
1

Informationsmemorandum April 2017

Clean Air Technology

Memorandum med anledning av förvärv av LightAir Holding AB 
samt LifeAir ABs fortsatta notering på Nordic Growth Market (NGM MTF).



2



3

Innehåll

Kommande rapporttillfällen:
Årsredovisning 2016 
Delårsrapport januari – juni 2017

24 april 2017

25 augusti 2017

VIKTIG INFORMATION
RISKFAKTORER
BAKGRUND OCH MOTIV
VD HAR ORDET
MARKNADSÖVERSIKT
VERKSAMHETSBESKRIVNING
FINANSIELL ÖVERSIKT 
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER
AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
BOLAGSORDNING

4
6
10
12
14
24
36
46
49
53
58
60



4

VIKTIG INFORMATION

Allmänt
Med ”LifeAir” eller ”Bolaget” avses LifeAir AB 
(publ) (organisationsnummer 556724-7373) 
(tidigare Ascenditur och dessförinnan Biolight), 
eller beroende på sammanhanget, koncernen där 
LifeAir AB (publ) är moderbolag.

Med ”Koncernen” avses koncernen där LifeAir AB 
(publ) är moderbolag.

Med ”LightAir” avses LightAir Holding AB 
(organisationsnummer 556691-3074) eller 
beroende på sammanhanget, koncernen där 
LightAir Holding AB var moderbolag före 
förvärvet.

Med ”Nordic MTF” avses marknadsplatsen Nordic 
MTF hos Nordic Growth Market AB.

Med ”Euroclear Sweden” eller “Euroclear“ avses 
Euroclear Sweden AB (organisationsnummer 
556585-8074).

Detta informationsmemorandum 
(”Memorandum”) har upprättats med anledning 
av LifeAirs (tidigare Ascenditur) förvärv av 
samtliga aktier i LightAir Holding AB 
(organisationsnummer 556691-3074) genom 
apportemission. Detta Memorandum utgör inte 
ett prospekt och har således inte 
upprättats i enlighet med till exempel 
bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument, Europaparlamentets 
och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-
kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. 
Detta Memorandum har inte heller godkänts och 
registrerats hos Finansinspektionen i enlighet 
med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ 
lagen om handel med finansiella instrument. En 
investering i aktier är förenad med vissa risker (se 
avsnittet “Riskfaktorer”). När investerare fattar ett 
investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen 
bedömning av Bolaget och detta Memorandum, 
inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. 
Inför ett investeringsbeslut bör potentiella 
investerare anlita sina egna professionella 

rådgivare samt noga utvärdera och överväga 
investeringsbeslutet. 

Distribution
Detta Memorandum har enbart upprättats i 
samband med förvärvet av LightAir och innehåller 
inte något erbjudande om att teckna eller på 
annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella 
instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller någon 
annan jurisdiktion. Detta Memorandum eller 
övrigt till detta Memorandum hänförligt material 
får ej distribueras eller publiceras i någon 
jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar 
och regler. Envar som kan komma att inneha 
detta Memorandum är skyldig att informera sig 
om och följa dess restriktioner, och särskilt att 
inte publicera eller distribuera detta 
Memorandum i strid med tillämpliga lagar och 
regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner 
kan utgöra brott mot tillämplig värdepappers-
lagstiftning.

Framtidsinriktad information 
De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns 
i detta Memorandum återspeglar Bolagets 
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell 
och operativ utveckling och gäller vid tid-
punkten för offentliggörande av detta 
Memorandum. Även om Bolaget anser att 
förväntningarna som beskrivs i sådana framtids-
inriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen 
garanti för att denna framtidsinriktade 
information förverkligas eller visar sig vara 
korrekt. Framtidsinriktad information är alltid 
förenad med osäkerhet eftersom den avser och 
är beroende av omständigheter utanför 
Bolagets direkta och indirekta kontroll. 
Presumtiva investerare uppmanas därför att ta 
del av den samlade informationen i detta 
Memorandum beaktat att framtida resultat och 
utveckling kan skilja sig väsentligt från styrelsens 
förväntningar. Någon försäkran att bedömningar 
som görs i detta Memorandum avseende 
framtida förhållanden kommer att realiseras 
lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller 
underförstått. Bolaget gör heller inga utfästelser 



5

om att offentligt uppdatera och/eller revidera 
framåtriktade uttalanden till följd av ny 
information, framtida händelser eller annat utöver 
vad som krävs enligt lag, regelverk eller andra 
föreskrifter. 

Information från tredje part
Detta Memorandum innehåller information som 
har hämtats från tredje part. All sådan information 
har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att 
dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende 
verifiering gjorts, varför riktigheten eller 
fullständigheten i informationen inte kan 
garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan 
försäkra genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts av tredje parter 
varifrån informationen hämtats, har dock inga 

uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra 
den återgivna informationen felaktig eller 
missvisande. 

Detta Memorandums tillgänglighet 
Detta Memorandum finns tillgängligt på Bolagets 
webbplats www.lifeair.com. 

Tillämplig lagstiftning  
Svensk materiell rätt är exklusivt tillämpligt på 
detta Memorandum inklusive tillhörande
handlingar. Tvist med anledning av iinnehållet i 
detta Memorandum eller därmed samman-
hängande rättsförhållanden ska avgöras av 
svensk domstol exklusivt.

LifeAirs aktier handlas på Nordic MTF under 
kortnamnet LAIR MTF. Handeln i LifeAirs aktier 
kan följas i realtid på www.ngm.se.

Nordic MTF är en multilateral handelsplattform 
för listning och handel i aktier och aktie-
relaterade värdepapper tillhörande Nordic 
Growth Market NGM AB. En multilateral 
handelsplattform (en MTF, Multilateral Trading 
Facility) är en handelsplattform i enlighet med 
MiFID (Markets in Financial Instruments 
Directive). En investerare bör ha i åtanke att 
aktier och aktierelaterade värdepapper som är 
listade på Nordic MTF inte är börsnoterade och 
att bolaget därför inte omfattas av 
samma regelverk till skydd för aktieägare som 
börsnoterade bolag.

På Nordic MTF gäller således inte lagen 
(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden 
på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 
19 juli 2002 om tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder (IFRS). Det är också 
möjligt att under vissa förutsättningar notera 
aktier eller aktierelaterade värdepapper på 

en MTF utan att prospektskyldighet föreligger 
enligt lag (1991:980) om handel med 
finansiella instrument. På Nordic MTF gäller inte 
heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot 
gäller Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 
2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet 
för svensk bolagsstyrnings “Takeoverregler för 
vissa handelsplattformar“.

Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth 
Markets egenutvecklade handelssystem, 
Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic 
Growth Markets medlemmar kan handla i 
aktierna. Information om handel och 
marknadsdata distribueras i realtid till bland 
annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront 
och ledande internetportaler med finansiell 
inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också 
tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se.

På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market 
NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd 
från Finansinspektionen, för övervakningen av 
såväl de listade bolagens informationsgivning 
som handeln i bolagens aktier.
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RISKFAKTORER

All affärsverksamhet och allt ägande av aktier 
är förenat med risker. Risker som hanteras väl 
kan innebära möjligheter och värdeskapande, 
medan det motsatta kan medföra skador och 
förluster.

Riskhantering är en viktig del av styrningen och 
kontrollen av Koncernen. Koncernens risk-
hantering täcker strategiska risker, operativa 
risker, risker för att inte efterleva lagar och regler, 
och risker för fel i Koncernens rapportering, 
inklusive den finansiella rapporteringen.

Riskerna kan delas in i marknadsrelaterade, 
rörelserelaterade och finansiella risker samt risker 
avseende den finansiella rapporteringen. Det sker 
ett kontinuerligt arbete med att identifiera alla 
förekommande väsentliga risker och att bedöma 
hur de ska hanteras.

- Marknadsrelaterade risker hanteras främst på  
   styrelse och ledningsnivå.
- Rörelserelaterade risker hanteras företrädesvis    
   på ledningsnivå.
- Funktionsspecifika risker hanteras inom  
   respektive funktion.
- Juridiska risker hanteras främst på ledningsnivå  
   i samarbete med externa jurister och rådgivare  
   samt vid behov på styrelsenivå.
- Risker avseende den finansiella rapporteringen  
   hanteras främst på ledningsnivå av Koncernens  
   verkställande direktör i samarbete med externa  
   rådgivare.
- Finansiella risker hanteras huvudsakligen på  
   styrelse- och ledningsnivå.

De risker som beskrivs nedan är inte inbördes 
rangordnade och beskrivningen gör inte anspråk 
på att vara komplett.

Marknadsrelaterade risker
Politiska och regulatoriska risker
LifeAir har försäljning på ett antal marknader. 
Förändringar i lagar och regler som 
tullregleringar, exportregleringar och andra lagar 
och regler i länder där LifeAir kommer att vara 
verksamt och där dess produkter kommer att 
säljas, kan påverka verksamheten.

Globala ekonomiska förhållanden och trender
Koncernens försäljning är till viss del beroende av 
den globala konjunkturen. En utdragen konjunk-
turnedgång med minskad vilja till konsumtion hos 
konsumenterna skulle kunna medföra en minsk-
ning av efterfrågan på LifeAirs produkter.

Konkurrens
Koncernens marknadsposition bygger på unika 
och patenterade teknologier. Det finns en risk att 
något företag lanserar en konkurrerande 
teknologi som är bättre och/eller billigare än 
LifeAir, eller att konkurrenter har starkare 
marknadsposition. Detta skulle kunna förändra 
förutsättningarna för LifeAirs expansion.

Tekniska risker
LifeAirs teknologier är förhållandevis nya på 
marknaden och det finns en risk att svagheter 
eller problem hittills inte har upptäckts och 
endast kan åtgärdas till betydande kostnad.

Marknaden för luftreningsprodukter i vilken  
LifeAirs teknologier implementeras kan i  
framtiden genomgå teknikskiften och utsättas 
för föränderliga marknadstrender. Utveckling och 
integration av teknologi kan medföra tekniska 
problem som gör att det tar längre tid än planerat 
för nya LifeAir produkter att nå marknaden och 
att kostnaderna kan bli högre än beräknat genom 
ökade utvecklingskostnader och försenad  
marknadsintroduktion. 
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Rörelserelaterade risker
Förmåga att hantera tillväxt
Koncernens verksamhet väntas växa kraftigt 
genom en ökad efterfrågan på LifeAirs 
produkter, vilket kommer att ställa höga krav 
på ledningen och den operativa och finansiella 
infrastrukturen. LifeAir har idag en begränsad 
organisation. Om Koncernen inte lyckas anpassa 
sin organisation, sina processer och sin 
kapacitet till en ökad efterfrågan kan detta 
komma att få negativa effekter på omsättning, 
resultat och finansiell ställning.

Marknadsacceptans av nyutvecklade 
produkter med ny teknologi
LifeAir avser att löpande utveckla och lansera nya 
produkter på marknaden. Det finns alltid risk för 
att nya produkter inte mottages positivt på mark-
naden eller att konkurrerande produkter upp- 
fattas som mer attraktiva.

 
Produktansvar
LifeAir har produktansvar gentemot sina 
distributörer som säljer och marknadsför 
produkterna och gentemot slutkunder som 
beställer direkt från LifeAir. Detta ansvar är 
begränsat och är reglerade i distributionsavtal. 
Distributörer har produktansvar mot sina 
återförsäljare och slutkunder och följer lokala 
marknadsregler och konsumentslagstiftning. 
LifeAirs risk är begänsad till reklamationer på 
grund av ej fungerande produkt och innebär att 
reservdelar för reparation måste tillhandahållas.

Beroende av nyckelpersoner och 
medarbetare
LifeAirs framtida utveckling är beroende av 
befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och 
kreativitet samt koncernens förmåga att rekrytera 
och behålla nyckelpersoner. 

Kunder och samarbetsavtal
LifeAirs försäljning av produkter sker genom 
distributörer på varje enskild marknad. Dessa 
distributörer är viktiga för Koncernens framtida 

utveckling eftersom de lokalt ansvarar för 
marknadsföring och försäljning. Det finns ingen 
garanti för att de distributörer med vilka LifeAir 
har tecknat eller kommer att teckna avtal
kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt 
dessa avtal. Det kan inte garanteras att 
existerande avtal inte sägs upp eller förklaras 
ogiltiga eller att det inte kommer att förekomma 
förändringar i ingångna avtal.

Change of control
I vissa av LightAir Holding ABs avtal med 
leverantörer och kunder finns så kallade change 
of control-klausuler, som skulle kunna ge rätt för 
motparten att säga upp avtal på grund av den 
ägarförändring som sker i LightAir Holding AB. Det 
finns inte några indikationer på att motparterna 
kommer att utnyttja rättigheten till uppsägning av 
avtal på grund av ägarförändringen, men skulle så 
bli fallet skulle det kunna få en negativ inverkan på 
verksamhet, resultat och finansiell ställning.

Kvalitetsfrågor
Som alla företag som utvecklar ny spjutspets- 
teknologi möter man som oftast initialt 
problematik med att verifiera teknikens 
effektivitet, stabilitet och funktion över tid. LifeAir 
genomför kontinuerligt tester av teknik och 
produkter under olika förutsättningar avseende 
temperatur, luftfuktighet samt luftens partikel-
koncentration. Det finns inga garantier för att nya 
problem inte kommer att uppstå antingen med 
befintliga eller kommande produkter. Det finns en 
risk att sådana problem kan påverka försäljning 
och resultat negativt.

Immateriella rättigheter
LifeAirs immateriella rättigheter skyddas främst 
genom patent, avtal och lagstiftning till skydd för 
företagshemligheter. LifeAir har tillgång till egna 
och licensierade patent avseende flera 
teknologier. LifeAir har även registrerat varu-
märket LightAir internationellt och ansökt om 
registrering av varumärket LifeAir som ord såväl 
som figur, det vill säga komplett logotyp. 
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Koncernens tillväxt och framgång är beroende av 
utvecklade teknologier varvid patenträttigheter 
utgör en viss del. Det finns en risk att det finns 
svagheter eller problem med patenträttigheter 
eller att LifeAir gör intrång i andra patent. Det kan 
inte uteslutas att sådana problem endast kan 
åtgärdas till betydande kostnad eller riskera 
Koncernens framtid. Det är även möjligt att 
ansökningar om varumärken stöter på opposition 
och därigenom inte blir registrerade. 

Intrång i Koncernens immateriella rättigheter eller 
Koncernens eventuella intrång i andra företags 
immateriella rättigheter skulle kunna försämra 
konkurrensförmågan eller på annat sätt skada 
Koncernens verksamhet. Det kan visa sig 
nödvändigt för Koncernen att inleda rätts- 
processer för att försvara sina immateriella 
rättigheter. Sådana rättsprocesser skulle kunna 
bli betungande och kostsamma och det finns 
ingen garanti för att Koncernen vinner en sådan 
process. 

Utöver patenterad teknologi använder LifeAir eget 
kunnande (know-how) och företags-
hemligheter som inte skyddas av patent. LifeAir 
strävar efter att skydda sådan information bland 
annat genom sekretessavtal med anställda, 
konsulter och andra samarbetspartners. Det 
föreligger emellertid ingen garanti att sådana avtal 
skyddar mot offentliggörande av konfidentiell 
information. Dessutom kan LifeAirs affärs-
hemligheter på annat sätt bli kända eller 
utvecklas självständigt av konkurrenter.

Beroende av leverantörer
För att Koncernen ska kunna leverera produkter 
är den beroende av att råvaror, produkter och 
tjänster från tredje part uppfyller överenskomna 
krav avseende exempelvis mängd, kvalitet och 

leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveranser 
från leverantörer kan innebära att Koncernens 
leverans av produkter försenas, vilket i det korta 
perspektivet kan innebära minskad alternativt 
utebliven försäljning.

Finansiella risker
Koncernen kommer genom sin verksamhet att 
utsättas för olika finansiella risker såsom 
ränterisk, valutarisk, prisrisk, kreditrisk samt 
finansierings- och likviditetsrisk. Koncernens 
finansiella risker bedöms huvudsakligen vara 
finansieringsrisk, likviditetsrisk och valutarisk.

Finansieringsrisk och likviditetsrisk
Finansieringsrisk avser risken att refinansiering 
av förfallna lån försvåras eller blir kostsam och 
att Koncernen därmed får svårt att fullfölja sina 
betalningsåtaganden. Likviditetsrisk avser risken 
att inte kunna fullgöra betalningsåtaganden innan 
de förfaller.

Det kan inte uteslutas att Koncernen kan 
komma att behöva ytterligare kapitaltillskott fram 
till dess att verksamheten når ett positivt resultat 
och kassaflöde. Det finns inga garantier för att 
ett sådant kapitaltillskott kan anskaffas och inte 
heller att det kan ske till fördelaktiga villkor.

Valutarisk
LifeAir opererar på en global marknad med delar 
av försäljning, bidrag och inköp i andra valutor än 
SEK, primärt i USD och EUR men även andra 
valutor förekommer. Förändringar i värdet på SEK 
i förhållande till andra valutor kan därmed komma 
att få såväl positiva som negativa effekter på 
resultat och finansiell ställning.
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Risker avseende den finansiella 
rapporteringen
De mest väsentliga riskerna för fel i den finansiella 
rapporteringen avser främst redovisat värde på 
immateriella anläggningstillgångar. Om 
redovisat värde av dessa tillgångar visar sig 
avvika från verkligt värde kan detta medföra 
nedskrivningsbehov, vilket skulle få negativa 
effekter på resultat och finansiell ställning.

 
Risker relaterade till aktien
Ägare med betydande inflytande
Ett fåtal investerare kommer genom sitt ägande 
att ha möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i 
ärenden som kräver godkännande av aktie-
ägarna på bolagsstämma, däribland utnämning 
och avsättning av styrelseledamöter och 
eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller 
försäljning av tillgångar och andra företags-
transaktioner.

Detta inflytande kan vara till nackdel för aktie- 
ägare vars intressen skiljer sig från storägarnas 
intressen. Även andra ägare kan komma, 
beroende på hur ägarförhållandena i LifeAir 
kommer att se ut, att inneha eller senare skaffa 
sig innehav av sådan storlek att det kan ha 
betydelse för inflytandet över LifeAir.

Begränsad likviditet i LifeAirs aktie
Det kan föreligga en osäkerhet kring aktie-
marknadens intresse för LifeAirs aktie. Om en 
aktiv och likvid handel inte utvecklas i aktien kan 
det medföra svårigheter för aktieägare att sälja 
större poster inom en kortare period utan att 
påverka priset för aktien.

Fluktuationer i aktiens pris
En investering i LifeAir är förknippad med risk. 

Kursen i LifeAirs aktie kan fluktuera över tid och 
det finns inga garantier för att aktiekursen 
kommer att ha en positiv utveckling. Aktie-
marknadens generella utveckling och 
utvecklingen för LifeAirs aktie beror delvis på en 
rad faktorer som ligger utanför Koncernens 
kontroll. Även om Koncernens verksamhet 
utvecklas positivt finns det en risk att en 
investerare drabbas av en förlust vid 
avyttringen av sitt innehav.

Risker relaterade till marknadsplatsen
Aktierna i LifeAir handlas på Nordic MTF, en alter-
nativ marknadsplats som ägs och drivs av NGM 
AB. En investerare bör ha i åtanke att aktier och 
aktierelaterade värdepapper som är listade på 
Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget 
därför inte omfattas av samma regelverk till skydd 
för aktieägare som börsnoterade bolag. En 
investering i ett bolag som handlas på Nordic MTF 
kan vara mer riskfylld än en investering i ett börs-
noterat bolag.

Framtida utdelning
Eventuella framtida utdelningar, och storleken 
på sådana, är beroende av bland annat Bolagets 
framtida resultat, finansiella ställning, rörelsekapi-
talbehov och likviditet. Eventuell utdelning beslutas 
av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Det 
finns en risk att LifeAir i framtiden inte kommer att 
lämna aktieutdelning.

Utspädning till följd av framtida emissioner
Bolaget kan i framtiden komma att besluta om 
nyemission av aktier eller andra värdepapper för 
att anskaffa kapital. Alla sådana erbjudanden kan 
minska det proportionella ägandet och röstandel-
en för innehavare av aktier samt vinst per aktie och 
få en negativ effekt på aktiens marknadspris.
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BAKGRUND OCH MOTIV

Detta Memorandum har upprättats med 
anledning av LifeAirs förvärv av LightAir samt 
LifeAirs fortsatta notering på Nordic MTF.
 
LifeAir (tidigare Ascenditur och dessförinnan 
Biolight) listades på Nordic MTF 2007 och bedrev 
verksamhet som överfördes till ett dotterbolag och 
avyttrades i september 2016. Bolaget har sedan 
avyttringen av dotterbolaget ej bedrivit någon 
affärsverksamhet och Bolagets tillgångar har i 
huvudsak bestått av likvida medel. 

Bolaget har sedan juni 2016 sökt efter en ny 
verksamhet att förvärva och har analyserat en rad 
olika företag av varierande storlek och inom olika 
branscher. På den extra bolagsstämman den 20 
december 2016 godkände stämman styrelsens 
beslut att förvärva samtliga aktier i
LightAir genom en apportemission. Bolaget hade 
vid tidpunkten för förvärvet ingen operativ 
verksamhet varför LightAir är den nya och enda 
verksamheten för Koncernen. 

Förvärvet bedöms gagna såväl Bolagets befint- 
liga som LightAirs aktieägare som nu tillsammans 
kan fortsätta att bygga en värdeskapande tillväxt i 
Koncernen. 

Genom listningen på Nordic MTF får Koncernen 
utökad tillgång till kapitalmarknaden, vilket skapar 
större möjligheter att genomföra en snabbare 
expansion av verksamheten. 

Styrelsen, som ansvarar för detta Memorandum, 
har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna som lämnas i 
detta Memorandum är, såvitt den vet, överens-
stämmande med de faktiska förhållandena och 
att ingenting har utelämnats som med sannolikhet 
kan påverka bedömningen av Koncernen. 

 
Stockholm den 12 april 2017
 
LifeAir AB (publ)
Styrelsen 
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Om LightAir

Specialiserade på luftrening 
LightAir är ett svenskt Clean Tech-bolag som 
utvecklar och säljer luftrenare baserade på två 
patenterade och banbrytande teknologier för 
luftrening i inomhusmiljö. Bolagets två produkt-
familjer marknadsförs under varumärkena 
IonFlow och CellFlow vilka erbjuder effektiva och 
funktionella produkter med ett starkt design-
koncept. LightAirs produkter är bland de mest 
testade på marknaden med mycket goda 
resultat. IonFlow-produkterna är därutöver de 
enda luftrenarna i världen som är vetenskapligt 
bevisade att effektivt förhindra spridning av 
luftburna virus; 2015 publicerades en 
vetenskaplig rapport i Nature Scientific Reports 
efter forskningsstudier på Karolinska Institutet 
(KI).

Marknadsöversikt
Enligt WHO dör cirka 7 miljoner människor – ett 
av åtta dödsfall – årligen på grund av luft-
föroreningar. Luftföroreningar ses idag som 
världens enskilt största miljöhälsorisk. 

Den globala marknaden för luftrenare väntas växa 
från cirka USD 15 miljarder i år till cirka USD 30 
miljarder 2021, främst drivet av generellt ökat 
välstånd, stora befolkningar i nyckelmarknader, 
ökad medvetenhet om luftföroreningars 
negativa effekter samt ökade krav på luftkvalitet 
från myndigheter. 

Marknaden för luftrenare är segmenterad där 
specifika geografiska förhållanden såsom 
befolkningsstorlek, halter av luftföroreningar och 
generell kunskap om luftkvalitet och dess 

hälsopåverkan i stor utsträckning styr efterfrågan 
och de krav som ställs på produkter. Tack vare 
LightAirs breda produktportfölj och tydligt fokus 
på såväl funktion, effektivitet och design 
tillgodoser LightAirs produktutbud de kravprofiler 
som ställs på olika marknader. 

Marknadssegment
Marknaden för luftrenare kan delas in i tre 
sektorer: konsumentprodukter (30 %), 
kommersiella produkter (45 %) och 
industriella produkter (25 %).  LightAir har sedan 
2007 sålt produkter inom ett subsegment till 
konsumentmarknaden vilket utgör cirka 6 
procent av den totala marknaden. Under 2017 
lanserar LightAir en rad produkter som vänder sig 
till såväl konsumentmarknaden som den 
kommersiella marknaden och kommer 
därigenom adressera närmare 75 procent av den 
totala marknaden för luftrenare, vilket innebär att 
den potentiella marknaden utökas från 1,8 
miljoner till cirka 29 miljoner sålda luftrenare.

Affärsmodell
LightAirs affärsmodell baseras på att bolaget 
utvecklar produkter och varumärke som sedan 
säljs och marknadsförs genom ett världs-
omspännande nät av distributörer. Genom 
LightAirs Premium Distributor Program där 
utvalda distributörer ansvarar för att marknads-
föra och bygga upp lokala distributionsnät av 
återförsäljare begränsas LightAirs egna 
kostnaderna i verksamheten. Därutöver tillåter 
affärsmodellen bibehållen flexibilitet att snabbt 
anpassa produktutveckling och marknadsföring 
till förändringar på lokala marknader och hög 
konkurrenskraft. LightAir har sedan dess 
grundande sålt cirka 150 000 IonFlow-produkter 
i cirka 30 länder runt om i världen.
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VD HAR ORDET

Luftföroreningar och relaterade sjukdomar är 
idag ett kraftigt växande problem över hela 
världen. Varje dag insjuknar och dör människor 
som direkt följd av förorenad luft vilket medför 
att medvetenheten hos stater och den enskilda 
individen ökar. Vår vision är att etablera LifeAir 
som ett ledande företag som förbättrar 
människors hälsa och välbefinnande genom att 
erbjuda de absolut bästa produkterna för en ren 
och hälsosam inomhusluft. Våra två 
revolutionerande patenterade teknologier och 
vår affärsmodell möjliggör expansion på den 
globala marknaden, som enligt Market & 
Research årligen kommer att växa med 14 
procent under de närmaste fem åren.

LifeAir renar inte luften på det traditionella sättet. 
Våra teknologier ger nya och bättre lösningar som 
möjliggör filterfria, tysta, energisnåla produkter 
som också effektivt renar luften från virus, 
bakterier och mögel samt de allra minsta och 
därmed mest hälsofarliga partiklarna. Vi 
kombinerar dessa konkurrensfördelar med ett 
starkt designkoncept vars uttryck identifierar 
LifeAir som varumärke. 

Vår passion
För LifeAir handlar det endast om ren och 
hälsosam luft! Vi vet att det är avgörande för hälsa 
och liv och tror att det med tiden bara kommer att 
bli än viktigare. Det är en glädje att kunna erbjuda 
revolutionerande lösningar och produkter, som 
förbättrar människors livsmiljö. 

Vi är redo för nästa steg
LifeAirs förvärv av LightAir, vår konkurrens-
kraftiga produktportfölj, starka affärsmodell och 
ökad global efterfrågan på luftrenare skapar 

förutsättningar och möjligheter för vår verksamhet. 
Ur ett investeringsperspektiv är följande faktorer 
viktiga i vår utveckling. 

Unik och avgörande funktion
LifeAirs teknologier är ledande på att effektivt rena 
inomhusluft från de mest hälsovådliga partiklarna, 
det vill säga de allra minsta partiklarna som utgör 
mer än 90 procent av alla partiklar i normal inom-
husluft. Dessa partiklar är mycket svåra att fånga 
och de svävar i luften nästan hur länge som helst 
eftersom de nästan inte alls påverkas av tyngd-
kraften. LifeAirs teknologier kan effektivt 
eliminera dessa hälsovådliga partiklar med 
bibehållen låg ljudnivå och låg energiförbrukning. 
Dessa egenskaper antas bli viktigare i kravbilden 
för luftrenare i takt med ökad kunskap. 
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Beprövat och bevisat
Sedan företaget etablerades har IonFlow-
produkternas prestanda att reducera partikel-
halten i luften bekräftats av ett flertal testinstitut. 
Flera års forskning på Karolinska Institutet 
avseende IonFlow-teknologins effekter på luft
burna virus (och andra mikrober) har vetenskapligt 
bevisat att IonFlow-produkter effektivt reducerar 
koncentrationen av luftburna virus samt oskadlig-
gör smittsamma virus redan i luften, vilket 
publicerades 2015 i Nature Scientific Reports. 
LifeAirs IonFlow-produkter är, så vitt vi känner till, 
de enda luftrenarna i världen med vetenskapligt 
bevisad effekt att på så sätt förhindra spridning 
av luftburen virussmitta. Samarbetspartners och 
konsumenter kan således känna sig trygga med 
produkternas funktion och effektivitet. Det kan 
tilläggas att alla positiva erfarenheter och 
berättelser från användare är en väsentlig 
inspirationskälla i vårt arbete framåt. 

Stor marknadspotential
LifeAirs IonFlow-produkter vänder sig till en 
progressiv del av den kraftigt ökande konsument-
marknaden. Våra nya produkter utvecklade på den 
fläktbaserade och patenterade CellFlow-
teknologin kommer att kunna utmana och ta 
viktiga marknadsandelar från konventionella fläkt-
drivna luftrenare med mekaniska filter, som idag 
dominerar marknaden. Därtill påbörjar vi under 
2017 marknadsföring och försäljning på 
marknaden för kommersiella produkter, som 
sammantaget anses utgöra 45 procent av den 
totala marknaden. Framöver ser vi även goda 
möjligheter att konkurrera på marknaden för 
industriella lösningar. Möjligheterna att applicera 
vårt kunnande och våra teknologier på nya produk-
ter och koncept skapar flexibilitet och tillväxt. 

En stark affärsmodell
LifeAir arbetar med ett Premium Distributor 
Program där valda distributörer ansvarar för att 
marknadsföra och bygga upp lokala distributions-
nät av återförsäljare. LifeAirs egna kostnader för 
verksamheten kan därigenom begränsas och 
därmed sammanhängande risk reduceras. Vidare 
kommer flexibiliteten att snabbt kunna anpassa 
produktutveckling och marknadsföring till 
förändringar på lokala marknader att leda till 
bibehållen och stärkt konkurrenskraft. LifeAirs 
målsättning är att stödja distributörers och 
återförsäljares marknadsföring och försäljning 
genom att tillhandahålla ett komplett koncept för 
produkter, varumärke och marknadsmaterial. 

Det har varit en mycket spännande resa där sista 
året inneburit etablering på nya marknader, 
utveckling av nya produkter och utveckling av 
LifeAirs varumärke och profilprogram. Med bättre 
finansiella förutsättningar, ny stark företagsprofil 
och en intressant och unik produktportfölj ser vi 
fram emot att tillsammans med våra samarbets-
parter och andra intressenter göra LifeAir till en 
succé världen över. 

Breathe easy and enjoy life!

Stockholm den 12 april 2017

Roger Sogge
VD
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MARKNADSÖVERSIKT

Enligt WHO dör ca 7 miljoner människor – ett 
av åtta dödsfall – årligen på grund av luft-
föroreningar. Luftföroreningar ses idag som 
världens enskilt största miljöhälsorisk. 
Genom ökad kunskap om luftföroreningar i 
inomhusmiljön och deras hälsokonsekvenser 
betraktas luftrenare alltmer som en 
nödvändighet runt om i världen. 
Undersökningsföretaget Market & Research 
förutser att den globala marknaden för 
luftrenare kommer att växa från cirka USD 15 
miljarder i år till cirka USD 30 miljarder 2021. 
Starkast väntas tillväxten vara i Asien. 

De främsta drivkrafterna är generellt ökat 
välstånd, stora befolkningar i nyckelmarknader 

och ökad medvetenhet både inom forskning 
och bland allmänheten om luftföroreningars 
negativa effekter på vår hälsa. Ökade krav från 
myndigheter gällande luftkvalitet inomhus driver 
också den kommersiella och teknologiska 
utvecklingen. Enligt Market & Research kommer 
den globala marknaden växa med 14 procent 
årligen under de närmsta 5 åren. De marknader 
som kommer öka mest under denna period 
kommer enligt nedan att vara de asiatiska 
marknaderna men även den mest mogna 
marknaden USA kommer att växa med cirka 10 
procent på årsbasis. Detta ligger till grund för 
LifeAirs strategi och befintliga nätverk av 
distributörer. 
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Den underliggande och främsta drivkraften 
för den ökade efterfrågan på luftrenare är en 
ökad kunskap om de allvarliga hälsoproblem 
som orsakas av luftföroreningar. 2015 ansåg 76 
procent av kineserna att luftföroreningar är ett 
“stort problem” och 73 procent oroar sig för att 
luftföroreningar kommer att skada dem 
personligen.1  Redan 2010 stod Kina för 40 
procent av jordens totalt antal förtida dödsfall 
orsakade av luftföroreningar.2

Några av de hälsoproblem som luftföroreningar 
orsakar är hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, 
cancer, demens, allergi samt naturligtvis 
sjukdomar i lungor och luftvägar som astma, KOL, 
lungfibros, m.fl. Även mindre akuta problem som 
huvudvärk, trötthet, koncentrations- och sömn-

svårigheter är kopplade till luftföroreningar. 
Hälsoproblemen resulterar i enorma 
samhällskostnader både i form av förlorade liv 
och dålig hälsa. Världsbanken estimerade att 
kostnaderna uppgick till USD 225 miljarder under 
2013 medan OECD har uppskattat kostnaderna 
till flera miljarder USD per år.3 & 4

Ett illustrativt exempel är att mer än 24 miljoner 
människor i USA idag lider av astma. Det är den 
vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och 
även den vanligaste anledningen till skolfrånvaro. 
Astma orsakar fler än 2 miljoner akutbesök på 
sjukhus, 14 miljoner planerade besök hos läkare 
och 439 000 sjukhusvistelser årligen. 
Samhällskostnaden för enbart astma uppgår till 
USD 56 miljarder per år.5 

Källor:
1. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/12/10/as-smog-hangs-over-beijing-chinese-cite-air-pollution-as-major-concern/
2. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2962693-8/fulltext?rss=yes
3. https://www.oecd.org/env/the-cost-of-air-pollution-9789264210448-en.htm
4. http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2016/09/08/death-in-the-air-air-pollution-costs-money-and-lives 
5. https://www.cdc.gov/nchs/fastats/asthma.htm

Luftföroreningar inomhus kostar liv 
och pengar
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förtida dödsfall varje år
3,2 miljoner

av dödsfallen inträffar 
bland barn under 5 år50 %

rapporterar höga nivåer av
luftföroreningar

3 000 städer

Ökande hälsoproblem till följd av luftföroreningar

vanligaste orsaken 
till förtida dödsfall8:e

utsätts för nivåer av luft-
föroreningar som är skadliga

1 av 6

ökning av dödsfall sedan år 2000
300 %

800K

2000 2010

3.2M

Källor:
“Tackling the global clean air challenge“, World Health Organization, 2011
“Outdoor air pollution among top global health risks in 2010“, Health Effects Institute, 2012
“WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database (update 2016)“, World Health Organization, 2016
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Dagens luftrenare baseras på flera olika 
teknologier, av vilka de vanligaste är mekaniskt
filter (HEPA-filter), elektrostatisk filtrering,  
jonisering och aktivt kolfilter. Den kommersiellt 
dominerande teknologin är konventionell 
HEPA-filterteknik med fläkt, som idag 
representerar drygt hälften av marknaden. 
Inklusive andra filter/fläktbaserade teknologier 
utgör dessa i dagsläget hela 80 procent av 
marknaden.1  Resterande innefattar en mängd 
alternativa teknologier eller kombinationer av 
flera. Marknaden för luftrenare saknar idag en 
global industristandard, vilket gör det svårt för 
konsumenter att jämföra olika produkter och 
teknologier.

HEPA-filter
HEPA (High Efficiency Particulate Air filters) är en 
klassificeringsbenämning av en viss typ av 
mekaniska filter som finns i olika finhetsgrader. 
Filtret har idag ett stort antal användnings-
områden, från bilar, hem och dammsugare till 

flygplan. HEPA-filter har funnits sedan 1940-talet 
och dess effektivitet är idag väl dokumenterad. 
Teknologins nackdelar är att filtret har svårt att 
fånga de mikroskopiska så kallade nano- och 
ultrafina partiklarna som normalt utgör mer än 
90 procent av alla partiklar i inomhusluften. 
Eftersom filtret även snabbt täpps till av partiklar, 
särskilt i starkt förorenade städer som Beijing och 
New Delhi, reduceras filtrets effektivitet tämligen 
snabbt. Detta innebär att kostsamma filterbyten 
måste göras mycket frekvent för att upprätthålla 
avsedd verkan. Då filtret är tätt krävs ett starkt 
lufttryck för att forcera luften genom filtret, vilket 
medför hög ljudvolym och hög energiförbrukning. 
LifeAirs produkter är specialiserade på att ta bort 
fina och ultrafina partiklar. Dessutom är de filter-
fria och tysta med mycket låg energiförbrukning.

Konventionellt elektrostatfilter
Konventionell elektrostatfilterteknik innebär att 
luften passerar mellan laddade metallplattor. 
Partiklarna laddas negativt av negativa joner, som 

Olika teknologier på marknaden

Källor:
1.      Global Air Purifiers Market By Filter Type, By End User Sector, Competition, Forecast & Opportunities, 2011-2021, TechSci Research,  
          June 2016
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genereras med högspänning. Det betyder att de 
negativt laddade partiklarna fastnar på de positivt 
laddade metallplattorna. Teknologin är effektiv, 
men filtret måste rengöras ofta för att bibehålla 
effektiviteten och en biprodukt av laddningen 
är det hälsofarliga ämnet ozon. LifeAirs CellFlow 
teknologi är en innovativ utveckling av 
konventionellt elektrostatfilter med produkter 
som är näst intill ozonfria. 

Jonisering
Joniseringsteknologin innebär att man genom 
högspänning genererar enorma mängder 
elektroner som i sin tur bildar negativa joner med 
molekyler i luften. Genom att de negativa jonerna 
fastnar på partiklar i luften och laddar dem 
negativt kan man genom att tillhandahålla en 
positivt laddad kollektor fånga partiklarna 
genom en effekt liknande en magnet. Teknologin 
är mycket effektiv, men problemet är liksom för 
elektrostatfilter att ozon bildas. Idag finns 
lagstadgade gränsvärden för ozon och för att 
respektera dessa har de flesta jonisatorer på 
marknaden en väldigt låg jonproduktion och 
därmed bristfällig luftrening. LifeAir har löst 

problemet och kan med sin patenterade lösning 
uppnå en mycket hög jonproduktion och därmed 
effektiv partikelreduktion näst intill ozonfritt. 
Detta är helt unikt på marknaden. En annan effekt 
med jonisering är att väggar kan bli naturliga 
kollektorer. Detta problem har minimerats med 
LifeAirs teknologi, men i mycket smutsiga miljöer 
kan det ibland inte helt undvikas.

Kompletterande teknik
Av marknadsföringsskäl innehåller många 
luftrenare en kombination av ett flertal 
teknologier:

• Aktivt kolfilter som neutraliserar vissa gaser
• UV-strålning som steriliserar genom att döda  
     mikrober
• Fotokatalytisk oxidering där UV-strålning  
     aktiverar titaniumoxid
• Ozongenerator som neutraliserar odörer (kan  
     numera endast användas i sluten kammare  
     efter t.ex. bränder)
• Tvättning av luft genom att trycka luft genom  
     vatten 
• Partikelförbränning vid hög temperatur
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Den kraftigt ökade efterfrågan på luftrenare har 
medfört att alltfler företag erbjuder luftrenare. 
Som exempel kan nämnas att dammsugar-
tillverkaren Dyson förra året lanserade sin första 
luftrenare och att Unilever köpte luftrenartillverk-
aren Blueair i somras. Globalt ledande 
varumärken är Philips, Sharp, Panasonic, 
Honeywell, Samsung, Daikin, Coway och Blueair. 
De flesta av dessa företag är generalister där 
luftrenare endast utgör en mindre del av deras 
produktportfölj. De säljer luftrenare av låg/mellan 
kvalitet i en lägre prisklass. Produkterna använder 
oftast mindre bra filter som inte renar luften 
effektivt. Företag som Blueair och IQAir har valt 
att fokusera på kvalitetsprodukter med en högre 

Kvalitet
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$400

$500
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Konkurrentöversikt

prisbild. LifeAirs produkter befinner sig i detta 
så kallade premiumsegment och marknadsförs 
som produkter med hög prestanda, kvalitet och 
attraktiv design.

Generalister som Sharp, Samsung och Philips 
åtnjuter stora marknadsandelar, särskilt på sina 
hemmamarknader, mer på grund av sina starka 
varumärken och låga prisbild än produkternas 
kvalitet. LifeAir tillsammans med Blueair och IQAir 
är några av de få företagen som huvudsakligen 
specialiserar sig på luftrening. Företagen kan 
därmed bättre positionera sig som experter inom 
området och erbjuda mer attraktiva luftrenings-
lösningar för konsumenter och företag.

Våra konkurrenter
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De största och mest mogna marknaderna för 
luftrenare är Nordamerika, Kina, Japan och Korea, 
särskilt på konsumentmarknaden. Där har 
luftrening blivit en del av vardagen och 
konsumenter är kunniga om luftrening och 
betydelsen av bra luftrenare. Regionen Asia 
Pacific, som bland annat omfattar Kina, Indien, 
Korea, Malaysia, Japan och Indonesien bidrar 
starkt till den ökade efterfrågan. Anledningen 
till detta, förutom de stora befolkningarna, är de 
höga luftföroreningshalterna och 
konsumenternas medvetenhet om hälso-
effekterna av luftföroreningar. De är därför 
benägna att spendera mer på luftrenare än i 
exempelvis USA där större delen av luftrenare 
som säljs på konsumentmarknaden är av lägre 
kvalitet och prisbild.
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20 % 30 %

Japan
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* cirkelns storlek representerar ungefärlig marknadsstorlek

Asien driver efterfrågan starkast på grund av dess 
befolkningsstorlek och höga halter av luftföroreningar.

Asien utgör den största drivkraften för den ökande efterfrågan 
på luftrenare på grund av dess befolkningsstorlek och höga 
halter av luftföroreningar.

Historiskt har de olika marknadernas utveckling 
varit relativt ojämn och korrelerad till ökade luft-
föroreningshalter, som därigenom stötvis 
accelererat marknadens tillväxt. Kina upplevde 
detta i januari 2013 då dåligt väder i kombination 
med små partiklar främst från fordon, kol-
förbränning och industrier (fossil förbränning) 
orsakade en tät dimma av dödliga luft-
föroreningar. Detsamma hände i Singapore, 
Indonesien och Malaysia under sommaren 2013. 
Marknaden för luftrenare växte med 50 procent 
under dessa utbrott. Utbrottet i Kina resulterade i 
att staten utarbetade en ”Air pollution prevention 
plan” för att stegvis minska problemen. Delar av 
Asien har dock sedan dess årligen varit utsatta 
för liknande utbrott. Denna vinter har detta 
problem även uppstått i Oslo, Norge, som idag 
anses ha Europas mest förorenade luft.

Marknader
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Marknadssegment - våra kunder

Källor:
1 & 2.     Global Air Purifiers Market By Filter Type, By End User Sector, Competition, Forecast & Opportunities, 2011-2021, TechSci 
                 Research, June 2016

LifeAir LifeAir

LifeAirs målmarknad av totalmarknad 2007 - 2016 LifeAirs målmarknad av totalmarknad 2018

Luftrenare kan delas in i tre sektorer: 
konsumentprodukter, kommersiella produkter 
och industriella produkter. Idag utgör 
konsumentprodukter 30 procent, kommersiella 
produkter 45 procent och industriella 
produkter 25 procent av den totala mark-
naden.1  LifeAirs två patenterade teknologier 
kompletterar varandra och utgör heltäckande 
grund för en mängd applikationer inom alla tre 
segmenten. Olika användningsområden har 
sina särskilda krav och teknologierna kan 
flexibelt anpassas efter dessa krav. Många 
länders regeringars ökade krav på luftkvaliteten 
i inomhusmiljöer har en positiv effekt på 
efterfrågan i alla segment.

LifeAir har sedan 2007 sålt produkter inom ett 
subsegment till konsumentmarknaden och 
lanserar under 2017 produkter för att nå hela 
konsumentmarknaden samt produkter för den 
kommersiella marknaden. Introduktion på den 
industriella marknaden ligger längre fram. Genom 
denna utveckling kommer LifeAirs potentiella 
marknad öka från 6 procent under 2016 till 
närmare 75 procent under 2018 av totalmark-
naden för luftrenare, vilket innebär att den
potentiella delen av marknaden utökas från 1,8 
miljoner till cirka 29 miljoner sålda luftrenare.

Konsumentmarknaden  
Konsumentmarknaden växer sig allt starkare i 
takt med att hushållens välstånd ökar världen 
över och medvetenheten kring luftens effekt på 
människors hälsa blir bättre. Idag säljs det ca 9 
miljoner luftrenare till hushåll världen över varav 
ca. 80 procent (7,2 miljoner) av dessa 
luftrenare är filter- och fläktbaserade. Med 
IonFlow teknologin har LifeAir vidrört den mindre 
delen av konsumentmarknaden, alltså resterande 
20 procent (1,8 miljoner)

2
.  Under slutet av 2017 

lanserar LifeAir produkter baserade på CellFlow 
teknologin och breddar därmed sitt produkt-
utbud till att även konkurrera med filter- och 
fläktbaserade luftrenare. Därigenom kommer 
LifeAir att adressera konsumentmarknaden i sin 
helhet. Denna marknad kommer enligt Market & 
Research att vara dubbelt så stor 2021 och 18 
miljoner luftrenare kommer att säljas.

För användning i hemmiljö krävs det att en 
luftrenare är tyst så att den kan placeras i 
sovrummet utan att störa. Den bör vara energi- 
snål eftersom den per definition alltid ska vara 
påslagen och ha låga driftskostnader 
inklusive rimliga kostnader för filterbyten. Den bör 
naturligtvis vara effektiv särskilt avseende små 
hälsovådliga partiklar. Många konsumenter har 
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uttalade problem som de vill lösa i hemmet som 
till exempel pollenallergi, astma, KOL, mögel- 
problem eller helt enkelt förbättra 
förutsättningarna för en långsiktigt god hälsa. 
LifeAirs båda teknologier erbjuder produkter till 
hushåll som spänner över hela kravbilden med 
betydande och konkurrenskraftiga fördelar för 
konsumenten.

Kommersiella marknaden 
Cirka 40 procent av vår tid läggs ner på jobbet 
och många arbetsplatser har problem med sjuk-
frånvaro som kostar både företag och staten 
pengar. En orsak till detta är dålig inomhusluft. 
På en arbetsplats är det ofta många möten 
mellan människor som alla tillför partiklar och 
som dessutom bär med sig virus och bakterier. 
Dessutom använder vi miljörelaterade 
föroreningskällor som maskiner, datorer, 
produkthantering, etc., som bidrar till försämrad 
inomhusluft. LifeAir identifierar ett antal viktiga 
kundgrupper inom segmentet Professional 
Solutions:

• Arbetsplats
• Service (hotell, café, restaurang, spa, gym, etc)
• Offentlig (skola, dagis, bibliotek, etc.)
• Vård (vårdcentraler, kliniker, tandläkare,  
     väntrum, etc.)
• Industri (färskvaruhandel, tillverkning, lager,  
     etc.)

I alla dessa miljöer finns det idag inga direkta krav 
på minsta tillåtna partikelhalt i luften. Men det 
finns ett stort konkurrensmässigt värde av att 
kunna erbjuda en arbetsplats, hotell eller skola 
där personal och besökare mår bra och får en 
positiv upplevelse. Smittospridningen av 
infektioner kan minskas och en hel del arbets-
relaterade sjukdomar kan dessutom undvikas 
med hjälp av förbättrad inomhusluft.
Luftrenare för den kommersiella marknaden 
kräver ofta förhållandevis större kapacitet. 

Produkterna ska vara enkla att hantera, billiga att 
underhålla, tysta och givetvis effektiva. 

LifeAir kommer under första halvåret 2017 
lansera en produktportfölj med inriktning på den 
kommersiella marknaden och därmed markant 
utöka marknadsytan. Eftersom alla LifeAirs 
produkter är enkla och billiga att underhålla, 
tysta, energisnåla och renar luften från de mest 
hälsovådliga partiklarna, motsvarar produkterna 
väl kraven som ställs på den kommersiella
marknaden.

Industriella marknaden 
Efterfrågan på industriella produkter kommer 
idag främst från elektronik-, textil-, kemikalie- och 
oljeindustrier. Detta är branscher med specifika 
problem som kräver anpassade lösningar. Även 
byggsektorn visar efterfrågan på lösningar som 
kan effektivisera och förbättra ventilationen och 
därmed inomhusmiljön. Både IonFlow och 
CellFlow är väl anpassade att integreras i 
existerande och nybyggda ventilationssystem. 
LifeAir kan erbjuda produkter med själv-
rengörande filter och mycket lågt tryckfall 
(luftmotstånd). Det möjliggör betydande 
fördelar, vilket våra förstudier i ventilationssystem 
tydligt har visat. Uppföljning av tester och analys 
av marknaden fortsätter för att vidareutveckla 
LifeAirs möjligheter inom denna marknad. 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

“ To improve people’s health and 
comfort by offering the best 
indoor air quality products 
possible for every environment.

”--- LifeAir mission statement
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LifeAir utvecklar och säljer luftrenare baserade 
på två patenterade teknologier som effektivt 
renar luften från de små hälsovådliga
partiklarna. Teknologierna som marknads-
förs under varumärkena IonFlow och CellFlow 
skapar stora möjligheter till kvalitativa
applikationer och produkter med många 
avgörande och konkurrenskraftiga fördelar. 

Fångar de mest hälsovådliga partiklarna
Våra teknologier möjliggör produkter som renar 
luften från de mest hälsovådliga partiklarna, det 
vill säga de allra minsta partiklarna, som 
dessutom utgör mer än 90 procent av 
samtliga partiklar i normal inomhusluft. Kravbilden 
på luftrenare innefattar ännu inte rening av dessa 
små partiklar, men utvecklingen har de senaste 
tio åren gått åt rätt håll, vilket innebär att hälso-
riskerna orsakade av den stora mängden mycket 
små partiklar har kommit mer i fokus. Man har 
även konstaterat att dessa partiklar svävar i luften  
länge, eftersom de i praktiken saknar massa. 
LifeAirs teknologier möter morgondagens krav 
redan idag, vilket med största sannolikhet
kommer att bli alltmer värdefullt ju bättre 
informerad marknaden blir. 

Oskadliggör 97 procent av virus redan i luften
IonFlow-teknologin har använts av forskare på 
Karolinska Institutet (KI) redan innan 2000-talet 
för uppsamling av virus och andra mikrober samt 
identifiering i svepelektronmikroskop. Under 2007 
påbörjades forskningsstudier inklusive djurförsök 
avseende IonFlow-teknologins effekt på smitt-
samma luftburna virus som influensa-, roto- och 
caliciavirus samt andra luftburna mikrober. 
Studierna bevisar att tekniken effektivt 
reducerar viruskoncentrationen i luften och 
oskadliggör 97 procent av luftburna virus redan 
i luften, dvs. virus upphör att vara smittsamma. 
Djurförsök genomfördes och utan luftrenare blev 

tre av fyra djur smittade via luftburet virus från 
redan smittade djur. Med luftrenare visade 
försöken att inget av djuren blev smittade. Den 
vetenskapliga rapporten publicerades sommaren 
2015 i Nature Scientific Reports, en av världens 
mest erkända vetenskapliga tidskrifter. 
IonFlow-produkterna är därmed de enda 
luftrenarna i världen med vetenskapliga studier 
som bevisar att de effektivt förhindrar smitt-
spridning av luftburna virus. Bolaget fortsätter 
med kompletterande studier avseende effekter 
även på icke luftburna mikrober såsom bakterier 
och mögel. 

Specialister inom luftrening 
LifeAir besitter hög kompetens inom området 
luftrening och värnar om att behålla sin status 
som specialist i branschen. Detta genomsyrar 
inte bara organisationen, men också 
produkternas funktion, utformning och 
introduktion på marknaden. På en marknad med 
många aktörer som kommer och går och som 
ibland kanske egentligen är bättre på att 
tillverka TV-apparater är LifeAir specialiserade på 
luftrening.

Design
LifeAirs målsättning är att erbjuda produkter med 
stilren och attraktiv skandinavisk design som 
konsumenten uppskattar. Design är en viktig 
ingrediens i vår affärsidé och vi har ett tydligt 
formspråk som går hand i hand med vårt 
varumärke. På en marknad full av stora fyrkantiga 
apparater framstår LifeAirs produkter som 
stilrena undantag och passar in som en 
uppskattad inredningsdetalj i hemmet eller på 
arbetsplatsen. 

Vad gör LifeAir unikt?
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Vår affärsidé, affärsmodell och strategi

LifeAirs verksamhet utgörs av utveckling, form-
givning, tillverkning och kommersialisering av 
luftrenare som marknadsförs och säljs genom ett 
globalt nätverk av noggrant utvalda premium-
distributörer. Grunden är unika teknologier med 
ett flertal konkurrenskraftiga fördelar. 

LifeAir står för innovation, kompetens, kvalitet och 
design. Omfattande utvecklingsarbete resulterar 
i effektiva, funktionella och attraktiva produkter. 
Arbetet sker i nära samarbete med utvalda 
industriella formgivare och Bolagets tillverkare 
i Kina. Det möjliggör flexibel kostnadseffektiv 
produktutveckling och tillverkning, som snabbt 
kan skalas upp för att möta efterfrågan på högre 
volymer. 

LifeAirs premiumdistributörer ansvarar för att 
bygga upp lokala distributionsnät av åter- 

försäljare, genomföra marknadsaktiviteter och 
kundservice gentemot slutkund samt även 
etablera och stärka LifeAir som varumärke. 
Genom ett nära samarbete kan LifeAir därmed 
snabbt komma ut på lokala marknader med sina 
produkter och effektivt styra försäljning världen 
över. Bolagets egna kostnader för marknads-
föring och distribution kan begränsas och 
produktutveckling och marknadsföring kan 
snabbt anpassas till förändringar på lokala 
marknader, trender och konkurrensförhållanden. 
Förfarandet reducerar riskerna. 

LifeAirs målsättning är att stödja och styra 
distributörers och återförsäljares marknads-
föring och försäljning genom att tillhandhålla ett 
komplett koncept för företagsprofil, varumärken, 
marknadsmaterial och underlag för 
kommunikation och PR. 

5 fördelar

1 2 3 4 5

LifeAir

- Produktutveckling
- Varumärketstrategi
- Tillverkning

- Marknadskunskap
- Distributionsnätverk
- Kundservice

- Försäljning till slutkonsumenter

Flexiblitet Stark lokal 
marknadskännedom

Etablerat 
distributionsnätverk

Agera snabbt 
på marknads- 
förändringar

Effektiv logistik

Distributörer Återförsäljare
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“We bought this for our 
daughter who has some 
serious respiratory problems 
and it has helped a great deal, 
however what we did not 
expect is the benefits for our 
son who is allergic to house-
hold dust. The impact on him 
has been incredible.” 

Kevin Cole, US Military Base, 
Japan 

“What an invention! Noa does 
not have to inhale medicines 
anymore and she sleeps 
much better. Once in a while 
she still has these coughing 
attacks but because she has 
enough rest now she is much 
stronger and can cope with it 
without medicines.” 

Karin van der Hoor, Holland 

”For the first summer in 
nearly 30 years I have not yet 
had a nightly attack. And my 
hay fever symptoms, even at 
high pollen counts, are more 
or less gone.”

Jörgen Fors, Sweden

“ Listen to what our customers say.
You cannot get any better proof 
than this.

”--- Roger Sogge, VD
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Historia

LifeAirs verksamhet grundades 2006 i 
Stockholm genom övertagande av teknologier, 
patent, prototyper, know-how och rättigheter 
från svenska Vitalair AB och schweiziska 
Purocell SA och verkade då under namnet 
LightAir. Genom denna konsolidering föddes 
en plattform med två spännande och 
kompletterande teknologier och ett unikt 
kunnande inom luftrening.

LifeAir (dåvarande LightAir) har kommersialiserat 
produkter för konsumentmarknaden med 
IonFlow-teknologin sedan 2007 och har sedan 
start sålt cirka 150 000 luftrenare på 30 
marknader runt om i världen. Förbättringar och 
versioner på produkterna har gjorts löpande för 
att möta marknadens krav. 

Sedan företaget etablerades har IonFlow- 
produkternas prestanda bekräftats världen över 
av testinstitut såsom SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut i Sverige, California Air 
Resources Board i USA, VTT i Finland, BDSF i 

Tyskland, ACL Analysis Center i Japan, KCL i Korea 
och SGS i Taiwan. 

Efter flera års forskning publicerades hösten 
2015 i Nature Scientific Reports en forsknings-
studie från Karolinska Institutet, som bevisar att 
IonFlow-teknologin reducerar virus-
koncentrationen i luften och oskadliggör 97 
procent av luftburna virus. Studien kommer att ha 
stor betydelse för marknadsföring och försäljning 
av produkterna.

Under 2015 och 2016 investerade företaget 
resurser för att förbättra och uppdatera sin 
företagsidentitet och affärsmodell för att bättre 
nå ut till marknaden. Bolaget bytte i samband 
med detta varumärke från LightAir till LifeAir.
Under denna tid skedde också ett stort 
utvecklingsprojekt för att utveckla produkter på 
basis av CellFlow-teknologin för lansering under 
2017/18.
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IonFlow teknologin och CellFlow teknologin 
är svensk ingenjörskonst när den är som bäst! 
Separat och i kombination skapar de stora 
möjligheter till applikationer anpassade för alla 
typer av miljöer i behov av renare luft. 

Den viktigaste fördelen med båda LifeAirs 
teknologier är deras förmåga att effektivt 
fånga ultrafina och nanopartiklar. Det är unikt 
och kommer med största sannolikhet bli 
alltmer avgörande ju bättre informerad 
marknaden blir. Ultrafina partiklar utgör mer än 
90 procent av alla partiklar i inomhusluft och 
utgör största hotet mot vår hälsa eftersom de 
tränger djupt ner i lungorna och ut i blodomloppet 
och påverkar därigenom i stort sett alla kroppens 
organ. Det är även vetenskapligt bevisat att Ion-

Flow kraftigt reducerar koncentrationen av virus 
(och andra mikrober) och oskadliggör 
smittsamma virus redan i luften så att de inte 
längre sprider smittsamma infektioner. Det 
innebär att smittspridning genom luftburna virus 
som orsakar influensa, vinterkräksjuka, fågelvirus 
m.m. avsevärt kan reduceras. 

Båda teknologierna fungerar utan kostsamma 
filterbyten, med låg ljudnivå och mycket låg 
energiförbrukning. CellFlow är dessutom helt 
skalbar och kan göras mycket kompakt för små 
ytor och skalas upp för stora ytor. LifeAirs 
teknologier har drastiskt förbättrat 
förutsättningarna för uppgraderad luftrening i 
olika miljöer. 

Vår verktygslåda
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Produkter

Konsumentfördelar:

• Effektiv, renar luften från små partiklar ned till  

      PM 0,007 

• Oskadliggör 97 procent av virus i luften  

• Tyst 

• Filterfri

• Energisnål 

• Ozonfri

IonFlow - High Density Ionizing
IonFlow produkter är mycket effektiva, särskilt 
avseende de små mest hälsovådliga partiklarna. 
Dessutom oskadliggör produkterna smittsamma 
virus och andra mikrober redan i luften.

Att rena luft har alltid förknippats med hög ljud-
volym som stör sömn och arbetsmiljö, vilket får 
användaren antingen att minska till lägsta 
fläkthastighet och därmed kraftigt minska 
effekten eller att helt stänga av apparaten. 
Eftersom luftkvalitén är mycket volatil bör varje 
luftrenare per definition kontinuerligt vara igång 
så länge någon är närvarande och helst även 
däremellan. Det innebär att ljudnivå och energi- 
förbrukning är avgörande faktorer. IonFlow 
produkter renar luften näst intill ljudlöst så att 
användaren kan ha dem påslagna utan något 
störande ljud. Produkterna är även filterfria vilket 
medför att användaren inte behöver kosta på 
dyra filterbyten 4-12 ggr per år, vilket de 
vanligaste varumärkena kräver för att bibehålla 
acceptabel effekt. Istället för filter används en 
partikelkollektor som man enkelt rengör i vatten 
och återanvänder. IonFlows produkter genererar 

näst intill ozonfritt enorma mängder elektroner 
per sekund som med molekylkluster i luften 
bildar negativa joner i mycket hög koncentration. 
Jonerna sprider den negativa laddningen till alla 
partiklar i rumsluften och laddade partiklar 
attraheras av kollektorn som är positivt laddad 
och fungerar som en magnet för partiklarna. 

I naturen råder en naturlig balans mellan negativa 
och positiva joner där majoriteten är negativa, 
men diverse utrustning vi använder inomhus 
genererar för mycket positiva joner, vilket i stället 
leder till övervikt av positiva joner. IonFlow verkar 
för att återställa naturens jonbalans inomhus, 
vilket många vetenskapliga studier bevisat är bra 
för hälsan. 
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CellFlow - High Capacity
Den dominerande tekniken på världsmarknaden 
grundas på artificiellt luftflöde (fläkt) och 
mekaniskt filter eller elektrostatfilter. CellFlow 
liknar i viss mån konventionell elektrostat-
filterteknik med fläktdrivet luftflöde men är på 
väsentliga punkter väsensskild. CellFlow-
teknologin skapar med högspänning en 
paraplyformad laddningszon av negativa 
joner, som laddar samtliga passerande partiklar 
negativt. Därefter passerar partiklarna en 
partikel-kollektor av ömsom negativa membran, 
som stöter bort partiklarna, och ömsom positiva 
membran där partiklarna fastnar. Kollektorn är 
huvudsakligen av resistent material (icke 
elektriskt ledande) medan uppfångarkassetten 
i ett konventionellt elektrostatfilter alltid är av 
elektriskt ledande material. Vår partikel-
kollektor är utformad som en gles dubbelspiral för 
att få största möjliga upptagningsyta med minsta 
möjliga luftmotstånd. Teknologin ger mycket god 
kapacitet och är särskilt effektiv avseende små 
hälsovådliga partiklar. Lågt luftmotstånd möjliggör 
luftrenare som är tysta, energisnåla och filterfria. 
Kollektorn kan rengöras med dammsugning och 

Konsumentfördelar:

• Hög kapacitet, renar snabbt och effektivt på stor yta

• Relativt tyst

• Lågt luftmotstånd

• Energisnål

• Ozonfri

• Partikelkollektorn kan rengöras eller vara  

     självrengörande  

• Flexibel och skalbar teknologi 

återanvändas under lång tid. Med CellFlow-
teknologin har LifeAir dessutom möjligheten att 
utveckla produkter i olika storlek och kapacitet 
anpassade för olika behov och miljöer.

CellFlow uppnår drygt 99 procent avskiljningsgrad 
av partiklar ned till en storlek av 0,3 µm där ett 
konventionellt elektrostatfilter av bästa kvalitet 
når cirka 50 procent. 
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Framtiden och möjligheter

LifeAirs verksamhet kommer de närmaste åren 
att koncentreras på marknadsföring och 
försäljning av konsumentprodukter samt 
kommersiella produkter. Målsättningen är att 
etablera LifeAir som ett starkt varumärke på 
världsmarknaden, vilket sker i nära samarbete 
med våra distributörer. 

Marknaden domineras idag till närmare 80 
procent av produkter baserade på konventionell 
teknik bestående av fläkt och mekaniskt filter. 
LifeAir har med befintligt produktutbud fram 
tills nu inte bearbetat denna del av marknaden. 
Genom lansering av CellFlow-produkterna som 
bygger på ett fläktdrivet luftflöde, breddar 
LifeAir sitt produkterbjudande och har potential 
att framgångsrikt konkurrera på hela marknaden, 
såväl konsument- som kommersiell marknad
genom etablerade och befintliga
distributionskanaler och återförsäljare. 

LifeAir ser i framtiden även stor potential för 
båda sina teknologier inom industrisegmentet 

för installation i befintliga och nybyggda ventila-
tionssystem. Teknologier med lågt luftmotstånd 
(tryckfall) ger låg energiförbrukning och låga 
kostnader. Dessutom kan installationen vara 
självrengörande, vilket också betyder kostnads-
besparingar för underhåll. Det skulle framför allt 
innebära betydligt renare tilluft in i ventilations-
systemet och i fastigheten, vilket skulle avsevärt 
förbättra komfort och hälsa samt ytterligare 
reducera underhållskostnaderna. 

Med den omfattande virusstudien från 
Karolinska Institutet som publicerades i Nature 
Science Reports avser LifeAir under 2017 att 
marknadsföra IonFlow tydligare som ett bra före-
byggande skydd mot luftburna virusinfektioner 
såsom influensa och kräksjuka. Bolaget kommer 
också att undersöka möjligheten att utföra
kompletterande studier där de verkliga fördelarna 
av minskad sjukfrånvaro kan påvisas och
kvantifieras.
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FINANSIELL ÖVERSIKT

LifeAirs nuvarande koncernstruktur skapades 
genom att LifeAir förvärvade LightAir genom en 
apportemission och därmed blev moderbolag i 
Koncernen. 

LifeAir AB (publ) (tidigare Ascenditur och dess-
förinnan Biolight) listades på Nordic MTF 2007 
och bedrev verksamhet som överfördes till ett 
dotterbolag och avyttrades i september 2016. 
Bolaget har sedan avyttringen av det rörelse-
drivande dotterbolaget ej bedrivit någon verk-
samhet och Bolagets tillgångar har i huvudsak 
bestått av likvida medel. 

Utdrag ur bokslutskommunikén för 2016 för 
LifeAir (tidigare Ascenditur och dessförinnan 
Biolight) bestående av resultat- och 
balansräkningar för 2015 (reviderade) och 2016 
(ej reviderade) framgår på sidorna 40-41. 
Eftersom verksamheten som bedrevs under 
2016 är avyttrad och inte har med framtiden att 
göra kommenteras inte utvecklingen mellan åren 
eller perioderna. 

Den finansiella översikten baseras av ovan-
stående skäl enbart på LightAirs resultat- och 
balansräkningar i sammandrag för år 2015
(reviderade) och 2016 (ej reviderade) som framgår 
på sidorna 42-43. 

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och 
koncernredovisning (“K3”).

LightAir
LightAir har sedan starten utvecklat, tillverkat och 
marknadsfört produkter för luftrening på basis av 
patenterade teknologier med ett flertal fördelar 
ur användarsynpunkt. Under 2016 har en helt ny 
företagsprofil utvecklats genom ändring av 
företagets varumärke från LightAir till LifeAir. 
Bakgrunden är företagets inriktning på liv och 
hälsa genom förbättrad luftkvalitet. Genom 
samarbete med starka distributörer kan 
LightAir snabbt komma ut på lokala marknader 
med sina produkter och kan effektivt styra 
försäljning världen över. Fokus ligger nu på att 
utöka marknadsaktiviteter och försäljning via 
dessa distributörer.

LightAirs policy är att aktivera utgifter för 
produktutveckling som uppfyller bolagets villkor 
härför och där utgifterna bedöms kunna leda till 
kommersialiserbara produkter. Utgifterna skrivs 
av under fem år med början från att ha resulterat i 
kommersiella produkter.

Belopp inom parantes avser belopp för 
motsvarande period föregående år förutom 
belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, 
där belopp vid utgången av föregående år avses.
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2016 i jämförelse med 2015

Den finansiella översikten baseras enbart på 
LightAirs resultat- och balansräkningar i samman-
drag för år 2015 (reviderade) och 2016 (ej 
reviderade) som framgår på sidorna 42-43.

Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen för helåret 2016 förbättrades 
med 3 071 TSEK till 29 245 TSEK (26 174). 
LightAir har sedan 2014 haft teknikproblem med 
elektroniken härstammande från konstruktionsfel 
hos underleverantörer. Teknik- och produktions-
frågor har bearbetats intensivt under 2014-2015 i 
ett djupt samarbete med fabrik och kunder. Detta 
har inneburit att produktion, leveranser och 
nettoomsättning under hela denna period har 
begränsats, inte minst under 2015. Under 2016 
har dessa effekter på nettoomsättningen avtagit.

Rörelseresultatet för 2016 förändrades med 
-9 052 TSEK till -13 674 TSEK (-4 622). 
Minskningen avser ökade kostnader såsom 
nedskrivning av osäker kundfordran på 4,5 MSEK 
(se vidare under Legala frågor, sidan 53) och kost-
nader för utveckling av ny företagsprofil. Ovan-
nämnda teknik- och produktionsfrågor har också 
lett till högre tillverkningskostnad per tillverkad 
enhet till följd av lägre antal tillverkade enheter 
samt till reklamationer och ersättningsleveranser 
framförallt under första halvåret. Under andra 
halvåret 2016 och framåt har dessa effekter 
avtagit. Resultatet för 2016 förändrades med 
-9 732 TSEK till -15 081 TSEK (-5 349).

Finansiell ställning och likviditet
Eget kapital uppgick till 13 945 TSEK (926). 
Soliditeten uppgick till 46,0 procent (3,6 procent). 
Likvida medel uppgick till 7 053 TSEK (276). 
Tillgångar respektive eget kapital och skulder 
uppgick per 31 december 2016 till 30 294 TSEK 
(26 031). Ökningen i tillgångar avser framförallt 
likvida medel till följd av nyemission. Minskningen 
i kortfristiga skulder och ökningen i eget kapital 
avser framförallt kvittningsemissioner, där lån från 
aktieägare har konverterats till eget kapital.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten för 
2016 förändrades med -7 076 TSEK till -3 999 
TSEK (3 077). Försämringen förklaras främst av 
försämrat kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av rörelsekapital 
om -5,3 MSEK till följd av ökade kostnader samt 
av ökad kapitalbindning i fordringar om -8,5 MSEK 
till följd av högre omsättning i slutet av 2016 
jämfört med 2015. Dessa förändringar mot-
verkades av minskad kapitalbindning i varulager 
med 3,2 MSEK och ökade kortfristiga skulder 
med 3,5 MSEK. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten för 
2016 förändrades med -166 TSEK till -3 031 
TSEK (-2 865), och avsåg minskade utgifter för 
produktutveckling om 0,7 MSEK och ökade lån till 
intresseföretag om 0,9 MSEK. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
uppgick till 13 807 TSEK (0) på grund av 
nyemissioner som genomfördes under andra 
halvåret 2016. Totalt kassaflöde förändrades med 
6 565 TSEK till 6 777 TSEK (212).
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Antalet anställda 

Antalet anställda i LightAir Holding-koncernen var 
8 vid utgången av 2015 och 7 vid utgången av 
2016. Medelantalet anställda var 7 för både 2015 
och 2016. Ingen medarbetare var anställd på 
tidsbegränsad basis.

Transaktioner med närstående 
Transaktioner med närstående sker på 
marknadsmässiga villkor och all verksamhet 
är konkurrensutsatt. GME2 S.A., ägt av Göran 
Wikström, styrelseledamot i bolaget, har under 
2016 erhållit ersättning från LightAir om 250 TSEK 
(600) för arbete med produktutveckling. Selectus 
AB, helägt av Bengt Holmqvist, styrelseledamot 
i bolaget, har under 2016 erhållit ersättning från 
LightAir om 300 TSEK (300) för Bengt Holmqvists 
utförda arbete för bolaget. Q-Plast AB, helägt av 
Peter Holmberg, styrelseledamot i bolaget, har 
under 2016 erhållit ersättning från LightAir om 
456 TSEK (462) för arbete med produkt-
utveckling. Maylo Consulting AB, helägt av Jenny 
Carenco, närstående till styrelseledamot i 
Bolaget, har under 2016 erhållit ersättning om 
1 380 TSEK (1 260) för Jenny Carencos befattning 
som inhyrd VD för Bolaget.

Förväntad utveckling kommande år 
för den nya koncernen
Moderbolaget LifeAir AB (publ) kommer enbart 
att omfatta koncernledningsfunktion och styrelse 
samt förvaltning av Koncernens vilande och 
aktiva dotterbolag. 

Ägarstrukturen i tabell baserad på LifeAirs och LightAirs aktieböcker per 2016-12-31. De största aktieägarna i Koncernen 

efter förvärvet är Göran Wikström (cirka 41 procent), Alted AB (cirka 14 procent) och Tibia Konsult AB (cirka 3 procent).

Namn % av röster och kapital Antal aktier

LightAirs aktieägare

LifeAirs befintliga aktieägare

Sammanlagt 

77 %

23 %

100 %

9 515 539

2 842 304

12 357 843

Koncernen kommer att utöka marknads-
aktiviteter och försäljning av LifeAir via 
distributörer över hela världen, framförallt i Asien. 
Koncernens nettoomsättning och kostnader 
beräknas därför öka de närmaste åren. 
Koncernen säljer produkter som befinner sig i ett 
växande marknadssegment och siktar på att öka 
sina marknadsandelar genom att satsa på 
marknadsaktiviter och samarbeten med 
premiumdistributörer. Större försäljningsvolymer 
leder till bättre marginaler, då det finns möjlighet 
att öka produktionen utan ytterligare större 
investeringar. 

Redogörelse för rörelsekapital och 
kapitalbehov för den nya koncernen
Koncernen gör bedömningen att den inom 12 
månader kommer att genomföra en nyemission 
för att kunna satsa på marknadsaktiviteter för att 
snabbare öka försäljningen. Storleken på en 
eventuell nyemission kan idag ej uppskattas.

Förvärvet av LightAir
Bolaget beslutade på extra bolagsstämman den 
20 december 2016 att förvärva samtliga aktier 
i LightAir genom apportemission av 9 515 539 
aktier. 

Samtliga ägare i LightAir har överlåtit sina aktier i 
LightAir till LifeAir. Se vidare under Legala frågor, 
sidan 53. 

Antalet utestående aktier i LifeAir uppgår till 12 
357 843. Ägarstrukturen framgår av 
nedanstående tabell.
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Väsentliga händelser efter 31 
december 2016 för den nya 
koncernen

LifeAir förvärvade LightAir genom en apport-
emission vilken slutfördes i början av 2017. 
Apportemissionen har beskrivits i detta 
Memorandum. Förutom förvärvet av LightAir har 
inga väsentliga händelser skett i Koncernen efter 
den 31 december 2016.

Proformabalansräkning för 
Koncernen per 2016-12-31 
Syfte med proformaredovisning
Proformaredovisningen har upprättats i syfte att 
presentera en översiktlig illustration avseende hur 
LifeAirs förvärv av LightAir skulle kunna ha 
påverkat koncernbalansräkningen för LifeAir om 
den skett per 2016-12-31. 

Proformaredovisningen är inte avsedd att visa en
faktisk balansräkning vid något specifikt tillfälle
utan är endast tänkt att beskriva en hypotetisk
situation och har framtagits endast i illustrativt
syfte.

Då LifeAir (tidigare Ascenditur) avyttrade sin
tidigare verksamhet i september 2016 och där-
efter endast förvaltat likvida medel, består den 
nya koncernen uteslutande av den verksamhet 
som bedrivs i LightAir. Därav presenteras endast 
en proformabalansräkning och inte någon
proformaresultaträkning.

Koncernens balansräkning framgår på sidan 44.

Grunden för proformaredovisningen
Proformabalansräkningen för Koncernen har 
upprättats med utgångspunkt i balansräkning-
arna per 2016-12-31 för LifeAir (ej reviderad) och 
LightAir (ej reviderad) upprättade enligt års-
redovisningslagen samt BFNs Allmänna råd om 
Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). 
Proformabalansräkningen för Koncernen har 
upprättats i enlighet med de redovisnings-
principer som är desamma för båda företagen 
och anges i respektive företags senaste års-
redovisning. Proformabalansräkningen för 
Koncernen är upprättad utifrån att förvärvet 
redovisas som ett omvänt förvärv enligt K3 19.6. 
Utgångspunkten är att LightAir är förvärvaren då 
dess ägare får det bestämmande inflytandet över 
Koncernen.

Införlivade handlingar
Detta Memorandum består av, utöver före-
liggande dokument, följande handlingar som 
härmed införlivas genom hänvisning och ska läsas 
som en del av detta Memorandum: 

•   Årsredovisningar för LifeAir (dåvarande Biolight)  
    och LightAir för 2014 och 2015
•   Delårsrapport januari – juni 2016 för LifeAir  
    (dåvarande Ascenditur)
•   Bokslutskommuniké januari – december 2016  
     för LifeAir 
Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets 
hemsida www.lifeair.com.
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Resultaträkning i sammandrag Koncernen Moderbolaget
jan - dec jan - dec

TSEK 2016 2015 2016 2015

Nettoomsättning 1 231 12 040 1 231 10 835

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -626 -2 568 -626 -2 528

Övriga externa kostnader -3 623 -8 578 -3 623 -6 802

Personalkostnader -4 072 -6 397 -4 072 -4 754

Avskrivningar av immateriella tillgångar -188 -373 -188 -373

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar - -18 - -15

Nedskrivningar av tillgångar -1 327 34 -1 868 -1 946

-9 836 -17 900 -10 377 -16 418

Rörelseresultat -8 605 -5 860 -9 146 -5 583

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 68 19 68 19

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -59 -3 -59

Resultat från finansiella poster 65 -40 65 -40

Resultat före skatt -8 540 -5 900 -9 081 -5 623

Skatt på periodens resultat - - - -

Årets resultat -8 540 -5 900 -9 081 -5 623

Resultaträkning 2016 (ej reviderad) och 2015 (reviderad)
LifeAir (fd Ascenditur AB)



41

Balansräkning 2016 (ej reviderad) och 2015 (reviderad)
LifeAir (fd Ascenditur AB)

Balansräkning i sammandrag Koncernen Moderbolaget
TSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar - 1 691 - 1 691

Materiella anläggningstillgångar - 7 - 0

Finansiella anläggningstillgångar - 474 50 1 080

Summa anläggningstillgångar 0 2 172 50 2 771

Omsättningstillgångar
Varulager - 1 194 - 1 194

Kortfristiga fordringar 5 403 2 556 5 403 2 259

Likvida medel 10 104 18 501 10 104 18 425

Summa omsättningstillgångar 15 507 22 251 15 507 21 878

Summa tillgångar 15 507 24 423 15 557 24 649

Eget kapital
Bundet eget kapital 17 054 17 054 17 054 17 054

Fritt eget kapital -2 853 5 687 -2 853 6 228

Summa eget kapital 14 201 22 741 14 201 23 282

Kortfristiga skulder 1 306 1 682 1 356 1 367

Summa eget kapital och skulder 15 507 24 423 15 557 24 649
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Resultaträkning 2016 (ej reviderad) och 2015 (reviderad)
LightAir

Resultaträkning i sammandrag Koncernen Moderbolaget
jan - dec jan - dec

SEK 2016 2015 2016 2015

Nettoomsättning 29 245 26 174 - -

Övriga rörelseintäkter 1 599 1 351 - -

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -23 276 -19 316 - -

Övriga externa kostnader -13 555 -6 681 -1 401 -359

Personalkostnader -5 750 -4 060 - -

Avskrivningar av immateriella tillgångar -1 937 -2 083 -1 937 -2 083

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar - -7 - -

-44 518 -32 147 -3 338 -2 442

Rörelseresultat -13 674 -4 622 -3 338 -2 442

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag -22 -70 - -49

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 6 0 5

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 386 -663 -973 -313

Resultat från finansiella poster -1 407 -727 -973 -357

Resultat före skatt -15 081 -5 349 -4 311 -2 799

Skatt på periodens resultat - - - -

Årets resultat -15 081 -5 349 -4 311 -2 799



43

Balansräkning 2016 (ej reviderad) och 2015 (reviderad)
LightAir

Balansräkning i sammandrag Koncernen Moderbolaget

TSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 4 143 5 072 4 143 5 072

Materiella anläggningstillgångar - 22 - -

Finansiella anläggningstillgångar 7 036 5 035 41 337 30 959

Summa anläggningstillgångar 11 179 10 129 45 480 36 031

Omsättningstillgångar
Varulager m.m. 4 486 7 146 - -

Kortfristiga fordringar 7 576 8 480 1 144 21

Likvida medel 7 053 276 6 836 10

Summa omsättningstillgångar 19 115 15 902 7 980 31

Summa tillgångar 30 294 26 031 53 460 36 062

Eget kapital
Bundet eget kapital 1 645 539 1 645 539

Fritt eget kapital 12 300 387 35 599 12 916

Summa eget kapital 13 945 926 37 244 13 455

Kortfristiga skulder 16 349 25 105 16 216 22 607

Summa eget kapital och skulder 30 294 26 031 53 460 36 062
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Proformabalansräkning per den 31 december 2016

1)    Baserat på koncernbalansräkningar per 2016-12-31.
2)    Justeringar för väsentliga händelser efter den 31 december 2016.
3)    Baserat på omvänt förvärv, LightAir Holdings förvärv av LifeAir, då LightAir Holdings ägare får ett bestämmande  
        inflytande över den nya koncernen. LifeAir hade vid årsskiftet en fordran om 5 MSEK på LightAir Holding.
4)    Värdet av LifeAir har satts till 2 842 304 aktier à 5 kr som är aktiekursen per 2016-12-20, tillsammans 14 212 TSEK. Den  
        goodwill som uppstår, 11 TSEK, redovisas direkt som som en tilläggspost till det egna kapitalet.

Koncernens balansräkning i 
sammandrag

LifeAir-koncernen LightAir Holding-
koncernen

Nya koncernen

TSEK
2016-12-31 

1)
justering 

2)
2016-12-31 

1)
justering 

2)
Förv.&elim. 

3) 4)
2016-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar - 4 143 4 143

Finansiella anläggningstillgångar - 7 036 7 036

Summa anläggningstillgångar 0 0 11 179 0 0 11 179

Omsättningstillgångar
Varulager m.m. - 4 486 4 486

Kortfristiga fordringar 5 403 7 576 -5 000 7 979

Likvida medel 10 104 7 053 17 157

Summa omsättningstillgångar 15 507 0 19 115 0 -5 000 29 622

Summa tillgångar 15 507 0 30 294 0 -5 000 40 801

Eget kapital 14 201 0 13 945 - 28 146

Kortfristiga skulder 1 306 16 349 -5 000 12 655

Summa eget kapital och 
skulder 15 507 0 30 294 0 -5 000 40 801
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Revisors rapport avseende 
proformaredovisning
Jag har utfört en revision av den proformaredovisning 

som framgår på sidorna 39 och 44 i LifeAir AB (publ)s 

memorandum daterad den 12 april 2017.

Proformaredovisningen har upprättats i syfte att 

informera om hur förvärvet av LightAir Holding AB 

skulle ha påverkat proformaredovisningen per den 31 

december 2016.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsens ansvar att upprätta en proforma-

redovisning i enlighet med kraven i prospekt- 

förordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Det är mitt ansvar att lämna ett uttalande enligt 

bilaga II p. 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. 

Jag har ingen skyldighet att lämna något annat uttalande 

om proformaredovisningen eller någon av dess 

beståndsdelar. Jag tar inte något ansvar för sådan 

finansiell information som använts i sammanställningen 

av proformaredovisningen.

Utfört arbete
Jag har utfört mitt arbete i enlighet med FARs 

rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell 

information i prospekt. Mitt arbete, vilket inte har 

innefattat en oberoende granskning av underliggande 

finansiell information, har huvudsakligen bestått i att 

jämföra den icke justerade finansiella informationen 

med källdokumentation, bedöma underlag till 

proformajusteringar och diskutera proforma-

redovisningen med företagsledningen.

Jag har planerat och utfört mitt arbete för att få den 

information och de förklaringar jag bedömt 

nödvändiga för att med rimlig säkerhet försäkra mig 

om att proformaredovisningen har sammanställts 

enligt de grunder som anges på sidorna 39 och 44

och att dessa grunder överensstämmer med de 

redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Uttalande
Enligt min bedömning har proformaredovisningen 

sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder 

som anges på sidorna 39 och 44 och dessa grunder 

överensstämmer med de redovisningsprinciper som 

tillämpas av bolaget.

Stockholm den 12 april 2017

 

Tommy Mårtensson 

Auktoriserad revisor

Till styrelsen i LifeAir AB (publ), org.nr 556724-7373

Rapport från revisor
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
OCH REVISORER

Styrelse

ROLF BÖRJESSON
(född 1942) 

Styrelseordförande i LifeAir AB (publ) sedan 2011 

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 
Styrelseordförande i LightAir Holding AB och 
LifeAir International AB. Styrelseledamot i 
Huhtamäki Oy 

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de 
senaste fem åren: Styrelseledamot SCA AB, Avery 
Dennison Corporation AB och styrelseordförande 
Ahlsell AB 

Aktieinnehav: 81 666 aktier

BENGT HOLMQVIST
(född 1946) 

Styrelseledamot i LifeAir AB (publ) sedan 1 januari 
2017 

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 
Styrelseordförande i LightAir CellFlow East AB och 
LightAir CellFlow West AB. Styrelseledamot i 
LightAir Holding AB, LifeAir International AB, 
Selectus AB, Placementet AB och Ekerö 
Redovisningsbyrå AB. Styrelsesuppleant i Bydalen 
established 2014 AB

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de 
senaste fem åren: Styrelseledamot Widespace AB 
och styrelseordförande Cellpoint Connect AB 

Beräknat aktieinnehav efter förvärvet (direkt och 
indirekt): 85 901 aktier 

GÖRAN WIKSTRÖM
(född 1946)

Styrelseledamot i LifeAir AB (publ) sedan 1 januari 
2017 

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 
Styrelseledamot i LightAir Holding AB, LifeAir 
International AB, LightAir CellFlow East AB, 
LightAir CellFlow West AB, Purocell Holding SA, 
GME2 SA och styrelsesuppleant i Verificatum AB 

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de 
senaste fem åren: - 

Beräknat aktieinnehav efter förvärvet (direkt och 
indirekt): 5 026 453 aktier 

PETER HOLMBERG
(född 1961)

Styrelseledamot i LifeAir AB (publ) sedan 1 januari 
2017 

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 
Styrelseledamot i LightAir Holding AB, LifeAir 
International AB och Q-Plast AB 

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de 
senaste fem åren: - 

Beräknat aktieinnehav efter förvärvet: 0 aktier
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SÖREN GYLL
(född 1940)

Styrelseledamot i LifeAir AB (publ) sedan 2011 

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 
Styrelseledamot i LightAir Holding AB, LifeAir 
International AB och Gyttorp AB

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de 
senaste fem åren: Styrelseledamot i SCA, Cactus 
AB och Nanologica AB och styrelsesuppleant i 
Gyttorp AB

Aktieinnehav: 46 929 aktier

Ledande befattningshavare

ROGER SOGGE
(född 1971)

VD i LifeAir (publ) sedan 1 januari 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 
VD i LightAir Holding AB, LifeAir International AB, 
LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow 
West AB. Styrelseledamot i LifeAir Development 
AB

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de 
senaste fem åren: - 

Beräknat aktieinnehav efter förvärvet: 169 757 
aktier 

Revisor

Huvudansvarig revisor

TOMMY MÅRTENSSON
(född 1948) Auktoriserad revisor

Valdes till revisor på årsstämman 2015. Vid 
årsstämman 2012 valdes Deloitte AB med 
Tommy Mårtensson som huvudrevisor.

Aktieinnehav: 0 aktier

Ersättningar till styrelse och ledande 
befattningshavare
Inga styrelsearvoden har utgått till styrelsens 
ledamöter under 2016 eller 2015. Ersättning till 
Roger Sogge i egenskap av VD i LightAir Holding 
AB och dess dotterbolag har under 2016 varit 
1 229 TSEK (906). Därtill kommer sociala avgifter 
och pensionsersättningar om 467 TSEK (344).

Övrig information om 
styrelsemedlemmar och ledande 
befattningshavare de senaste fem 
åren
Ingen av styrelsens ledamöter eller Bolagets 
ledande befattningshavare har varit inblandad 
i konkurs eller likvidation (när fråga varit om 
obestånd) i egenskap av styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare. Ingen styrelse- 
ledamot eller någon av Bolagets ledande 
befattningshavare har dömts i något bedrägeri- 
relaterat mål. Inte heller har någon anklagelse 
och/eller sanktion utfärdats av myndighet eller 
yrkessammanslutning mot någon av dessa
personer. Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har förbjudits av domstol att 
ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, 
lednings-, eller kontrollorgan eller att ha ledande 
eller övergripande funktioner hos ett bolag. Ingen 
av styrelseledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna är berättigad till några
förmåner i samband med upphörande av 
uppdrag som styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare (utöver vad som följer av 
bestämmelser i de ledande befattningshavarnas 
anställningsavtal om anställningsförmåner under 
uppsägningstid). Ingen styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare har några familjeband
med någon annan av styrelseledamöterna eller 
de ledande befattningshavarna. Bolaget är inte 
medvetet om några intressekonflikter mellan 
styrelseledamöters eller ledande befattnings- 
havares skyldigheter gentemot Bolaget och 
sådan styrelseledamots eller sådan ledande 
befattningshavares privata intressen och/eller 
andra skyldigheter.
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

LifeAir-aktien och 
ägarförhållanden 
LifeAirs aktie är listad på Nordic MTF (Nordic 
Growth Market AB). Det totala antalet aktier i 
LifeAir efter apportemissionen som genomfördes 
i början av 2017 uppgår till 12 357 843. Det finns 
endast ett aktieslag. Aktiekapitalet uppgår till 18 
536 765 SEK och kvotvärdet per aktie är 1,5 SEK. 
En aktie ger rätt till en röst på bolagsstämma och 
det finns inte några begränsningar i fråga om hur 
många röster varje aktieägare kan avge vid
bolagsstämma. Antalet aktieägare i LifeAir
uppgick per den 10 mars 2017 till 3 907. Största 
aktieägare per den 10 mars 2017 var Göran
Wikström som kontrollerar 40,67 procent av
antalet röster och aktiekapitalet. Det finns inga 
utestående teckningsoptioner. 

Den extra bolagsstämman den 20 december 
2016 beslutade om en apportemission för 
förvärvet av LightAir. Apportemissionen genom-
fördes i början av 2017. Se tabell med Aktie- 
kapitalets utveckling nedan. 

Det finns inga begränsningar i rätten att överlåta 
LifeAir-aktien på grund av bestämmelser i lag eller 
i LifeAirs bolagsordning. LifeAir känner inte heller 
till några avtal mellan aktieägare som kan 
medföra begränsningar i rätten att överlåta 
LifeAir-aktier. Det existerar inte några väsentliga 
avtal som LifeAir är part i och som får verkan 
eller ändras eller upphör att gälla om kontrollen 
över bolaget förändras till följd av ett offentligt 
uppköpserbjudande. Styrelseledamöter samt 

eventuella styrelsesuppleanter utses på års-
stämman för tiden intill nästa årsstämma. 
LifeAirs bolagsordning innehåller endast 
sedvanliga bestämmelser om styrelseval och 
innehåller inga regler om särskilda majoritetskrav 
för tillsättande av styrelseledamöter. 

Bemyndigande
Årsstämman i LifeAir AB den 29 juni 2016 
beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett 
eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med 
eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission 
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla 
skuldebrev. Betalning ska ske kontant och/eller 
med bestämmelse om apport eller kvittning. 
Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska 
kunna genomföra företagsförvärv och resa 
rörelsekapital. Skälet till att avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att 
underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om 
nyemission sker mot kontant betalning med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska 
emissionsvillkoren vara marknadsmässiga och 
antalet emitterade aktier inte överstiga 20 
procent av antalet utestående aktier i bolaget då 
bemyndigandet utnyttjas.

Aktiekapitalets utveckling 
(SEK och antal aktier) 

Aktiekapitalets utveckling sedan moderbolagets 
bildande, både avseende belopp och antal aktier, 
framgår av tabellen nedan. 
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Transaktion/datum
Aktievärde,  
kvotvärde

Förändring 
aktiekapital

Totalt aktiekapital 
(SEK)

Totalt antal aktier

Bildande av bolag 2007 100,00 100 000 100 000 1 000

Nyemission 070927 100,00 474 390 574 390 5 744

Split 070927 0,06 9 573 183

Nyemission 090519 0,06 574 392 1 148 782 19 146 366

Nyemission 100415 0,06 191 464 1 340 246 22 337 427

Nyemission 101102 0,06 335 061 1 675 307 27 921 783

Nyemission 110513 0,06 670 123 2 345 430 39 090 496

Nyemission 111201 0,06 170 654 2 516 084 41 934 728

Nyemission 111213 0,06 1 172 715 3 688 799 61 479 976

Nyemission 120516 0,06 4 531 554 8 220 353 137 005 882

Optionsinlösen 130520 0,06 1 350 8 221 703 137 028 383

Nyemission 140305 0,06 6 214 180 14 435 883 240 598 044

Optionsinlösen 140401 0,06 1 652 14 437 534 240 625 572

Optionsinlösen 140521 0,06 6 121 14 443 655 240 727 590

Optionsinlösen 150415 0,06 2 610 165 17 053 820 284 230 332

Nyemission 160803 0,06 4 17 053 824 284 230 400

Omvänd split 160817 6,00 17 053 824 2 842 304

Minskning av aktiekapital 170214 1,50 -12 790 368 4 263 456 2 842 304

Apportemission 170214 1,50 14 273 309 18 536 765 12 357 843

2017-03-10 1,50 18 536 765 12 357 843

Den extra bolagsstämman den 20 december 2016 beslutade att minska aktiekapitalet genom att aktiens kvotvärde 

minskas från 6 SEK till 1,50 SEK. Apportemissionen har beskrivits i detta Memorandum.

Aktiekapitalets utveckling
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Ägarstruktur 

Vid utgången av december 2016 var antalet aktieägare 3 953. De tio största aktieägarna innehade vid 
slutet av december 2016 50,35 procent av rösterna och aktiekapitalet. Största ägare var Tibia Konsult 
AB. 

Namn % av röster och kapital Antal aktier
TIBIA KONSULT AB 11,95 339 551

BERGFORS, CURT 9,80 278 481

ANDERSSON, LARS 8,47 240 687

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 5,64 160 218

SIX SIS AG, W8IMY 2,87 81 666

STENBECK, ULF HJALMAR 2,86 81 343

BRINDFORS, HANS 2,35 66 812

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2,28 64 831

WALLMAN, ROGER 2,08 59 200

ERLANDSSON, HELENA 2,05 58 267

Totalt 50,35 1 431 056

Källa: Euroclear Sweden AB

Namn % av röster och kapital Antal aktier

LightAirs aktieägare

LifeAirs befintliga aktieägare

Sammanlagt 

77 %

23 %

100 %

9 515 539

2 842 304

12 357 843

Ägarstrukturen i moderbolaget LifeAir efter att apportemissionen för förvärvet av LightAir Holding AB 
har genomförts framgår av tabellerna nedan.

Ägarstruktur – LifeAirs tio största aktieägare per den 31 december 2016

Ägarstrukturen i tabell baserad på LifeAirs och LightAirs aktieböcker per 2016-12-31. De största aktieägarna i Koncernen 

efter förvärvet är Göran Wikström (cirka 41 procent), Alted AB (cirka 14 procent) och Tibia Konsult AB (cirka 3 procent).
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Namn % av röster och kapital Antal aktier
AQURAT FK AB, FÖR SEB 49,83 6 156 940

ALTED AB 14,32 1 769 935

TIBIA KONSULT AB 2,75 339 551

AFSNEE AKTIEBOLAG 2,43 299 976

TAZLINA AB 2,43 299 976

BERGFORS, CURT 2,25 278 481

ANDERSSON, LARS 1,95 240 687

LINDKVIST, LUKAS 1,60 198 162

SUNDQVIST, KJELL-AKE 1,39 171 803

SOGGE, ROGER 1,37 169 757

Totalt 80,32 9 925 268

Källa: Euroclear Sweden AB

Källa: Euroclear Sweden AB

Ägarstrukturen i nedan tabell baseras på LifeAirs aktiebok per den 10 mars 2017. 

Aktieinnehav
Antal 
aktieägare Antal aktier Andel i % av kapitalet

1-10 2 199  5 092    0,04
11-20 275  4 232    0,03
21-50 336  11 424    0,09

51-100 269  21 099    0,17
101-200 196  29 278    0,24
201-500 260  86 196    0,70

501-1000 136  104 365    0,84
1001- 236  12 096 157    97,88

Totalt 3 907  12 357 843    100,00

Ägarstruktur – LifeAirs tio största aktieägare per den 10 mars 2017
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE 
INFORMATION

LifeAir AB (publ) är ett svenskt publikt aktie-
bolag med organisationsnummer 556724- 
7373, vilket registrerades vid Bolagsverket den 
5 februari 2007 under annat namn. Bolagets 
associationsform är aktiebolag och regleras av 
aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt 
säte i Stockholm. 

Legal struktur
Koncernen består av moderbolaget LifeAir AB 
(publ) och dotterbolagen LightAir Holding AB, 
LifeAir International AB, LifeAir Development AB 
och Redray AB samt de delägda intressebolagen 
LightAir CellFlow West AB och LightAir CellFlow 
East AB. Koncernen har 8 anställda i Sverige. 

Aktieägaravtal
Såvitt Bolagets styrelse känner till föreligger inte 
några aktieägaravtal mellan några av LifeAirs eller 
LightAirs större aktieägare. 

Nordic MTF (Nordic Growth Market 
AB)
LifeAirs aktier handlas på Nordic MTF under kort-
namnet LAIR MTF. ISIN-koden är SE0008963888. 
Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på 
www.ngm.se.

Nordic MTF är en multilateral handelsplattform 
för listning och handel i aktier och aktierelaterade 
värdepapper tillhörande Nordic Growth Market 
NGM AB. En multilateral handelsplattform (en 
MTF, Multilateral Trading Facility) är en 
handelsplattform i enlighet med MiFID (Markets 
in Financial Instruments Directive). En investerare 
bör ha i åtanke att aktier och aktie- 
relaterade värdepapper som är listade på Nordic 
MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför 
inte omfattas av samma regelverk till skydd för 
aktieägare som börsnoterade bolag.

På Nordic MTF gäller således inte lagen 
(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 
juli 2002 om tillämpning av internationella redo-
visningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt 
att under vissa förutsättningar notera aktier 
eller aktierelaterade värdepapper på en MTF 
utan att prospektskyldighet föreligger enligt lag 
(1991:980) om handel med finansiella instrument. 
På Nordic MTF gäller inte heller Svensk kod för 
bolagsstyrning. Däremot gäller Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 
596/2014 av den 16 april 2014 om marknads-
missbruk samt kollegiet för svensk bolags-
styrnings “Takeoverregler för vissa 
handelsplattformar“.

Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth 
Markets egenutvecklade handelssystem, 
Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic Growth 
Markets medlemmar kan handla i aktierna. 
Information om handel och marknadsdata
distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, 
Thomson Reuters, Infront och ledande internet-
portaler med finansiell inriktning. Realtids-
marknadsdata finns också tillgänglig utan 
kostnad på www.ngm.se.

På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market 
NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd 
från Finansinspektionen, för övervakningen av 
såväl de listade bolagens informationsgivning 
som handeln i bolagens aktier.

Likviditetsgarant
LifeAir har inget avtal med någon likviditetsgarant.
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Avstämningsbolag
LifeAir är ett avstämningsbolag och dess 
aktier är registrerade i ett avstämnings- 
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument. LifeAir och dess 
aktier är anslutna till VPC-systemet med 
Euroclear som central värdepappersförvarare 
och clearingorganisation. Euroclear administrerar 
även LifeAirs aktiebok. Aktieägarna erhåller inte 
några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med 
aktierna sker på elektronisk väg genom 
registrering i VPC-systemet av behöriga banker 
och andra värdepappersförvaltare.

Utdelningspolicy
Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar 
till aktieägarna i LifeAir är beroende av ett antal 
faktorer som resultat, finansiell ställning, kassa-
flöde och rörelsekapitalbehov. Först när långsiktig 
lönsamhet kan förutses kan utdelning ske till 
aktieägarna. Under det närmaste året förväntas 
det inte bli aktuellt med utdelning, utan tillgängliga 
medel kommer att användas för fortsatt 
expansion. Beslut om vinstutdelning fattas av 
bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av 
Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som 
är registrerad som aktieägare i den av Euroclear 
förda aktieboken på den avstämningsdag för 
utdelningen som beslutas av bolagsstämman.

Utdelning utbetalas normalt som ett kontant 
belopp per aktie. Om aktieägare inte kan nås för 
mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens 
fordran på Bolaget och begränsas endast genom 
allmänna regler för preskription. Vid preskription 
tillfaller hela beloppet Bolaget. LifeAir tillämpar 
inte några restriktioner eller särskilda förfaranden 
vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta 
utanför Sverige. Med undantag för eventuella 
begränsningar som följer av bank- och clearing-
system sker utbetalning på samma sätt som för 
aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som 
inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige 
utgår dock normalt svensk kupongskatt. 

Svensk kod för bolagsstyrning
Bolaget tillämpar inte Svensk kod för bolags- 
styrning.

Skattemässiga underskottsavdrag
Både LifeAir och LightAir har skattemässiga 
underskottsavdrag. Dessa påverkas negativt av 
begränsningsregler på grund av de väsentliga 
ägarförändringar som nu sker i bolagen. LifeAirs 
underskott bedöms försvinna helt och LightAirs 
minska till cirka 39 MSEK. 



55

Patent och varumärken
LightAirs IonFlow-teknologi skyddas av ett patent 
registrerat i nedanstående länder samt know-
how till viss del beskrivet i ett tidigare patent 
gällande elektronikfunktioner. Det patentet var 
medvetet så utformat att det var näst intill 
omöjligt för tredje person att förstå patentet och 
kompletterande kunnande är separat 
dokumenterat.

• Tyskland
• Spanien
• Frankrike
• Storbritannien
• Italien
• Nederländerna
• Sverige EPC
• Turkiet
• Japan
• Indien
• USA
• Kina

LightAirs CellFlow-teknologi skyddas genom en 
bred patentportfölj gällande väsentliga tekniska 
aspekter och ett flertal möjliga applikationer. 
Dessa patent och patentansökningar är 
registrerade geografiskt bredare än för 
IonFlow-teknologin. Även i detta sammanhang 
finns tidigare patent utvisande del i utveckling av 
teknologin.

LightAir har ansökt om registrering av varu-
märket ”LifeAir” såsom ord såväl som figur 
(komplett logotyp). Registrerade varumärken är 
LightAir, Lightair, LIGHTAIR, Lightair IonFlow, 
CellFlow och IonCell.

Väsentliga avtal
LightAir har samarbetsavtal med företagets 
distributörer och återförsäljare. Som anges är 
dessa avtal baserade på samarbete till gagn för 
båda parter och bygger på en gemensam strävan 
att samarbeta. Skulle detta samarbete inte 
fungera eller om någon part vill förändra inriktning 
och fokus kan samarbetsavtalen sägas upp utan 
ersättning eller långsiktiga avgörande legala 
konsekvenser för LightAir. Att avtalen är angivna 
som väsentliga grundar sig i att samarbetet är 
väsentligt för LightAirs utveckling. Samtidigt är 
inget specifikt avtal avgörande för LightAirs 
existens. Som framgår under verksamhets- 
avsnittet avser LightAir att utveckla samarbeten 
också med andra tillkommande partners på 
andra geografiska områden och för andra 
applikationer. Detta för att öka företagets 
möjligheter till tillväxt och  minska beroendet av 
ett specifikt samarbete.

LightAir har ett avtal med bolagets tillverkare i 
Kina.

Tvister och rättsliga förfaranden

LightAir är part i tre väsentliga tvister. Nedan följer 
en kortfattad beskrivning av dessa samt LightAirs 
bedömning av troligt utfall i respektive tvist. 

LightAir är part i patenttvist med en privatperson 
vid Stockholms Tingsrätt / Patent- och 
Marknadsdomstolen avseende krav på en 
tredjedel av den svenska delen av LightAir Holding 
ABs europeiska patent. Ursprungligen yrkades 
på en tredjedel av motsvarande svenska patent 
samt ekonomisk ersättning. Dessa yrkanden 
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har dock förfallit på grund av att patentet ifråga 
upphört att gälla samt att yrkande om ekonomisk 
ersättning avvisats och domen vunnit laga kraft. 
En eventuell överföring av delar av patentet till 
motparten i målet har enligt LightAirs 
bedömning sannolikt endast ekonomiska 
konsekvenser för tre procent av framtida intäkter. 
LightAir bedömer det dock som osannolikt att 
motparten tillerkänns del av den svenska delen av 
det europeiska patentet. 

LightAir är part i tvist med underleverantör där 
LightAir har yrkat ersättning för direkt och 
indirekt skada som åsamkats på grund av fel-
konstruktion av elektronikkomponent som ingått i 
LightAirs produkter. LightAirs yrkande uppgår till
cirka 8 MUSD jämte ränta. Solna Tingsrätt dömde 
till motpartens fördel, men LightAir överklagade 
och hovrätten återförvisade målet till tingsrätten. 
LightAirs risk i detta mål består i rättegångs-
kostnader. LightAirs bedömning är dock att målet 
kommer att avgöras genom förlikning.

LightAir är part i tvist med tidigare distributör 
i Kina. Motparten påtalar bristande kvalitet på 
produkter som levererats (se ovan tvist med 
underleverantör) och har yrkat på ersättning 
utöver vad som täcks av avtalet. LightAir gör i sin 
tur gällande att motparten olovligen har använt 
LightAirs varumärke, använt falska påståenden i 
sin marknadsföring samt gjort sig skyldig till brott 
mot konkurrensförbudet. LightAir har en bok-
förd förfallen fordran på motparten om cirka 4,5 

MSEK. Ingen av parterna har vidtagit några 
rättsliga åtgärder i Sverige eller Kina. Fordran 
på motparten bedöms som osäker och har helt 
skrivits ned i balansräkningen under 2016. 
LightAirs bedömning är att det trots detta före-
ligger en viss möjlighet att få betalt för denna 
fordran.

Försäkringar
Styrelsen bedömer att Koncernen för den 
nuvarande verksamheten har ett tillräckligt 
försäkringsskydd bestående av kombinerad
företags- samt VD- och styrelseansvars-
försäkring. Styrelsen ser fortlöpande över 
försäkringsskyddet i takt med att verksamheten 
förändras.

Tillstånd för verksamheten
 
LifeAir bedriver ingen anmälningspliktig 
verksamhet.

Förvärvet av LightAir
Den 21 november 2016 kommunicerade Bolaget 
att en avsiktsförklaring ingåtts med huvudägarna 
i LightAir avseende förvärv av LightAir genom en 
apportemission. Den 20 december 2016 
beslutade den extra bolagsstämman i Bolaget 
att genomföra förvärvet samt att byta namn på 
Bolaget till LifeAir AB (publ). 
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Apportemission av LightAir
Köpeskillingen för samtliga aktier i LightAir 
uppgick till 9 515 539 nyemitterade aktier med en 
emissionskurs om 5 SEK per aktie. Det totala 
vederlaget var 47 577 695 SEK. Samtliga 
aktieägare i LightAir deltog i apportemissionen 
och överlät sina aktier i LightAir till Bolaget. 
LightAir är därmed ett helägt dotterbolag till 
LifeAir.

Aktiekapitalet i Bolaget
Aktiekapitalets utveckling sedan moderbolagets 
bildande, både avseende belopp och antal aktier, 
framgår av tabellen på sidan 50. Det finns inga 
utestående teckningsoptioner i Bolaget. 

Bemyndigande
Årsstämman i LifeAir den 29 juni 2016 
beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett 
eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med 
eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission 
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla 
skuldebrev. Betalning ska ske kontant och/eller 
med bestämmelse om apport eller kvittning. 
Syftet med bemyndigandet är att Bolaget ska 
kunna genomföra företagsförvärv och resa 
rörelsekapital. Skälet till att avvikelse från aktie- 
ägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att 
underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om 
nyemission sker mot kontant betalning med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska 
emissionsvillkoren vara marknadsmässiga och 

antalet emitterade aktier inte överstiga 20 
procent av antalet utestående aktier i Bolaget då 
bemyndigandet utnyttjas.

Övriga beslut 
Vid den extra bolagsstämman den 20 december 
2016 valdes en ny styrelse som tillträdde den 
1 januari 2017 bestående av Rolf Börjesson, 
Sören Gyll, Bengt Holmqvist, Göran Wikström och 
Peter Holmberg. Rolf Börjesson och Sören Gyll 
sitter sedan tidigare i LifeAirs styrelse. För mer 
information om styrelseledamöterna, se sidorna 
46-47. 

Den extra bolagsstämman beslutade att anta en 
ny bolagsordning med ny firma, nytt 
verksamhetsföremål anpassat till förvärvet av 
LightAir samt ändrade gränser för aktiekapital och 
antal utestående aktier. Den nya bolagsordningen 
finns intagen i sin helhet på sidorna 60-61.
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VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler 
som aktualiseras för fysiska personer och aktie-
bolag som är obegränsat skatteskyldiga i Sverige, 
om inte annat särskilt anges. Sammanfattningen 
är baserad på nu gällande lagstiftning och är 
endast avsedd som generell information.

Redogörelsen behandlar inte situationer då 
värdepapper innehas som lagertillgång i 
näringsverksamhet eller innehas av bland annat 
handelsbolag, investmentföretag, försäkrings-
bolag eller investeringsfonder. Inte heller 
behandlas:

• de särskilda regler om skattefria kapitalvinster  
     (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och  
     utdelning i bolagssektorn då investeraren  
     innehar delägarrätter som anses vara närings 
     betingade i skattehänseende,
• de särskilda regler om skattefria kapitalvinster  
     (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och  
     utdelning i bolagssektorn då investeraren  
     innehar delägarrätter som anses vara närings 
     betingade i skattehänseende,
• de särskilda regler som kan bli tillämpliga på  
     aktier som förvärvats med stöd av aktie- 
     innehav i företag vilka är eller har varit fåmans 
     företag,
• utländska företag som bedriver verksamhet  
     från fast driftställe i Sverige eller utländska  
     företag som har haft skatterättsligt hemvist i  
     Sverige, eller
• de särskilda beskattningsregler för tillgångar  
     som förvaras på ett investeringssparkonto. 
 
De skattemässiga effekter som uppkommer för 
varje enskild innehavare av värdepapper beror 
delvis på dennes specifika situation. Särskilda 
skattekonsekvenser som inte beskrivs nedan kan 
bli tillämpliga för vissa kategorier av skattskyldiga. 

Varje investerare bör därför rådfråga skatte- 
rådgivare om de skattekonsekvenser som kan 
uppstå för dennes del, inklusive, i förekommande 
fall, tillämpligheten och konsekvenser av 
utländska skatteregler och dubbelbeskattnings- 
avtal. 

Allmänt
Fysiska personer
För fysiska personer beskattas kapitalinkomster 
såsom utdelningar och kapitalvinster i inkomsts- 
laget kapital. Skattesatsen är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas 
som skillnaden mellan försäljningsersättningen, 
efter avdrag för försäljningsutgifter, och 
omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet 
avses anskaffningsutgifter ökat med courtage. 
Omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter 
(exempelvis aktier) av samma slag och sort läggs 
samman och beräknas gemensamt med 
tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid 
tillämpning av genomsnittsmetoden utgör 
aktier av olika serier i samma bolag inte aktier av 
samma slag och sort. Vidare anses BTA inte vara 
av samma slag och sort som de befintliga 
aktierna i Bolaget förrän beslutet om ny- 
emissionen registrerats hos Bolagsverket. Vid 
försäljning av marknadsnoterade aktier får 
alternativt schablonmetoden användas. 
Denna metod innebär att omkostnads- 
beloppet får bestämmas till 20 procent av  
försäljningsersättningen efter avdrag för  
försäljningsutgifter.

Kapitalförluster på marknadsnoterade 
delägarrätter (exempelvis aktier, teckningsrätter 
och BTA) får dras av fullt ut mot skattepliktiga 
kapitalvinster på marknadsnoterade delägarrätter 
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som uppkommer samma år (det gäller dock ej 
andelar i investeringsfonder som endast 
innehåller svenska fordringsrätter, s.k. ränte- 
fonder). Av kapitalförlust som inte dragits av 
genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges 
avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av 
förlusten.

Uppkommer underskott i inkomstslaget 
kapital medges skattereduktion som räknas av 
mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig 
fastighetsskatt samt kommunal fastighetsavgift. 
Skattereduktion medges med 30 procent av den 
del av underskottet som inte överstiger 100 000 
SEK och med 21 procent av det återstående 
underskottet. Underskott kan inte sparas till 
senare beskattningsår.

För fysiska personer innehålls preliminär skatt 
på utdelningar med 30 procent. Den preliminära 
skatten innehålls normalt av Euroclear eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren. Bolaget innehåller inte preliminär 
skatt annat än om detta krävs enligt lag.

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas alla inkomster, 
inklusive skattepliktiga kapitalvinster och 
utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet. 
Skattesatsen är 22 procent. Beräkning av 
kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på 
samma sätt som för fysiska personer enligt vad 
som redovisats ovan.

Kapitalförlust på aktier och andra delägarrätter 
(exempelvis teckningsrätter) får kvittas endast 
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra delägarrätter. Om en kapitalförlust inte kan 
dras av hos det företag som gjort förlusten, kan 
den, om vissa villkor är uppfyllda, dras av mot 

kapitalvinster på aktier och andra värdepapper 
som beskattas som aktier hos ett annat företag i 
samma koncern, om det finns koncern- 
bidragsrätt mellan dessa bolag. Kapitalförlust 
som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras 
av mot kapitalvinst på värdepapper som 
beskattas som aktier under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga 
i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på 
all utdelning från svenska aktiebolag. Svensk 
kupongskatt är 30 procent. Denna skattesats 
är dock i allmänhet reducerad, helt eller delvis, 
genom dubbelbeskattningsavtal. Avdraget för 
kupongskatt verkställs normalt av Euroclear eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren.

Aktieägare respektive innehavare av tecknings-
rätter som är begränsat skattskyldiga i Sverige, 
och som inte bedriver verksamhet från fast 
driftställe i Sverige, kapitalvinstbeskattas normalt 
inte i Sverige vid avyttring av aktier och tecknings-
rätter. 

Enligt en särskild regel blir dock fysiska personer 
som är begränsat skattskyldiga i Sverige föremål 
för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring 
av aktier och teckningsrätter, om de vid något 
tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker 
eller under de föregående tio kalenderåren har 
varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistas i 
Sverige. Tillämpligheten av denna regel är dock i 
flera fall begränsad genom dubbelbeskattnings- 
avtal.
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BOLAGSORDNING

LifeAir AB (publ) 
Organisationsnummer 556724-7373 

BOLAGSORDNING
Antagen på extra bolagsstämma den 20 december 2016

________________________________

§ 1 Firma
 Bolagets firma är LifeAir AB (publ).

§ 2 Säte
 Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
 Bolaget ska inom området för teknologi för inomhusklimat, direkt eller genom hel- eller delägda  
               dotterbolag, bedriva utveckling, produktion, distribution, köp och försäljning av produkter,  
               metoder och teknik, inklusive finansiering och kommersialisering av rättigheter samt bedriva  
               därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
 Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 Styrelse
 Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. 

§ 7 Revisorer
 Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst lika många suppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på  
               bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras  
               i Svenska Dagbladet.

 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av 
 bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 
 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor  
 och senast två veckor före stämman.
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§ 9 Ärenden på årsstämma
 På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justerare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 
                koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt  
                             koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  
                             balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och  

                      revisorsuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn eller revisorerna.
10. Val av styrelse och revisor eller revisorer.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 
                bolagsordningen.

§ 10 Röstning
 Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier  
 utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår
 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12  Deltagande i bolagsstämma
 För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som  
               anges i kallelse till stämman. Denna 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.

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

________________________________
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