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bygger på 
framlidne Per-Simon 
Kildals framstående 
forskningsinsatser som 

resulterade i ett antal patent på 
vågledar- och antennprodukter. 
Bolagets tillväxtmöjligheter är 
främst knuten till den så kallade 
Gap-antennen.  

Bolaget kan gynnas av den 
närmast hysteriska utbyggnaden 
av datahastigheter i mobilnäten de 
närmaste åren. I första vågen är 
det sammankoppling av radio-
master som är intressant. I den 
andra vågen blir det aktuellt att 
koppla upp mobilkonsumenterna 
direkt i nästa generations mobilnät 
(5G). Gapwaves Gap-antenn läm-
par sig väl för detta då tekniken ger 
möjlighet till låga överförings-
förluster inom de högre frekvens-
band som 5G kommer att nyttja. 
 

 har 
Gapwaves antenner som riktar in 
sig mot försvars- och forsknings-
miljöer i mindre volymer. Bowtie-
antennen har visat sig ha en 
potential mot mobiltelefonsidan. 

Under andra kvartalet 2017 
tecknade Gapwaves avtal med en 

tredje telekom-leverantör kring 
utveckling av aktiva 5G-antenner. 
Två sekretessavtal slöts också med 
biltillverkare (bilradar) under 
andra kvartalet 2017. 

 för att mäta 
det ökade intresset inom området. 
Bolagets redovisade förlust inräk-
nat återlagda aktiverade intäkter 
som ökade från 5,3 miljoner 
kronor under kvartal 1 till 7,8 
miljoner kronor i kvartal 2/2017.  

Stigande kostnader gör att vi 
sänker vår resultatprognos med 
vardera 6 miljoner kronor 2017 
och 2018. Samtidigt höjer vi vår 
intäktsprognos från 145 till 150 
miljoner kronor år 2020. Givet ett 
högre långsiktigt tillväxtagande 
(2,75 procent jämfört med 2 
procent) stiger vår riktkurs till 16 
kronor (15).  Detta värde är dock 
mycket känsligt för antagande om 
försäljningsvolym och marginaler. 
Givet ett pessimistiskt respektive 
optimistiskt scenario varierar det 
motiverade värdet på aktien från 
cirka 7 till omkring 24 kronor per 
aktie. Efter en kursuppgång ändrar 
vi vår rekommendation till 
Avvakta (Behåll).    

 
 
 

G 

          

ANSVARSBEGRÄNSNING: www.aktiespararna.se/analysguiden/disclaimer
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Välkommen till Aktiedagen i Göteborg
Vi har skapat en mötesplats där du möter experter 
från börsbolag och andra intressenter från kapital-
marknaden. Under dagen får du lyssna till ett antal 
bolagspresentationer med efterföljande frågestund. På 
vårt mingelområde arrangeras en Investeramässa där du 
kan träffa representanter från medverkande bolag och 
ställa dina frågor direkt till dem.

Aktiedagen filmas och sänds live och ondemand via 
aktiespararna.se. Redan imorgon kan du i lugn och ro gå 
tillbaka och titta på programmet från idag, kolla in det 
du kanske missade eller inte hann med under dagen.

Som världens största aktiespararorganisation med cirka 
67 000 medlemmar vill vi på Aktiespararna hjälpa dig att 
bli en mer lönsam aktie- och aktiefondsparare. Vi ger dig 
oberoende och relevant infor mation om börsen, aktier 
och fonder samt är din starka och orädda röst på fler än 
500 bolagsstämmor varje år. 

Joacim Olsson, VD Aktiespararna

Vi vill hälsa dig välkommen till en dag med fokus på ditt aktiesparande! 

Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. 
Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. 

Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event 
arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investe-
ring i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

ANSVARSBEGRÄNSNING: www.aktiespararna.se/analysguiden/disclaimer

Samarbetspartners
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Cline Scientific är ett svenskt företag som arbetar med 
nanoteknik som används vid stamcellsutveckling. Företa-
gets Nanoytor och Nanoingredienter möjliggör lokalisering 
av ett underlag som stamceller har kontrollerad tillväxt på. 
De har tecknat avtal med det tyska bolaget Biotrend.

VD: Patrik Sundh
Ordförande: Ann-Christine Hvitfeldt 
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-11-17 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.clinescientific.com

Cline Scientific
AKTIEKURS 7,85 (2017-09-12)

Patrik Sundh
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”Ta rygg på insiders -
bli en vinnare på börsen!” 

Missa inte att lyssna på
Erik Lidén från Insider Fonder.

I kväll kl:20.30!
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Cyxone är ett biofarmaceutiskt bolag som utvecklar läkeme-
del baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclo-
tider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge 
nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på 
sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandling-
ar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, 
som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är
typiska för olika immunsjukdomar som 
t ex multipel skleros och ledgångsreu-
matism. Cyxones Certified Adviser på 
Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

VD: Kjell Stenberg
Ordförande: Bert Junno 
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-10-25 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.cyxone.com

Cyxone
AKTIEKURS 7,05 (2017-09-12)

Kjell Stenberg

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla 
och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av 
blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. 
Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska 
benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av 
blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla döds-
fall i världen. Bolaget innehar patent för Europa, Kina och 
USA samt patentansökningar i Indien och Kanada.

VD: Mikael Lindstam
Ordförande: Kjell G Stenberg 
Lista: Aktietorget

Senaste rapport: 2017-09-13 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.aptahem.com

Aptahem
AKTIEKURS 4,20 (2017-09-12)

Mikael Lindstam
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myFC Holding är ett svenskt innovationsföretag, världsledan-
de inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energi-
lösningar. MyFC lanserade under 2017 produktplattformen 
JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar, 
för laddning av mobiltelefoner och tablets. JAQ Hybrid 
är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och 
PowerTrekk, och drivs på företagets patenterade bränsle 
bestående av salt, vatten och reaktionskomponenter. MyFC 
grundades 2005 och tillhör koncernen 
myFC Holding AB. MyFC Holding  
noterades i maj 2014 på NASDAQ
First North.

VD: Björn Westerholm
Ordförande: Carl Palmstierna 
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-10-26 
Bransch: Industrivaror & tjänster
Webbplats: www.myfc.se

myFC Holding
AKTIEKURS 28,50 (2017-09-12)

Björn Westerholm

WeAreQiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar 
som iOS och Android, men även via Facebook. Bolagets 
nuvarande verksamhet startade 2012 och har sitt säte i 
Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att 
de är kunskapsspel, dvs. spelens spelidé bygger på någon 
form av problemlösning. Qiiwis tag-line är ”Saving the 
world from stupidity”. Qiiwi har släppt flera olika speltitlar 
internationellt inom genren Frågesport och Ordpussel. 
Qiiwi lanserade under slutet av 2016
äventyrsspelet ”Backpacker” på den 
svenska marknaden och spelet står
nu inför en internationell lansering.

VD: Erik Dale Rundberg
Ordförande: Naim Messo

Bransch: Spelutveckling
Webbplats: www.qiiwi.com

WeAreQiiwi
På väg till börsen

Erik Dale Rundberg

Emissionserbjudande
Teckningstid: 11 september - 2 oktober 2017
Pris per aktie: 6,40 kr
Emissionsbelopp: 13 mnkr
Antal aktie i emissionen: 2 030 000
Kommande lista: Aktietorget
Övrigt: Teckningsförbindelser till 63 procent 
av emissionbeloppet 
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Claus Elsborg Olesen

VD: Claus Elsborg Olesen
Ordförande: Magnus Persson 
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-11-24 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.initiatorpharma.com

Initiator Pharma
AKTIEKURS 3,20 (2017-09-12)

Initiator Pharma ett danskt bioteknikbolag med fokus på 
att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodo-
sedda medicinska behov som rör de centrala och perifera 
nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåter-
upptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar 
de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer 
som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande 
läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patien-
ter med erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter 
med ED som inte svarar på behand-
ling med befintliga PDE5i-läkemedel, 
däribland de godkända läkemedlen 
Viagra®, Cialis® och Levitra®.

Gunnar Larsson

VD: Gunnar Larsson
Ordförande: Sven Sahle 
Lista: Nordic MTF

Nästa rapport: 2018-02-14 
Bransch: Energi
Webbplats: www.ripassoenergy.com

Ripasso Energy
AKTIEKURS 2,19 (2017-09-12)

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, 
baserat på en evig licens från Kockums AB. Stirlingmo-
torn utgör grunden i den solhybrid som är bolagets första 
kommersiella produkt. Stirlingmotorn har utvecklats för 
skalproduktion i samarbete med bolagets partner för till-
verkning Sibbhultsverken Group AB, för att få ner styck-
kostnaden till konkurrenskraftig nivå.
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utvecklar en be-
handling av Wil-
sons sjukdom, 

WTX101, som av allt att döma har 
en mer gynnsam biverkningsprofil 
och är enklare att administrera än 
dagens läkemedel. Vi spår därför 
en stor potentiell efterfrågan för 
behandlingen, inte minst eftersom 
Wilsons sjukdom leder till livs-
hotande kopparförgiftning om den 
inte behandlas. Lovande resultat 
från fas II-studien ger stöd åt den 
uppfattningen. Patienternas behov 
av livslång medicinering och en 
hög prissättning för särläkemedel 
ger goda kommersiella förutsätt-
ningar om marknaden nås. 
 

 för Wilson 
Therapeutics är att starta en regi-
streringsgrundande fas III-studie 
där WTX101 direkt jämförs med 
befintliga behandlingar. Den vikti-
gaste nyheten i halvårsrapporten 
var att ett förslag till studie-
protokoll har inlämnats till den 
amerikanska läkemedelsmyndig-
heten FDA. Det är en positiv signal 
att bolaget står kvar vid tidigare 

kommunicerad preliminär studie-
design. Ett FDA-godkännande av 
studieupplägget är en viktig 
potentiell kursdrivare under 
hösten. Då inga liknande studier 
gjorts inom sjukdomsområdet 
tidigare kan möjligen FDA:s 
överväganden dra ut på tiden. Än 
så länge bedömer vi dock att den 
regulatoriska processen ligger 
inom den tidsram som bolaget 
angivit. Bolaget ligger långt fram i 
startgroparna och har bland annat 
utsett 30 kliniker i USA, Europa 
och Israel för fas III-studien.     
 

har fallit tillbaka något 
efter vårens starka utveckling. En 
relativ nyhetsstiltje under som-
maren kan ha bidragit. FDA-
beskedet och en möjlig start av fas 
III-studien talar för ett mer inten-
sivt nyhetsflöde i närtid. Därtill 
kommer långtidsuppföljningar av 
fas II-studien att presenteras på 
medicinska konferenser. Våra 
värderingsansatser indikerar ett 
riskjusterat motiverat värde tydligt 
över dagskurs. En svagare dollar 
medför en mindre sänkning till 
122 kronor (129).  

 
        

 

W 

ANSVARSBEGRÄNSNING: www.aktiespararna.se/analysguiden/disclaimer
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RhoVac bedriver forskning och utveckling av immuntera-
peutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av 
ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra 
eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första lä-
kemedelskandidat befinner sig i slutfasen av preklinik - en 
klinisk fas I/IIa-studie med fokus på lungcancer är beräk-
nad att inledas under 2016.

VD: Anders Ljungqvist
Ordförande: Mikael Ørum 
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-11-03 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.rhovac.com

RhoVac
AKTIEKURS 5,70 (2017-09-12)

Anders Ljungqvist
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Sprint Bioscience utvecklar läkemedelskandidater inom 
cancer och metabolism. Bolagets affärsmodell bygger på 
att arbeta med en bred projektportfölj och att utveckla 
flera projekt parallellt i preklinisk fas för att därefter ingå 
licensavtal med bolag inom den globala läkemedelsindu-
strin. Sedan starten har affärsmodellen validerats genom 
utlicensiering av två projekt. Bolaget driver i dagsläget 
ytterligare två projekt i egen regi och 
startar kontinuerligt nya.

VD: Anders Åberg
Ordförande: Rune Nordlander 
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-11-15 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.sprintbioscience.se

Sprint Bioscience
AKTIEKURS 24,50 (2017-09-12)

Anders Åberg
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Och  

 har det 
senaste året inlett 
kommersialiseringen av 
Druglog®. Avtal på 

stora geografiska marknader som 
Tyskland och Frankrike är kvitton 
på intresset för bolagets teknologi 
för enkel och snabb kvalitets-
säkring av läkemedelsberedning. 
Intäkterna har varit blygsamma 
hittills men lanseringen av en ny 
mjukvaruversion i kombination 
med möjliga nya samarbeten med 
distributörer kan snabba upp 
tillväxten framöver.  
 

 under det senaste halv-
året även genomfört förändringar i 
styrelse och ledning efter att Erik 
Hedlund har klivit in som större 
ägare via en riktad emission i 
januari. Parallellt har det 
kommunicerats att större vikt ska 
läggas på att bredda erbjudandet till 
lösningar för individualiserad kon-
troll av intravenösa läkemedel. Ett 
exempel är patientnära bestämning 
av antibiotikakoncentration som 
genomförs i samarbete med Upp-
sala universitet. Behovet av bättre 

kontroll av antibiotikadosering vid 
exempelvis sepsis är stort inom 
intensivvården. Om projektet blir 
framgångsrikt kan det därför öppna 
dörren till betydande marknader 
utöver cellgiftsberedning på sikt.  
 

 kräver kapital och 
under våren har en brygg-
finansiering garanterad av större 
aktieägare upprättats. Vi räknar 
dock med att aktieägarna behöver 
skjuta till medel inom kort. Vi har 
skruvat ned våra försäljnings-
förväntningar då tillväxten hittills 
har varit långsammare än vår 
tidigare bedömning. Följaktligen 
har vi sänkt riktkursen. Vi bedömer 
att aktien är intressant med hänsyn 
till låg värdering och tillväxt-
möjligheter. Risken är hög då 
kommersialiseringen fortfarande 
befinner sig i en tidig fas. Ytterligare 
finansiering är en viktig pusselbit 
för en tydlig uppvärdering av 
aktien. Vår rekommendation sänks 
till vidare till Öka innan bolaget 
presenterat villkoren för denna. Att 
ägarbilden stärkts talar för en fram-
gångsrik emission.    

    

P 

ANSVARSBEGRÄNSNING: www.aktiespararna.se/analysguiden/disclaimer
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är Brighters 
allt-i-ett abonne-
mangstjänst som av-
ser att underlätta 

egenvården av dia-betes. Mobil-
operatörer är de tilltänkta 
försäljningskanalerna och bolagets 
har avtal på plats för sina 
fokusmarknader, bland annat med 
Telia. Potentialen är större både i 
antal patienter och i tillväxt på de 
andra initiala fokusmarknaderna 
Indonesien och Thailand men 
signalvärdet på avtal och lansering 
i Sverige är stort. Produktionsavtal 
och logistiklösningar finns på plats 
med renommerade samarbets-
partners. Actiste® har definitivt 
kommit närmare den planerade 
lanseringen under andra halvåret 
2017. Genom investerings-
åtagandet av L1 Capital på upp till 
100 miljoner kronor exklusive 
teckningsoptioner har Brighter 
skapat sig ett finansiellt utrymme 
för att säkerställa att 
lanseringsarbetet kan fortskrida 
som planerat.  
 

 ytterligare pusselbitar som 
måste falla på plats innan det hela 
kan ta fart. CE-certifieringen är ett 

nödvändigt steg innan tjänsten kan 
nå marknaden. Det är också ett 
villkor för subvention vilket 
troligen är en förutsättning för en 
snabb utrullning på den svenska 
marknaden.  
 

 för Actiste® är 
betydande och vi bedömer att 
bolagets produkt fyller en lucka 
mellan de enkla och de mer 
komplexa lösningar som idag finns 
på marknaden. Lyckas bolaget 
etablera Actiste är uppsidan 
mycket stor och kan dessutom 
bana väg för andra applikationer 
inom Brighters Drug Delivery 
platform (DruDe™).  
 

 tjänster inom digital 
och mobil hälsa växer kraftigt, 
parallellt med att antalet diabetes-
patienter ökar. Det spär på 
intresset för healthtechbolag med 
diabeteslösningar och ger stöd åt 
värderingen. Vi bedömer att 
temperaturen i aktien bör stiga i 
takt med att lanseringen rycker 
närmare. Det motiverar en mer 
positiv syn. Innan vi har ett besked 
om CE-certifiering stannar vårt 
råd vid Öka.  

    

A 

ANSVARSBEGRÄNSNING: www.aktiespararna.se/analysguiden/disclaimer
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Eurocine Vaccines utvecklar 
bekväma vacciner för dem 

som behöver det mest

www.eurocine-vaccines.com
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Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus 
på konsumentvänliga medicinska tuggummin för adminis-
tration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första 
produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i 
olika smaker och förpackningar.

VD: Mats Rönngard
Ordförande: Anders Ermén
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-11-15
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.enorama.se

Enorama Pharma
AKTIEKURS 6,95 (2017-09-12)

Mats Rönngard

Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala 
vacciner. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (kli-
nisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fort-
satt utveckling och kommersialisering. Företagets har en 
patentskyddad adjuvansteknologi EndocineT, som är en 
viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, den kan också 
utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda 
indikationer.

VD: Hans Arwidsson
Ordförande: Michael Wolff Jensen 
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-11-18 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.eurocine.se

Eurocine Vaccines
AKTIEKURS 3,91 (2017-09-12)
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Hans Arwidsson
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4000 kvm kretsloppsodling ger 
kunderna giftfria tomater och fisk

 
Peckas Naturodlingar växlar upp till storskalig 
produktion av kretsloppsodlade, högkvalitativa 
matprodukter – utan gifter, utsläpp eller långa 
transporter. Första anläggningen på 4000 kvm är 
byggd i Härnösand och första skörden av toma-
ter sker i december 2017. Strategin är att
bygga 2 eller 3 stora anläggningar i storstads- 
regionerna.

Med en ny och revolutionerande 
kretsloppsodling möter Peckas 
Naturodlingar den starkt växande 
marknaden för närproducerade 
och hållbart odlade matprodukter.

– Vår första anläggning på 
4000 kvm är färdigbyggd och 
kommer att leverera tomater 
i december 2017. Den är idag 
Europas största kretsloppsodling, 
konstaterar Hugo Wikström.
Mål: 6500 ton tomater årligen 

– När vi byggt ut till 100 000 
kvadrat meter i Sverige har vi  
kapacitet att producera 6  500 ton 
tomater och 650 ton fisk.
Peckas Naturodlingar startade 
för två år sedan men har 20 års 
utvecklingsarbete bakom sig  

i egen testanläggning. Peckas  
Naturodlingar odlar fisk och 
toma ter året runt i en modern ak-
vaponi bestå ende av en fiskbas-
säng och ett växthus där fisken 
ger näring till växterna och väx-
terna renar vattnet. Det renade 
vattnet syresätts och återförs till 
fiskbas sängen. 

– Fiskodlingen är mycket 
effektiv. Vi använder oss av eko-
logiskt foder där 1,1 kg fiskrens 
tillsammans med vegetabiler ger 
cirka 1 kilo matfisk och 10–12 kilo 
grönsaker. I havet behöver en lax 
äta 5-7 kilo fisk för att växa 1 kilo. 
Vår fiskodling är alltså fem gång-
er mer effektiv än traditionellt 
havsfiske, säger Hugo Wikström.

Det är idag även stora problem 
med havsodlingar där fiskodling 
bidrar till övergödning och ke-
miska preparat, som tillsätts för 
att bekämpa sjukdomar och hålla 
parasiter borta, har stor negativ 
påverkan på havsmiljön. Metoden 
som Peckas Naturodlingar använ-
der har utvecklats under 20 års 
tid. Det slutna systemet ger inga 
utsläpp. 

– Vår effektiva produktion , 
utan gifter och utan utsläpp, är 
hållbar, närodlad och inte minst 
smakrik. Peckas Natur- 
odlingar handlar om fram- 
tidens smarta matproduktion, 
helt enkelt, säger Hugo Wikström.

Peckas Naturodling-
ars grundare Daniel 
Brändström och Hugo 
Wikström. 

Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand 0611-50 54 90
info@peckas.se www.peckas.se

Kom och lyssna på framtidens matproducent

Peckas Naturodlingar (publ.) AB är noterade på NGM-börsen  
och finns där på deras lista NGM Nordic MTF. Vårt kortnamn för aktien 
är PEKA MTF B.

Vår grundfilosofi 
är att skapa 

en bättre värld.

Kretsloppsodling 
är bra för miljön, 

bra för människan 
och ger bra 
produkter.
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Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar 
immunförsvaret. Det innebär ett nytt behandlingskoncept för 
autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation 
och patienter som står utan behandling efter att ha utveck-
lat antikroppar mot ordinarie behandling. Första indikation 
för Idogens terapikoncept kommer att bli de patienter med 
blödarsjukan hemofili typ A som utvecklat en immunolo-
gisk motreaktion mot sin livsviktiga faktor VIII-ersättning. 
Behandlingen bygger på att en liten andel av 
patientens dendritiska celler (en sort vita 
blodkroppar) tas ut, omprogrammeras och 
sedan ges tillbaka till patienten.

VD: Lars Hedbys
Ordförande: Agneta Edberg 
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-10-26 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.idogen.com

Idogen
AKTIEKURS 4,88 (2017-09-12)

Lars Hedbys
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Idogen OMXSPI

Peckas Naturodlingar är ett företag som med nya revolu-
tionerande metoder ska tillgodose den starkt växande 
marknaden för närodlade och hållbart odlade livsmedel. 
Verksamheten består i att odla fisk och tomater (och även 
andra grönsaker) året om i en modern akvaponi, en krets-
loppsodling där fisken ger näring till växterna och växterna 
renar vattnet. Inga utsläpp från fisken sker och ytterst lite 
vatten behöver tillföras. 

Peckas Naturodlingar
AKTIEKURS 25,00 (2017-09-12)

Hugo Wikström
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Peckas Naturodlingar OMXSPI

VD: Hugo Wikström
Ordförande: Johan Stenberg 
Lista: Nordic MTF

Nästa rapport: 2017-09-14 
Bransch: Livsmedel
Webbplats: www.peckas.se

4000 kvm kretsloppsodling ger 
kunderna giftfria tomater och fisk

 
Peckas Naturodlingar växlar upp till storskalig 
produktion av kretsloppsodlade, högkvalitativa 
matprodukter – utan gifter, utsläpp eller långa 
transporter. Första anläggningen på 4000 kvm är 
byggd i Härnösand och första skörden av toma-
ter sker i december 2017. Strategin är att
bygga 2 eller 3 stora anläggningar i storstads- 
regionerna.

Med en ny och revolutionerande 
kretsloppsodling möter Peckas 
Naturodlingar den starkt växande 
marknaden för närproducerade 
och hållbart odlade matprodukter.

– Vår första anläggning på 
4000 kvm är färdigbyggd och 
kommer att leverera tomater 
i december 2017. Den är idag 
Europas största kretsloppsodling, 
konstaterar Hugo Wikström.
Mål: 6500 ton tomater årligen 

– När vi byggt ut till 100 000 
kvadrat meter i Sverige har vi  
kapacitet att producera 6  500 ton 
tomater och 650 ton fisk.
Peckas Naturodlingar startade 
för två år sedan men har 20 års 
utvecklingsarbete bakom sig  

i egen testanläggning. Peckas  
Naturodlingar odlar fisk och 
toma ter året runt i en modern ak-
vaponi bestå ende av en fiskbas-
säng och ett växthus där fisken 
ger näring till växterna och väx-
terna renar vattnet. Det renade 
vattnet syresätts och återförs till 
fiskbas sängen. 

– Fiskodlingen är mycket 
effektiv. Vi använder oss av eko-
logiskt foder där 1,1 kg fiskrens 
tillsammans med vegetabiler ger 
cirka 1 kilo matfisk och 10–12 kilo 
grönsaker. I havet behöver en lax 
äta 5-7 kilo fisk för att växa 1 kilo. 
Vår fiskodling är alltså fem gång-
er mer effektiv än traditionellt 
havsfiske, säger Hugo Wikström.

Det är idag även stora problem 
med havsodlingar där fiskodling 
bidrar till övergödning och ke-
miska preparat, som tillsätts för 
att bekämpa sjukdomar och hålla 
parasiter borta, har stor negativ 
påverkan på havsmiljön. Metoden 
som Peckas Naturodlingar använ-
der har utvecklats under 20 års 
tid. Det slutna systemet ger inga 
utsläpp. 

– Vår effektiva produktion , 
utan gifter och utan utsläpp, är 
hållbar, närodlad och inte minst 
smakrik. Peckas Natur- 
odlingar handlar om fram- 
tidens smarta matproduktion, 
helt enkelt, säger Hugo Wikström.

Peckas Naturodling-
ars grundare Daniel 
Brändström och Hugo 
Wikström. 

Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand 0611-50 54 90
info@peckas.se www.peckas.se

Kom och lyssna på framtidens matproducent

Peckas Naturodlingar (publ.) AB är noterade på NGM-börsen  
och finns där på deras lista NGM Nordic MTF. Vårt kortnamn för aktien 
är PEKA MTF B.

Vår grundfilosofi 
är att skapa 

en bättre värld.

Kretsloppsodling 
är bra för miljön, 

bra för människan 
och ger bra 
produkter.
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Indentive är ett snabbväxande techbolag som grundades år 
2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, 
IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget, som blev 
utsedda till Digital Gasell förra året, har utvecklat den öppna 
plattformen Connective som ger användaren tillgång till alla 
IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att bekymra sig om 
tekniken. 

Internet of Things (IoT) har fram till nyligen varit för de mest 
teknikintresserade. Nu är tiden inne då IoT kommer att förän-
dra vardagen för vanliga människor. Med det öppna systemet 
Connective kan data från alla IoT-enheter och appar, oavsett 
leverantör, kopplas samman och skapa nya smarta tjänster.  

– Connective skapar oändliga möjligheter. Det kan handla om 
allt ifrån att göra sitt hem smart, säkert och energisnålt till att 
snabbt få larm om ens gamla förälders hälsa försämras, säger 
Lars Thomas Rasmussen, vd på Indentive

Ny affärsmodell på snabbväxande marknad 
Marknaden inom IoT växer snabbt. Inom fem år beräknas 
omsättningen ligga på 17 miljarder EUR bara i Norden. In-
dentive är en pionjär inom IoT med mångårig erfarenhet inom 
området. Med den egenutvecklade plattformen Connective 
kommer IoT att göras tillgängligt för vanliga människor och 
förenkla mångas vardag. 

Fram till nu har data från enskilda IoT-enheter samlats och 
analyserats i separata appar. En för hemlarmet, en annan för en-
ergiåtgång osv. Med Connective kan de samlas på en och samma 
plattform. 

– Med Connective skapar vi en helt ny affärsmodell för IoT efter-
som den kommer att levereras till slutkunden via operatörer. Det 
gör att vi snabbt kan nå ut på en stor marknad och göra vardagen 
enklare och smartare för många användare, säger Lars Thomas 
Rasmussen. 

Samarbete med Microsoft
Nyligen ingick Indentive ett samarbete med Microsoft där 
Connective-plattfomen  byggs på Microsofts molntjänst Azure, 
vilket förkortar plattformens utvecklingstid och säkrar att den 
nya europeiska dataskyddslagen följs. Samarbetet innebär att 
Connective snabbt kan komma ut på den Europeiska marknaden. 

– Microsofts Azure är den enda molntjänst som klarar den 
skalbarhet och säkerhet som vår plattform kräver, säger Lars 
Thomas Rasmussen. 

Intresset har varit stort hos operatörerna och produkten är nu 
redo att levereras under hösten 2017. Under hösten planerar 
Indentive en listning på aktiehandelsplatsen Nasdaq First North. 

ATT NÅ MASSMARKNADEN 
INTERNET OF THINGSDAGS FÖR

www.indentive.se
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Indentive är ett snabbväxande tech-bolag som grundades år 
2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, 
IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget, som blev 
utsedda till Digital Gasell förra året, har utvecklat den 
öppna plattformen Connective, Med hjälp av plattformen 
kan data från olika IoT-enheter och appar, oavsett leveran-
tör, kopplas ihop och skapa smarta tjänster som hjälper 
människor världen över i deras vardag. IoT har tidigare 
varit för de mest teknikintresserade, men nu 
kan vem som helst nyttja tekniken, som 
blir mer tillgänglig och användarvänlig. 
Indentive avser att göra en listning på 
Nasdaq First North under andra halv-
året 2017. 

VD: Lars Thomas Rasmussen
Ordförande: Mikael Hult 

Bransch: Teknik
Webbplats: www.indentive.se

Indentive
På väg till börsen

Lars Thomas Rasmussen

Fram Skandinavien är ett lönsamt och snabbt växande 
(150% i genomsnitt per år sen 2014) svensk-vietnamesiskt 
bolag grundat av Christopher Brinkeborn Beselin som tidi-
gare startat e-handelsbolaget Lazada i Vietnam (likt Zalan-
do i Europa). Lazada-gruppen såldes nyligen till kinesiska 
Ali Baba för 3,2 miljarder USD (ca 25 miljarder kronor). 
Fram^ har idag två affärsområden: Venture Building där 
bolaget bygger bolag från grunden 
i Sydostasien och Standing Teams 
där bolaget bedriver IT-utveckling 
med hjälp av Vietnams topprankade 
IT-utvecklare. Fram^ har idag ca 50 
anställda på sina kontor i Saigon och 
Danang – i hjärtat av Sydostasien.

VD: Max Bergman
Ordförande: Christopher Brinkeborn Beselin
Teckningsåtaganden: 50% av emissions-
beloppet

Bransch: IT & Venture Building
Webbplats: www.wearefram.com

Fram Skandinavien
På väg till börsen

Max Bergman

Emissionserbjudande
Teckningstid: 19 september - 3 oktober 2017
Pris per aktie: 20,00 kr
Emissionsbelopp: 20 mnkr
Antal aktier i emissionen: 1 000 000
Kommande lista: First North
Pre-money värdering: 30 mnkr
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07:30 Registreringen öppnar, vi bjuder på kaff e och smörgås 
07:50 Välkommen till Aktiedagen Anette Jonsson, Aktiespararna
08:00 Hitta kursvinnare Bo Holmberg, Aktiespararna
08:30 Cline Scientifi c VD Patrik Sundh
09:00 Cyxone  VD Kjell Stenberg
09:30 Aptahem  VD Mikael Lindstam
10:00 Paus med förfriskningar 
10:15 Gapwaves  VD Lars-Inge Sjöqvist
10:45 WeAreQiiwi  VD Erik Dale Rundberg
11:15 myFC Holding VD Björn Westerholm
11:45 Ripasso Energy VD Gunnar Larsson
12:15 Vi bjuder på lunch Restaurang Seasons 
13:15 Initiator Pharma (engelska) VD Claus Olesen
13:45 Wilson Therapeutics CFO Anders Martin-Löf
14:15 Intervju med Liza Nyberg VD Collector Bank 
14:30 RhoVac  VD Anders Ljungqvist
15:00 Sprint Bioscience VD Anders Åberg
15:30 Paus med förfriskningar 
16:00 Pharmacolog VD Mats Högberg
16:30 Brighter  COO Henrik Norström
17:00 Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson
17:30 Enorama Pharma VD Mats Rönngard
18:00 Paus med förtäring 
18:30 Peckas Naturodlingar VD Hugo Wikström 
19:00 Idogen  VD Lars Hedbys
19:30 Indentive  VD Lars Thomas Rasmussen
20:00 Fram Skandinavien VD Max Bergman
20:30 Ta rygg på insiders – bli en vinnare på börsen Erik Lidén, Insider Fonder
20:45 Avslutning med utlottning av en hotellövernattning i Stockholm 

Måndag 25 september kl. 08:00–21:00

Svenska Mässan, Mässans Gata 24
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