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Bränder dödar tusentals människor. För att rädda liv och egendom används flamskyddsmedel i många material
och produkter vi använder dagligen. Problemet är att de vanligaste flamskyddsmedlen är så giftiga att de också
dödar, men på ett annat sätt. Bromerade kemikalier, som är grunden i de allra flesta av dagens flamskyddsmedel,
är giftiga och svårnedbrytbara, vilket kommer att påverka liv och miljö negativt under lång tid.
DEFLAMO erbjuder ett säkert alternativ. Bolagets produkt Apyrum ® är ett flamskyddsmedel med en unik
miljöprofil som har potential att ersätta farliga flamskyddskemikalier världen över. Teknologin heter Apyrum®
och bolaget heter DEFLAMO.

starka

argument för att DEFLAMO
kommer att lyckas:

1. Vi har lyckats utveckla en version av Apyrum® som
fungerar i plaster.
2. Vår flamskyddsteknik har slagit igenom på bred front
bland forskarna.
3. Giftiga flamskyddsmedel förbjuds successivt, de är en
tickande miljöbomb.
4. Det finns ett ökat fokus och en ny attityd från industrin
med avseende på produktansvar.
5. Vi är fortfarande ensamma om miljövänlig
”inkapslingsteknik”/ intumescens.
6. Vi vet att vår produkt är prismässigt konkurrenskraftig.
7. Vi har uppnått rejäla tekniska genombrott i flera
kundprojekt under 2009, som med stor sannolikhet
kommer att leda till affärer inom den närmaste tiden.
Fredrik Westin
VD, DEFLAMO AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag
Avstämningsdag:
Avstämningsdag är den 13 november 2009. Sista dag för handel i
Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10
november 2009 och första dag exklusive rätt att erhålla tecknings
rätter är den 11 november 2009.
Företrädesrätt och teckningsrätter:
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter.
Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den
13 november 2009 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig
aktie, oavsett serie. För teckning av en (1) ny B-aktie erfordras åtta
(8) teckningsrätter.
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Teckning av aktier utan företräde:
Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som
teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den
18 november – 2 december 2009.
Teckningskurs:
2,35 SEK per B-aktie.
Teckningstid:
18 november – 2 december 2009.
Antal aktier i erbjudandet:
Erbjudandet omfattar högst 1 917 385 B-aktier.

- miljövänligt flamskyddsmedel

DEFLAMO

DEFLAMO är ett specialkemiföretag som grundades 2004 av
en grupp entreprenörer i syfte att kommersialisera ett nytt
flamskyddsmedel. DEFLAMO äger en exklusiv licens att marknads
föra och sälja produkter baserade på Trulstech Group AB:s patent
i 34  länder i Europa. Inom licensområdet finns, enligt bolagets
bedömning, 24 procent av den industriella produktionen i världen.

Den långsiktiga målsättningen

DEFLAMO skall år 2015 inneha en marknadsandel om 10 procent
inom bolagets geografiska område. Marknadens värde för flam
skyddsmedel inom bolagets geografiska område bedöms år 2015
att uppgå till drygt 11 miljarder kronor. En målsättning på vägen är
att bygga en egen produktionsanläggning, dels för att säkerställa
bolagets leveransförmåga och dels för att öka  försäljningsmargi
nalerna.

Applikationsprojekten närmar sig avslut

DEFLAMO driver applikationsprojekt med flera industriföretag. 
I princip samtliga av dessa projekt har klarlagt att Apyrum® kan
flamskydda företagets produkt. Arbetet är nu inriktat på att
optimera flamskyddssystemet så att produktens övriga egenskaper
inte påverkas negativt. Utvecklingsarbetets övergripande mål
sättning är att klargöra för kunden att Apyrumteknologin klarar
uppgiften bättre än de konkurrerande flamskyddsteknologierna.
Applikationsprojekten finansieras av respektive kund, vilket medför
att DEFLAMO kan hålla en betydande mängd applikationsprojekt
igång, utan att kostnadsmassan ökar. Den kunddrivna utvecklingen
och det stora intresset för densamma är en indikation på att det
finns ett stort behov av en ny flamskyddsteknologi. Företagen
är villiga att investera såväl tid som pengar i applikationsprojekt
med Apyrum®. Med kunddriven utveckling kan DEFLAMO driva
parallella projekt med olika aktörer inom samma teknikområde.
DEFLAMO har uppnått väsentliga tekniska genombrott i flera
applikationsprojekt under 2009 och står inför ett betydande
kommersiellt genombrott.

Nyemission för att tillföra rörelsekapital

För att tillföra DEFLAMO rörelsekapital genomför bolaget
en nyemission om högst 1 917 385 B-aktier. Vid fulltecknad
emission tillförs bolaget cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader.
Emissionslikviden är avsedd att användas för att bolaget skall
kunna fortsätta bedriva applikationsprojekten i önskvärd takt, för
att främja en framgångsrik kommersialisering av Apyrum®.

- öppnar nya möjligheter

Antal aktier innan emission:
15 339 085 aktier (9 384 653 A-aktier och 5 954 432 B-aktier).
Handel med teckningsrätter:
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under
perioden 18 – 27 november 2009.
Handel med BTA:
Handel med BTA B kommer att ske på AktieTorget från och
med den 18 november 2009 fram till dess att Bolagsverket har
registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under
mitten av januari 2010.

Hänvisning till memorandum:
Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande.
I memorandumet för DEFLAMO AB (publ) finns en beskrivning av
potentiella risker som är förknippade med bolaget och dess aktie.
Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans
med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant
genomläsas. Memorandumet för DEFLAMO AB (publ) innehåller
bland annat avsnittet ”VD har ordet” där VD Fredrik Westin
lämnar en nulägesrapport. Memorandumet finns tillgängligt för
nedladdning på www.deflamo.se.
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Villkor och anvisningar
Erbjudandet
Styrelsen i Deflamo AB (publ) beslutade den 6 november 2009 om en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 1 917 385 B-aktier. Även allmänheten ges rätt
att teckna aktier i emissionen. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.
Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 13 november 2009 är registrerade som aktieägare i Deflamo
äger företrädesrätt att teckna en (1) ny B-aktie för åtta (8) befintliga aktier, oavsett serie.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) för fastställande av vem som
skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 13 november 2009. Sista dag för handel i Bolagets
aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 november 2009 och första dag exklusive
rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 november 2009.
Teckningsrätter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som
aktieägare på avstämningsdagen den 13 november 2009 erhåller en (1) teckningsrätt för varje
befintlig aktie, oavsett serie. För teckning av en (1) ny B-aktie erfordras åtta (8) teckningsrätter.
För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna nya
aktier i Deflamo senast den 2 december 2009 eller sälja teckningsrätterna senast den 27 november
2009.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 18 – 27 november
2009.
Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 2,35 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Information till direktregistrerade aktieägare
De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning
förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi och
folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt
memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna
teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl.
erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som
redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.
Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken
emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en
sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning
och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.
Teckningstid
Teckning av nya aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den
18 november – 2 december 2009.
Observera att teckning av aktier ska ske senast den 2 december 2009. Efter teckningstidens utgång
blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter
kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VPkonto.
Styrelsen för Deflamo äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och
betalning kan ske. Styrelsen i Deflamo har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet
permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att
handel med värdepappren inletts.
Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter
Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning
senast den 2 december 2009. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att
nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds med post bör därför avsändas i god tid före
sista teckningsdagen. Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående
alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier
skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan
om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I skall därmed inte användas. Inga
tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel I
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att
utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin
från Euroclear Sweden, skall särskild anmälningssedel I användas. Anmälan om teckning genom
betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln
I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild
anmälningssedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.
Särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00
den 2 december 2009. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera
inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild
anmälningssedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Grafisk form: Plucera (www.plucera.se)

Ifylld särskild anmälningssedel I skickas till eller lämnas till:
Sedermera Fondkommission AB	Telefon:
+46 431-47 17 00
Corporate Finance		Fax:
+46 431-47 17 21
Importgatan 4		E-post:
nyemission@sedermera.se
262 73 Ängelholm 		
Hemsida:
www.sedermera.se
Teckning utan stöd av teckningsrätter
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen
för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan
stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning
skall därvid i första hand ske till personer som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter
och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter
som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Återstående aktier skall i andra hand
tilldelas personer som tecknat aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning skall tilldelning
ske pro rata i förhållande till deras tecknade antal. Tilldelning till eventuella emissionsgaranter
skall endast ske till den del samtliga aktier inte har kunnat fördelas enligt ovan. Tilldelning skall i
sådant fall ske i förhållande till de ställda garantiutfästelserna.
Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med
företrädesrätt, det vill säga från och med den 18 november – 2 december 2009. Anmälan om
teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på avsedd särskild anmälningssedel II. Sådan
anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på ovanstående adress,
hemsida eller telefonnummer, på Bolagets hemsida (www.deflamo.se) eller på AktieTorgets
hemsida (www.aktietorget.se).
Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på ovanstående adress,
fax eller e-post senast den 2 december 2009 kl. 15.00. Endast en anmälningssedel per tecknare
kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i
enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.
Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen kan
vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om
teckning och betalning.
Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta
i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande
förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt.
Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos
Swedbank:
BIC: 	SWEDSESS
IBAN nr: 	SE30 8000 0816 9591 3707 5249
Betalda tecknade aktier (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket
normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med
bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto.
Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär
delges information från respektive förvaltare.
Handel med BTA
Handel med BTA B kommer att ske på AktieTorget från och med den 18 november 2009 fram till
dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under mitten
av januari 2010.
Leverans av aktier
BTA B kommer att ersättas av B-aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter
denna registrering kommer BTA B att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier
utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske i mitten av januari 2010. I samband med
detta beräknas de nyemitterade aktierna bli föremål för handel på AktieTorget.
Rätt till utdelning
Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter
aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
Emissionsresultatets offentliggörande
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande, något som
beräknas ske snarast möjligt efter teckningsperiodens slut.
Handel med aktier
Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet DEFL B
och ISIN-kod SE0002081067. En handelspost omfattar 1 000 aktier.
Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:
Deflamo AB			Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 8-631 91 80		Tel: +46 431-47 17 00
E-post: info@deflamo.se		E-post: nyemission@sedermera.se
Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.deflamo.se) och AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se) samt kan även erhållas kostnadsfritt från Deflamo. Memorandum finns även
tillgängligt på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).
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