta fast och lös egendom samt 
bedriva annan härmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tolvmiljoner (12 000 000) kronor och högst 
förtioåttamiljoner (48 000 000) kronor. 

§ 5  Antal aktier, aktieslag samt förbehåll om inlösen och omvandling 

Antalet aktier skall vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000. 

I bolaget skall finnas stamaktier. I bolaget får härutöver finnas preferensaktier, 
betecknade C-aktier. Stamaktier och C-aktier har lika röstvärde.  

C-aktier skiljer sig från stamaktier genom att de är föremål för inlösenförbehåll samt 
omvandlingsförbehåll enligt vad som framgår nedan i denna punkt 5. I övrigt har 
stamaktier och C-aktier lika rätt till utdelning och till bolagets egna kapital.  

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya 
stamaktier eller C-aktier, skall ägare av stamaktier respektive C-aktier ha 
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal 
aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär 
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). 

Om erbjudna aktier inte 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 den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 
teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner som om emissionen gällde 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. 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta 
beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares 
företrädesrätt. 
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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 aktier av samma 
aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att 
genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av 
nytt slag. 

Bolagets styrelse äger under perioden 1 augusti – 31 augusti varje år besluta om 
minskning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier, upp till hela antalet 
utelöpande C-aktier. Vid beslut om inlösen skall innehavare av C-aktier vara skyldig 
att låta lösa in det antal C-aktier som styrelsen beslutat, upp till samtliga 
innehavarens C-aktier, för ett inlösenbelopp per aktie motsvarande kvotvärdet. 
Utbetalning av inlösenbelopp skall ske snarast. 

C-aktie, som innehas av bolaget självt, skall genom beslut av styrelsen kunna 
omvandlas till stamaktie. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för 
registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i 
aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall, förutom ledamöter som må utses i annan ordning än genom val på 
stämman, bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter.  

§ 7  Revisor 

Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett 
eller två registrerade revisionsbolag. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga 
om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex 
veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma 
skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse skall 
ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. 
Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.  

§ 9 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före 
bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges 
till kallelse till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte 
dagen före stämman. 

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till 
bolaget anmäler detta på sätt som anges i föregående stycke. 



3 

 

§ 10 Ärende på årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande på stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av en eller två justeringsmän. 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut 
 a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
 b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
  fastställda balansräkningen, 
 c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna. 
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer. 
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen  
 eller bolagsordningen. 

Bolagsstämma kan förutom i Mölndal, även hållas i Göteborgs eller Stockholms 
kommuner. 

§ 11  Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall utgöras av kalenderår. 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 

_________________________ 

 

Antagen vid bolagsstämma den 27 maj 2015 
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Styrelsen för Arcam ABs yttrande enligt 19 kap 22 § Aktiebolagslagen 

Arcam AB och koncernens ekonomiska resultat och ställning per 31 december 2014 framgår 

av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014. Det framgår också av årsredovisningen vilka 

principer som tillämpas vid värdering av tillgångar, avsättning och skulder. 

Förslaget till återköp av egna aktier av serie C innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva 

högst 189 000 aktier för täckande av bolagets åtaganden enligt föreslagna aktiesparprogram. 

Koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare per den 31 december 2014 

var 641,4 Mkr och fritt eget kapital i moderbolaget var 551,8 Mkr.  

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är 

det styrelsens bedömning att det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarligt med 

hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av 

bolagets och koncernens egna kapital liksom på bolagets och koncernens 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

 

Göteborg i april 2015 

Arcam AB (publ) 

Styrelsen 
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Arcam AB (publ) 

Org.nr. 556539-5356 

Delårsrapport januari – mars 2015 
 
 

Fortsatt stark tillväxt 

 
 Nettoomsättningen ökade med 72 % till 111,4  (64,9) Mkr 

 Rörelseresultatet uppgick till 2,1 (2,3) Mkr 

 Nettoresultatet uppgick till 3,8 (3,6) Mkr 

 Resultat per aktie uppgick till 0,21 (0,20) kr 

 9 (7) EBM-system levererades under perioden 

 Orderingången uppgick till 10 (6) EBM-system  

 

 

 
 
 
 

 
Telefonkonferens med CEO Magnus René och CFO Johan Brandt. 
21 april 2015 klockan 14.00 (svensk tid)  
Telefonkonferensen hålls på engelska.  
 
Telefonnummer till konferensen: 
SE: +46 8 566 426 61 
UK: +44 203 428 14 10 

US/Kanada: +1 855 753 22 36 

 
 

Länk till presentation: Arcam Q1-rapport 2015  

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=973636&s=1&k=DFC0122ECF84ED91223857A1AB2DB061
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Fortsatt stark tillväxt 

Arcam fortsätter att växa snabbt och under första kvartalet var tillväxten över 70 % 
varav ca 30 % var organisk tillväxt. Omsättningen för första kvartalet var 111,4 Mkr och 

räknat på rullande tolv månader är omsättningen 385,4 Mkr. Rörelseresultatet för 
kvartalet var 2,1 Mkr och rullande tolv är rörelseresultatet 19,5 Mkr. Den svaga 
resultatutvecklingen i förhållande till försäljningstillväxten beror huvudsakligen på en 

fortsatt kraftig kapacitetsutbyggnad som ännu inte är fullbelagd. Orderingången under 
kvartalet var 10 EBM-system och orderboken i slutet av kvartalet var 20 EBM-system. 
 

Samtidigt som försäljningen av EBM-system fortsätter att öka så växer även våra 
nyförvärv metallpulvertillverkaren AP&C i Kanada och kontraktstillverkaren DiSanto i 
USA. Vi har nu en affär där EBM-systemen är navet och metallpulverförsäljningen och 

implantattillverkningen är viktiga tilläggsprodukter som breddar vårt erbjudande på 
marknaden och dessutom ger löpande intäkter. 

 

Affärsläge 

Under kvartalet togs 10 nya systemorder och vi ser en fortsatt stark efterfrågan på 
EBM-system, framförallt från flygindustrin. Den order från GKN som presenterades i 
mars är en viktig referens och ett viktigt genombrott. Tillsammans med GKN kommer vi 
att sätta vår teknologi i serieproduktion för flygindustrikomponenter.  
 
Pulverförsäljningen i dotterbolaget AP&C fortsätter att öka. I slutet av 2014 togs en 
tredje pulverreaktor i drift och den ökade kapaciteten ger förutsättning för fortsatt tillväxt. 
Under kvartalet har vi också investerat i produktionsutrustning på AP&C i syfte att 
effektivisera tillverkningen för att kunna möta efterfrågan på högre volymer. 
 
Kontraktstillverkningen hade en svagare efterfrågan runt årsskiftet men produktionen 
ökar nu igen. Under kvartalet har vi tagit in flera nya betydande kunder till EBM-delen av 
kontraktstillverkningen. 
 
Det ökande intresset och den ökande kunskapen kring Additive Manufacturing och 3D-
printing ger oss kontakter med nya kunder inom nya industrisegment. Detta kan på sikt 
leda till en breddning av våra produktapplikationer. Av de 9 system som levererades 
under kvartalet gick huvuddelen till kunder inom implantat eller flygindustrin. 
 

Förstärkt organisation 

Under kvartalet har vi förstärkt vår sälj- och supportorganisation i USA genom 
rekryteringen av en USA-chef för EBM. Vi konsoliderar i samband med det 
administration och logistik för den nordamerikanska delen av EBM-verksamheten till en 
ny bas i Boston. 
 
I Storbritannien har ett nytt kontor invigts i Warwick och vi har förstärkt vårt team med 
nya medarbetare inom sälj och support.  
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Med de nya lokalkontoren flyttar vi ledning, kundkontakter och logistik närmare 
kunderna. Vi kan då bättre möta kundernas behov av lokal service. 
Under kvartalet påbörjades en större utbyggnad av produktionslokalerna i Mölndal. 
Utbyggnaden, som innebär att vi mer än fördubblar vår produktionsyta, kommer att vara 
klar under andra kvartalet. 
 
Den starka tillväxten, expansionen till nya marknader och utväxlingen av våra förvärv 
kommer att kräva fortsatta förstärkningar av organisationen både inom 
kärnverksamheten och i dotterbolagen. För att fortsätta utveckla vår teknologi och dra 
nytta av affärsläget har vi därför även framöver en mycket ambitiös rekryterings- och 
tillväxtplan. 
 
Med 20 maskiner i order, en stabil eftermarknad och ett positivt affärsläge är 

förutsättningarna goda för en fortsatt stark tillväxt under 2015. 
 
 
Mölndal 21 april 2015 
 
Magnus René, VD 
 
 
 
 
Informationen är sådan som Arcam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.  

Informationen lämnas för offentliggörande den 21 april 2015 klockan 08.30 (CET).   
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Nettoomsättning, resultat och orderingång  

 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen ökade under perioden till totalt 111,4 (64,9) Mkr. 
Av den totala omsättningen utgjorde försäljning av EBM-system och tjänster 65,8 Mkr, 
försäljning av metallpulver 24,8 Mkr och kontraktstillverkning 20,8 Mkr. 
 
 

Resultat 

Rörelseresultatet uppgick till 2,1 (2,3) Mkr och nettoresultatet för perioden uppgick till 
3,8 (3,6).  
 

Nya order EBM-system 

Under perioden erhölls order på 10 (6) EBM-system. Vid utgången av kvartalet var 
orderboken därmed 20 (11) system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvartalsvis och rullande 12 månader omsättning, rörelseresultat och orderingång. 

  

Belopp i MSEK

KVARTAL Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013

Omsättning 111,4 137,1 90,8 46,1 64,9 66,9 40,4 54,0 38,1

Rörelseresultat 2,1 13,2 10,3 -6,1 2,3 6,9 0,6 6,5 0,5

Systemorder 10 21 5 10 6 10 4 7 6

RULLANDE 12 MÅNADER Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013

Omsättning 385,4 339,0 268,8 218,3 226,2 199,4 195,0 179,8 158,2

Rörelseresultat 19,5 19,7 13,4 3,7 16,3 14,5 22,5 20,8 21,2

Systemorder 46 42 31 30 27 27 29 30 28
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Investeringar, avskrivningar och finansiell ställning 

Investeringar och avskrivningar 

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 4,4 (1,8) Mkr varav immateriella 
svarade för 0,5 (0,4) Mkr och materiella för 3,9 (1,4) Mkr. Investeringarna i immateriella 
anläggningstillgångar för perioden avser investeringar i patent. 
Den utveckling som finansieras med anslag från FP7 ingår inte i siffrorna ovan. 
 
Avskrivningarna på immateriella och materiella tillgångar uppgick till 7,2 (2,3) Mkr, varav 
koncernmässiga avskrivningar kopplade till förvärven uppgick till 3,4 Mkr. 
 
Förvärvsrelaterade kassaflöden, det vill säga betalning av tilläggsköpeskilling för 
förvärvet av AP&C uppgick till 65,2 Mkr.  
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Finansiell ställning 

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 223,1 (368,1) Mkr. I kassan ingår  
3,1 (4,8) Mkr som bolaget disponerar för de FP7-program som bolaget driver.  
 
Bolaget har oförändrat en stark kassa och bibehållen mycket stark soliditet, 78%.  
 

Utvecklingsarbete i nära samarbete med kunder 

Utvecklingsarbetet inom EBM-teknologin är inriktat på att uppfylla de mycket högt 
ställda krav som finns inom implantat- och flygindustrin. Arbetet görs ofta i nära 
samarbete med världsledande kunder för att systemen skall motsvara deras specifika 
krav. 
Arcam är även aktiv i ett flertal internationella forskningssamarbeten i Europa, USA och 
Kanada, i några av dem i en drivande roll. Samarbetena syftar till att vidareutveckla 
Arcams teknologier samt att ta fram nya material och applikationer för EBM-teknologin. 
Ett exempel på forskningssamarbeten är samarbetet med Oak Ridge National Labs 
(ORNL), där bolaget tillsammans med ORNL drivit ett projekt för att ta fram parametrar 
för Inconel, en nickelbaslegering, för användning i Arcams EBM-system. Förutom 
utveckling av parametrar för EBM-systemen så har projektet även omfattat en ny 
pulvertillverkningsprocess på AP&C. Denna legering används nu hos ett antal EBM-
kunder. 
Ett annat exempel är de två EU-finansierade projekt som Arcam drivit via sjunde 
ramprogrammet (FP7). Projekten avser vidareutveckling av Arcams EBM-teknologi 
inom effekt och bygghastighet (”FastEBM”) och inom precision och strålkvalitet 
(”HiResEBM”). Arbetet i FastEBM-projektet är avslutat och har bland annat resulterat i 
två viktiga patentansökningar avseende teknologi för EBM-system med högre effekt än 
dagens system. Arbete pågår med att industrialisera och implementera dessa framsteg i 
Arcams framtida produkter. 

Personal 

Antalet anställda i koncernen var vid periodens slut 237 (109) personer.  

Arcam-aktien 

Arcams största aktieägare per den 31 mars är:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ägare Aktier  (%)

STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 1 948 808 10,4%

OPPENHEIMER GLOB OPPORTUNITY FUND 1 200 000 6,4%

STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON 1 036 291 5,6%

HANDELSBANKEN FONDER, UK 647 779 3,5%

CBLDN-UBS FINANCIAL SERVICES INC 634 732 3,4%

Totalt i bolaget 18 665 240 100,0%
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Årsstämma  

Årsstämma hölls den 23 mars 2015 och följande beslut fattades: 
Omval av styrelseledamöterna Göran Malm, Jan-Olof Brüer, Lars Bergström, Henrik 
Hedlund, Anna Hultin Stigenberg och Thomas Carlström.  
Nyval av styrelseledamoten Anna Malm Bernsten.  
Göran Malm utsågs till styrelsens ordförande.  

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under 
tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om 
nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner. 
Emission skall få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med 
eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annat med villkor. Den sammanlagda 
ökningen av aktiekapitalet med stöd av bemyndigandet skall inte överstiga 1 800 000 
kronor. Aktierna skall emitteras till aktuell marknadskurs. Syftet med bemyndigandet är 
att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad 
expansion och utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter.  

Stämman beslutade att valberedningen inför kommande nomineringar skall bestå av 
Gunnar Ek, Rolf Ekedahl och Åsa Knutsson. Åsa Knutsson som representerar största 
ägaren i bolaget utsågs till ordförande. Övriga ledamöter i valberedningen är oberoende 
av bolaget och större ägare.  
 

Redovisningsprinciper 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
 
Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2014.  
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering, och för 
moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, redovisning för juridiska 
personer.  
Nya IFRS-regler har inte påverkat redovisningen för koncernen. 
Förvärvsutgifter har kostnadsförts i koncernen men aktiverats i moderbolaget. 
Säkringsredovisning har tillämpats i koncernen men inte i moderbolaget. 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Bolaget säljer komplicerade EBM-system i begränsat antal. Försäljningsprocessen är 
lång, det tar 6-18 månader att slutföra en affär. Förskjutningar av affärer eller leveranser 
kan därmed få stort genomslag på resultatet i enskilda kvartal.  
 
Den långsiktiga utvecklingen i bolaget bestäms i nuläget dessutom av hur 
industrikonjunkturen utvecklar sig. Även om Arcams prioriterade marknader är mindre 
konjunkturkänsliga än andra ekonomiska sektorer påverkas den långsiktiga 



 

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • +46-31-710 32 00 • www.arcam.com  Page 8 of 13 

utvecklingen i bolaget av hur industrikonjunkturen i stort utvecklar sig. Det kan inte 
uteslutas att denna från tid till annan kan ha negativ inverkan på maskininvesteringar 
även inom Arcams viktigaste marknadssegment. 
 
Arcam har utvecklat en kommersiellt gångbar produkt. För att fullt ut tillvarata 
produktens potential krävs en löpande utveckling bland annat på applikationssidan och i 
syfte att introducera nya material. Samtidigt som produktutveckling bedöms ge Arcam 
ytterligare konkurrensfördelar kan det inte uteslutas att utvecklingen fördröjs, antingen 
på grund av otillräckliga resurser eller på grund av oförutsedda tekniska problem. 
 
Arcam har under 2014 genomfört två större förvärv, av AP&C och DiSanto. Samtidigt 
som dessa två verksamheter beräknas bidra till Arcams utveckling kan det inte 
uteslutas att utmaningar i samband med övertagandet av bolagen eller fördröjning i 

utväxlingen av koncernens affärer kan ha negativ inverkan på Arcams resultat. 
 
 
Mölndal den 21 april 2015 
Arcam AB (publ) 
 
/Styrelsen 
 
 
Delårsrapport för kvartal 2-4 offentliggörs:  
21 juli, 21 oktober och 8 februari 2016.  
 
Årsstämman för 2015 hålls den 22 mars 2016. 

 

För ytterligare information kontakta:  
Magnus René, VD Arcam AB 
Telefon: 031-710 32 00, alt. mobil: 0702-79 89 99, magnus.rene@arcam.com  

mailto:magnus.rene@arcam.com
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Detta är Arcam 

Verksamhet 

Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron 
Beam Melting (EBM®), möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med 
avancerad design och funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom 
främst flyg- och implantatindustrin.  Arcamkoncernen tillverkar industriella 3D-skrivare 
genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt 
avancerade ortopediska implantat genom dotterbolaget DiSanto i USA. Bolaget är listat 
på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal. 
 

Historia 

Arcam bildades 1997 och under 2002 introducerades det första kommersiella EBM-
systemet, EBM S12. I början av 2007 introducerades Arcam A2, ett system med 
fördubblad byggvolym jämfört med EBM S12, och i slutet av 2009 lanserades Arcam 
A1, ett EBM-system anpassat för produktion av ortopediska implantat. I början av 2013 
lanserades Arcam Q10, en helt nytt EBM system med fokus på implantatmarknaden. 
Med Arcam Q10 introducerades också Arcam LayerQam, ett system för kvalitetskontroll 
i produktion. I slutet av 2013 lanserades Arcam Q20, ett EBM-system baserat på Arcam 
Q10 och avsett för flygindustrin. Under 2014 förvärvade bolaget AP&C och DiSanto 
som breddar bolaget erbjudande med metallpulver samt kontraktstillverkning av 
ortopediska implantat. 
 

Marknad 

Arcams marknad är global där kunder inom främst implantat- och flygindustrin drar nytta 
av EBM-teknologins möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med 
avancerad funktionalitet. 
 

Strategi i korthet 

Arcam fokuserar på två målgrupper inom tillverkande industri; implantat samt 
flygindustri. 
Fokus i utvecklingsarbetet är att på kort och medellång sikt öka EBM-maskinernas 
användarvänlighet, produktivitet, precision och noggrannhet. Arcam skyddar sin 
teknologi med starkt patentskydd för såväl processkunnande som nyckelkomponenter, 
såväl hård- som mjukvara. Patent tas i 11 nyckelländer. För Arcam är ett nära 
samarbete med kunderna en förutsättning för att bättre förstå deras behov och för att 
kunna möta deras förväntningar. 
  

Affärsmodell i korthet 

Arcam erbjuder industriella 3D-skrivare (EBM-system) genom Arcam AB i Mölndal, 
metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska 
implantat genom DiSanto i USA.  
Arcams EBM-system är navet i Arcam erbjudande till marknaden och 
metallpulverförsäljningen och implantattillverkningen är viktiga tilläggsprodukter, som 
breddar Arcams erbjudande på marknaden och dessutom ger viktiga löpande intäkter. 
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RESULTATRÄKNING, MSEK 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01

KONCERNEN 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Nettoomsättning 111,4 64,9 339,0

Kostnad för sålda produkter -83,1 -39,1 -221,1

Bruttoresultat 28,3 25,8 117,9

Forsknings- och utvecklingskostnader -12,0 -9,6 -48,1

Försäljnings- och administrationskostnader -15,2 -13,7 -56,4

Övriga rörelseintäkter och kostnader 1,0 -0,3 6,3

Rörelseresultat 2,1 2,3 19,6

Finansiellt netto 4,8 1,0 20,2

Inkomstskatt -3,1 0,3 17,3

Periodens resultat 3,8 3,6 57,1

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassficeras till resultatet:

Omräkningsdifferens 8,1 0,7 16,5

Kassaflödessäkring - 2,5 2,5

Övrigt totalresultat för perioden 8,1 3,2 19,1

Summa totalresultat för perioden 12,0 6,8 76,2

Resultat per aktie före utspädning 0,21 0,20 3,10

Resultat per aktie efter utspädning 0,20 0,19 3,09

BALANSRÄKNING, MSEK

KONCERNEN 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Goodwill 208,8 153,5 204,3

Övriga immateriella anläggningstillgångar 71,1 43,4 70,9

Materiella anläggningstillgångar 65,8 15,8 61,2

Finansiella anläggningstillgångar 14,9 6,7 18,2

Summa anläggningstillgångar 360,5 219,4 354,6

Varulager 128,4 71,7 115,4

Kortfristiga fordringar 128,5 82,7 142,6

Spärrmedel 31,5 30,0 31,5

Likvida medel 191,6 338,1 289,6

Summa omsättningstillgångar 480,0 522,5 579,1

Summa tillgångar 840,5 741,9 933,7

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 18,7 18,3 18,7

Övrigt tillskjutet kapital 679,8 667,8 679,8

Reserver 25,4 1,5 17,3

Balanserat resultat inklusive årets resultat -70,6 -127,9 -74,4

Summa eget kapital 653,3 559,7 641,4

Långfristiga skulder, räntebärande 6,5  -  - 

Långfristiga skulder, ej räntebärande 21,9 49,0 64,8

Kortfristiga skulder, räntebärande 1,3  -  - 

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 157,4 133,2 227,5

Summa eget kapital och skulder 840,5 741,9 933,7

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 1,6  - 1,6

Eventualförpliktelser  -  -  -
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KASSAFLÖDESANALYS, MSEK 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01

KONCERNEN 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapitalet 12,6 7,9 37,2

Förändring av rörelsekapitalet -41,1 -16,0 -10,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten -28,4 -8,1 26,7

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -0,5 -0,4 -2,2

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3,9 -1,4 -9,0

Utbetald tilläggsköpeskilling -65,2 -125,4 -200,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -69,6 -127,2 -211,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 2,7

Periodens kassaflöde -98,1 -135,2 -182,2

Likvida medel vid periodens början 321,1 503,3 503,3

Likvida medel vid periodens slut 223,1 368,1 321,1

Vid periodens utgång disponerar bolaget 3,1 MSEK som är kopplade till FP7-programmet.

EGET KAPITAL, MSEK 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01

KONCERNEN 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Ingående balans 641,4 552,9 552,9

Nyemission - 348,0 350,7

Pågående nyemission - -348,0 -348,0

Kvittningsemission -  - 9,7

Periodens resultat 3,8 3,6 57,1

Övrigt totalresultat 8,1 3,2 19,1

Utgående balans 653,3 559,7 641,4

NYCKELTAL

KONCERNEN 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Soliditet, % 77,7 75,4 68,7

Avkastning på eget kapital, % 0,6 0,6 9,6

Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,1 0,6 6,7

Eget kapital per aktie, SEK 35,0 30,5 34,4

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,21 0,20 3,10

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,20 0,19 3,09

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie -1,52 -0,44 1,45

Antal anställda vid periodens slut 237 109 228

Antal aktier vid periodens slut 18 665 240 18 341 632 18 665 240

Antal optioner vid periodens slut 465 000 828 856 465 000

Börskurs vid periodens slut, SEK 158,00 197,00 145,00
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RESULTATRÄKNING, MSEK 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01

MODERBOLAGET 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Nettoomsättning 76,7 63,6 277,8

Kostnad för sålda produkter -48,3 -39,5 -164,7

Bruttoresultat 28,4 24,2 113,1

Forsknings- och utvecklingskostnader -11,5 -9,3 -47,1

Försäljnings- och administrationskostnader -8,3 -6,7 -34,0

Övriga rörelseintäkter och kostnader - -0,3 4,4

Rörelseresultat 8,6 7,9 36,4

Finansiellt netto 6,3 -3,1 11,1

Inkomstskatt -3,3  - 15,8

Periodens resultat 11,5 4,8 63,3

Övrigt totalresultat för perioden -  - -

Summa totalresultat för perioden 11,5 4,8 63,3

Resultat per aktie före utspädning 0,62 0,26 3,44

Resultat per aktie efter utspädning 0,62 0,26 3,43

BALANSRÄKNING, MSEK

MODERBOLAGET 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 7,9 10,4 8,4

Materiella anläggningstillgångar 2,7 1,9 2,5

Finansiella anläggningstillgångar 187,7 71,3 164,4

Fordringar hos koncernföretag 133,3 69,4 86,6

Summa anläggningstillgångar 331,6 153,0 261,9

Varulager 70,1 45,1 67,7

Kortfristiga fordringar 93,8 76,0 107,7

Fordringar hos koncernföretag 39,0 13,8 39,9

Spärrmedel 31,5 30,0 31,5

Likvida medel 179,9 332,4 274,8

Summa omsättningstillgångar 414,3 497,3 521,6

Summa tillgångar 746,0 650,3 783,5

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 18,7 18,3 18,7

Reservfond 62,3 62,3 62,3

Balanserat resultat inklusive årets resultat 563,3 481,2 551,8

Summa eget kapital 644,3 561,9 632,8

Skulder till koncernföretag 3,1 3,6 8,1

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 98,6 84,7 142,6

Summa eget kapital och skulder 746,0 650,3 783,5

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 1,6  - 1,6

Ansvarsförbindelser 65,8  - 128,8
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Not 1 Förvärv

DiSanto Technology Inc

Den 2 september 2014 förvärvade Arcam AB den strategiska partnern DiSanto Technology Inc i USA. Genom förvärvet

kombineras Arcams EBM-teknologi med DiSantos fullservicetjänster inom kontraktstillverkning av ortopediska implantat.

Den totala köpeskillingen uppgår preliminärt till 12,5 MUSD, uppdelat på en kontant betalning om 10,2 MUSD, en 

kvittningsemission om 1,4 MUSD (gällande teckningslikvid vid säljarnas inlösen av teckningsoptioner i Arcam AB),

samt konvertering av konvertibellån till DiSanto om 0,9 MUSD. Transaktionen finansieras med Arcams befintliga medel.

Preliminära värden vid förvärvstidpunkten (pga ej utredda skattealternativ):

Förvärvade nettotillgångar 44,2

Goodwill 22,3

Immateriella anläggningstillgångar 28,2

Materiella anläggningstillgångar 5,6

Uppskjuten skatteskuld -12,9

Total köpeskilling 87,5

Konvertibel -6,5

Kvittningsemission -9,7

Förvärvets påverkan på koncernens kassaflöde 71,3

Goodwill förklaras huvudsakligen av framtida försäljningstillväxt samt kunskapen hos existerande personal



  

 

 

 

Arcam extra bolagsstämma 2015, bilaga 7 

 

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen 

 

Såsom redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för Arcam AB (publ) 

(”Bolaget”) anföra följande. 

Efter lämnandet av årsredovisningen, innehållande de senast fastställda balans- och 

resultaträkningarna, har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning 

inträffat, utöver vad som uppges i enligt nedan listade pressmeddelanden.  

Bolagets delårsrapport avseende Q1 2015, se bilaga 6b. 

 

Pressmeddelanden 

2 mars 2015 
Årsredovisningen för 2014 publiceras 
 
16 mars 2015 
Arcam får order på två Arcam Q20-system, en del av ett långsiktigt samarbete med GKN 
Aerospace 

25 mars 2015 
Kommuniké från årsstämma i Arcam AB den 23 mars 2015 

14 april 2015 
Telefonkonferens avseende rapport för kvartal 1 

16 april 2015 
Arcam expanderar i Storbritannien och Irland med nytt sälj- och supportkontor i Warwick 

21 april 2015 
Delårsrapport januari – mars 2015 

 
  

http://www.arcamgroup.com/finansiella-rapporter/pressmeddelanden/cisionarticle/1F8895CA0A8DAFDA?lang=sv
http://www.arcamgroup.com/finansiella-rapporter/pressmeddelanden/cisionarticle/1F8895CA0A8DAFDA?lang=sv
http://www.arcamgroup.com/finansiella-rapporter/pressmeddelanden/cisionarticle/8E6891EF040E95CF?lang=sv
http://www.arcamgroup.com/finansiella-rapporter/pressmeddelanden/cisionarticle/0177BD89BF4D301C?lang=sv
http://www.arcamgroup.com/finansiella-rapporter/pressmeddelanden/cisionarticle/4BAF79D83A2129CC?lang=sv
http://www.arcamgroup.com/finansiella-rapporter/cisionarticle/A9FD4D40681545CF?lang=sv
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Mölndal i april 2015 

 

__________________ 

Göran Malm 

__________________ 

Anna Malm Bernsten 

 

__________________ 

Lars Bergström 

__________________ 

Jan-Olof Brüer 

 

_________________ 

Thomas Carlström 

 

 

 

__________________ 

Henrik Hedlund 

__________________ 

Anna Hultin Stigenberg 
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