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Erbjudandehandling till aktieägarna i
Accelerator Nordic AB (publ)
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Viktig information
Nortal Investments AB:s (”Nortal”) erbjudande, lämnat till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ)
(”Accelerator” eller ”Bolaget”), om förvärv av samtliga utestående aktier i Accelerator i enlighet med de
villkor som anges i denna erbjudandehandling (”Erbjudandet”), liksom de avtal som ingås mellan Nortal
och aktieägarna i Bolaget till följd av Erbjudandet, skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.
Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt skall
utgöra första instans. Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden
avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar gäller för
Erbjudandet. Svensk rätt är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk
domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Erbjudandehandlingen har inte
godkänts eller registrerats av Finansinspektionen eller annan myndighet. Erbjudandet riktar sig inte till
personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker
eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna erbjudandehandling
kommer inte att spridas och får inte postas eller på annat sätt distribueras i eller sändas till något land
där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regleringar. Nortal kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell
eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan
inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas
Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken denna
erbjudandehandling eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas
eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika. Nortal kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Amerikas Förenta
Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
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Erbjudandet i sammandrag
-

Nortal erbjuder 1,90 kronor kontant för varje aktie i Accelerator.
Acceptfristen för Erbjudandet löper under perioden 20 december 2013 – 31 januari 2014.
Redovisning av likvid: omkring 5 februari 2014.
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Erbjudandet
Introduktion
I enlighet med reglerna om budplikt offentliggjorde Nortal den 19 december 2013 ett kontanterbjudande
till övriga aktieägare i Accelerator att till Nortal överlåta samtliga aktier i Accelerator. Aktierna i
Accelerator handlas på marknadsplatsen AktieTorget.
Nortal erbjuder 1,90 kronor kontant för varje aktie i Accelerator1. Erbjudandet värderar Accelerator till
totalt cirka 21 miljoner kronor, baserat på att det idag finns 10.974.634 utestående aktier i Accelerator.
Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till omkring 10 miljoner kronor baserat på att det idag finns
5.311.003 utestående aktier i Accelerator exklusive de aktier som redan ägs av Nortal.
Erbjudandepriset understiger den sista betalkursen för Accelerators aktie på AktieTorget den 18
december 2013 om 2,26 kronor, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande, liksom den
volymvägda genomsnittskursen under de senaste tio handelsdagarna före den 19 december 2013 om
1,95 kronor.
Den likvid som erbjuds för aktierna motsvarar det pris som Nortal har betalat för de aktier som det
nyligen har förvärvat från Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Merkatura AB och är därmed det
lägsta pris som Nortal får erbjuda enligt reglerna om budplikt. Nortal finansierar Erbjudandet med egna
medel och har inte upprättat några villkor för Erbjudandets fullföljande.
Vid tidpunkten för detta offentliggörande har inga övriga aktieägare i Accelerator accepterat eller i övrigt
lämnat uttalande om Erbjudandet. Nortal har heller inte genomfört en s.k. due diligence-undersökning
av Bolaget inför Erbjudandet.

Nortals innehav i Accelerator mm
Nortal förvärvade den 11 december 2013 2.046.397 aktier i Accelerator av Länsförsäkringar
Fondförvaltning AB och Merkatura AB. De förvärvade aktierna motsvarar ca 18,6 procent av aktierna och
rösterna i Accelerator. Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Merkatura AB erhöll 1,90 kronor för
varje aktie.
Ovanstående förvärv utlöste budplikt. Nortal offentliggjorde därför ett kontanterbjudande till övriga
aktieägare i Accelerator den 19 december 2013.
Nortal har under en sexmånadersperiod närmast före erbjudandets offentliggörande förvärvat sju aktier
i Accelerator i en utjämningsemission. Extra bolagsstämma i Accelerator den 14 oktober 2013 beslutade
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För det fall Accelerator betalar vinstutdelning eller genomför någon annan värdeöverföring innan vederlag i
Erbjudandet har utbetalats kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Till undvikande av
missförstånd ska noteras att de aktieägare som redan sålt sina aktier till Nortal i Erbjudandet vid tidpunkten för en
eventuell värdeöverföring inte berörs av en sådan reduktion av vederlaget i Erbjudandet.
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att Nortal i en utjämningsemission inför sammanläggning av aktier 1:102, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ensamt berättigades att teckna sju nyemitterade aktier. Stämman beslutade
att teckningskursen för de nya aktierna skulle vara Accelerator-aktiens genomsnittliga volymvägda
betalkurs 10 dagar före stämman. Teckningskursen uppgick till 0,92 kronor per aktie. Teckningskursen
beräknades före sammanläggning 1:10 samt före utdelningen av dotterbolaget SyntheticMR AB till
aktieägarna i Accelerator3.
Nortal innehar vid tidpunkten för offentliggörandet av denna erbjudandehandling 5.663.631 aktier i
Accelerator. Innehavet motsvarar cirka 51,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Vissa närståendeförhållanden
Staffan Persson är styrelseordförande i Accelerator samt styrelseordförande och huvudaktieägare i
Nortal. Staffan Persson anses därför delta i Erbjudandet på Nortals sida. Detta innebär att Accelerator är
skyldigt att inhämta ett värderingsutlåtande avseende aktierna i Bolaget, enligt bestämmelserna punkt IV
i Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden4. Accelerator måste
offentliggöra värderingsutlåtandet senaste två veckor före acceptperiodens utgång. Staffan Persson
kommer inte att delta i Accelerators styrelses förberedande av eller beslut med anledning av
Erbjudandet.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Staffan Persson, huvudaktieägare i Nortal, har via familj och bolag varit huvudaktieägare i Accelerator
sedan augusti 20055. Nortal har beslutat att öka sitt innehav i Accelerator, och eftersom ovan nämnda
förvärv av Accelerator-aktier den 11 december 2013 föranlett budplikt, har Nortal beslutat att lämna
Erbjudandet.
Accelerator har en relativt koncentrerad ägarbild, där de tio största aktieägarna (inklusive Nortal) per
den 30 september 2013 innehade omkring 75,0 procent av kapitalet och rösterna i Accelerator6.
Accelerator-aktien har präglats av låg likviditet, och Erbjudandet ger därför de aktieägare som önskar
sälja, en möjlighet att göra detta under ordnade former.
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Den extra bolagsstämma i Accelerator som hölls den 14 oktober 2013 beslutade om sammanläggning av aktier
innebärande att tio befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa
avstämningsdag. Accelerators styrelse fastställde avstämningsdagen till den 11 november 2013.
3
Den extra bolagsstämma i Accelerator som hölls den 14 oktober 2013 beslutade om att till aktieägarna i
Accelerator utdela Accelerators samtliga aktier i dotterbolaget SyntheticMR AB. Avstämningsdag för utdelningen
beslutades till den 21 oktober 2013.
4
Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska
aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar, av den 27 mars 2012. Punkt IV innebär att Bolaget från
oberoende expertis skall inhämta och senast två veckor innan acceptperiodens utgång offentliggöra ett utlåtande
avseende aktiernas värde.
5
I augusti 2005 slogs Optovent AB och Accelerator i Linköping AB samman och sedan dess har Accelerators
verksamhet varit inriktad på utveckling av projekt inom läkemedel och medicinsk teknik. Från och med 1998 fram
till augusti 2005 var Staffan Persson med familj och bolag aktieägare i Optovent AB.
6
Baserat på av Accelerator offentliggjord information, se vidare Bolagets hemsida www.acceleratorab.se.
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Nortal sätter stort värde på Accelerator och dess dotterbolags ledning och anställda, vilka är
betydelsefulla för en fortsatt utveckling av verksamheten. Nortal har för närvarande inga planer som
kommer att medföra några väsentliga konsekvenser för Bolagets anställda eller deras anställningsvillkor.
Det finns inte heller några planer på att väsentligt förändra Accelerators nuvarande strategi.
----------------------------------------Styrelsen i Accelerator har medverkat vid upprättandet av beskrivningen av Bolaget på sidorna 13-20.
Informationen i denna erbjudandehandling har inhämtats från offentliga handlingar utgivna av
Accelerator. Accelerators revisor har granskat och uttalat sig om den historiska finansiella information
som återfinns på sidorna 21-24 i enlighet med vad som anges i revisorns rapport på sidan 25.
Förutom vad gäller den i föregående stycke angivna informationen försäkras att, såvitt styrelsen för
Nortal känner till, uppgifterna i erbjudandehandlingen överensstämmer med faktiska förhållanden.
----------------------------------------Stockholm 20 december 2013
Nortal Investments AB
Styrelsen
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Villkor och anvisningar
Erbjudandet
Nortal erbjuder 1,90 kronor kontant för varje aktie i Accelerator7. Courtage utgår inte i samband med
Erbjudandet.
Villkor för Erbjudandet
Nortal uppställer inga villkor för Erbjudandets genomförande.
Acceptfrist
Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 20 december 2013 till och med den 31 januari
2014. Anmälan skickas till Avanza Bank enligt nedan angivna instruktioner och ska vara Avanza Bank
tillhanda senast den 31 januari 2014 klockan 15.00.

Instruktioner för att acceptera Erbjudandet
Accept i Erbjudandet kan endast göra avseende hela aktieägarens innehav i Accelerator. D.v.s. aktieägare
kan inte acceptera för delar av det totala antalet aktier i Accelerator som innehas.
Direktregistrerade innehav
Följebrev, anmälningssedel, och svarskuvert sänds till direktregistrerade aktieägare i Accelerator.
Anmälningssedeln som distribueras är förtryckt med uppgifter om namn, adress, personnummer eller
organisationsnummer, antal aktier per den 19 december 2013 samt det VP-konto på vilket innehavet i
Accelerator finns registrerat. Den som önskar acceptera Erbjudandet ska kontrollera att uppgifterna på
anmälningssedeln är korrekta, komplettera med telefonnummer dagtid, underteckna anmälningssedeln
och skicka in den till:
Avanza Bank AB
c/o Strömberg
SVARSPOST
Kundnummer [206 359 06 ]
120 20 Stockholm
Tel: 08-562 251 22
Fax: 08-562 250 41

Observera att anmälningssedeln ska vara Avanza Bank tillhanda senast klockan 15.00 den 31 januari
2014. Anmälan som skickas via post måste därför sändas i god tid för att kunna vara Avanza Bank
tillhanda innan dess. Anmälningssedeln kan också lämnas in till bankkontor eller andra
värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till Avanza Bank i god tid före sista dagen av
7

För det fall Accelerator betalar vinstutdelning eller genomför någon annan värdeöverföring innan vederlag i
Erbjudandet har utbetalats kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Till undvikande av
missförstånd ska noteras att de aktieägare som redan sålt sina aktier till Nortal i Erbjudandet vid tidpunkten för en
eventuell värdeöverföring inte berörs av en sådan reduktion av vederlaget i Erbjudandet.
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acceptfristen. Vänligen notera att ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att
lämnas utan avseende.
Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer inte att erhålla vare sig erbjudandehandling,
förtryckt anmälningssedel eller svarskuvert, via post. Vänligen notera att accept istället ska ske i enlighet
med instruktioner från förvaltaren.
Pantsatta innehav
För de fall aktierna i Accelerator är pantsatta i Euroclearsystemet, ska såväl aktieägaren som
panthavaren fylla i och underteckna anmälningssedeln som lämnas in, samt bekräfta att panträtten
upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclearsystemet
avseende berörda aktier i Accelerator när dessa ska levereras till Nortal.

Erbjudandehandling och anmälningssedlar
Erbjudandehandlingen och blanka anmälningssedlar kan laddas ner i elektroniskt format från
Accelerators (www.acceleratorab.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Bekräftelse av accept
Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats överförs aktierna till ett
nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i ägarens namn. I samband därmed skickar Euroclear Sweden
AB en avi (”VP-avi”) som visar antalet aktier som utbokats från det ursprungliga VPkontot. VP-avi som
visar insättningen på det nyöppnade spärrade VP-kontot skickas ej ut.

Rätt till återkallelse av accept
Angiven accept är bindande och kan inte återkallas.

Utbetalning av vederlag
Utbetalning av vederlag sker så snart Nortal har offentliggjort beslut att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt
att ett sådant offentliggörande sker senast omkring den 4 februari 2014 beräknas utbetalning av
vederlag kunna ske omkring den 5 februari 2014.
Utbetalning sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Vederlaget
utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till det VP-konto på vilket aktierna i Accelerator var
registrerade. Om bankkonto saknas, är felaktigt eller är ett postgirokonto eller ett bankgiro kommer
bankkontoförfrågan brevledes skickas till berörd aktieägare. Bankkontoförfrågan ifylles enligt den
medföljande instruktionen och returneras till Avanza Bank med bifogat svarskuvert för utbetalning av
vederlaget. I samband med utbetalning av vederlag utbokas aktierna från apportkontot som därmed
avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med detta. Om innehavet är förvaltarregistrerat
kommer utbetalningen att ske till förvaltaren. Observera att utbetalningen till bankkontot sker även om
aktierna i Accelerator är pantsatta.
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Rätt till förlängning av acceptfristen
Nortal förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen. Meddelande om sådan förlängning kommer att
offentliggöras av Nortal genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler.
En eventuell förlängning av acceptperioden kommer inte att medföra att redovisning av likvid till de
innehavare av aktier i Accelerator som redan har accepterat Erbjudandet fördröjs.

Inlösen
För det fall Nortal, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av
aktierna i Accelerator avser Nortal att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva
samtliga utestående aktier i Accelerator.

Frågor angående acceptförfarandet
Frågor rörande acceptförfarandet kan ställas till Avanza Bank på telefon 08-56 22 51 22.
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Skattefrågor i Sverige
Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som kan uppkomma som en följd av Erbjudandet.
Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information
till aktieägare, fysiska personer och aktiebolag, som är obegränsat skatteskyldiga i Sverige, om inte annat
anges.
Sammanfattningen är inte avsedd att vara uttömmande och omfattar inte situationer där aktier innehas
som lagertillgång i näringsverksamhet eller innehas av kommandit- eller handelsbolag. Vidare behandlas
inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i
bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier i Accelerator som anses vara
näringsbetingade8. Redogörelsen omfattar inte heller de särskilda regler som kan bli tillämpliga på aktier
i företag som är eller tidigare varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana
innehav. Den skattemässiga behandlingen av varje aktieägare beror delvis på dennes speciella situation
och särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa kategorier av ägare. Varje aktieägare bör rådfråga
skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av Erbjudandet, inklusive
tillämpligheten av utländska regler och dubbelskattningsavtal.

Beskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Bolaget
För aktieägare som accepterar Erbjudandet och säljer aktier i Accelerator uppstår en skattepliktig
kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas som
skillnaden mellan ersättningen, efter avdrag för eventuella försäljningskostnader, och det skattemässiga
omkostnadsbeloppet (anskaffningsvärdet) för de avyttrade aktierna9.
Vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust, skall omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma
slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av den så kallade genomsnittsmetoden. För
marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i Accelerator, får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas
enligt den så kallade schablonmetoden till 20 procent av ersättningen vid avyttringen sedan utgifter i
samband med denna dragits av.
Aktier anses normalt avyttrade när anmälan om accept avseende Erbjudandet blir oåterkalleligt.
Kapitalvinst eller kapitalförlust skall tas upp det beskattningsår under vilket aktierna anses avyttrade.

Beskattning av fysiska personer
För fysiska personer beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent för
marknadsnoterade aktier. Som huvudregel är 70 procent av en kapitalförlust avdragsgill mot all
skattepliktig inkomst av kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier (såsom aktier i Accelerator)
får emellertid dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier (marknadsnoterade och
8

Marknadsnoterade aktier anses näringsbetingade om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång hos innehavaren och
innehavet antingen uppgår till minst tio procent av rösterna eller betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget
(eller av företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå
ägarföretaget nära).
9
Omkostnadsbeloppet för avyttrade aktier kan, beroende på hur länge aktierna ägts, ha påverkats av genomförda
nyemissioner och aktiesplittar. Information om detta finns på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.
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onoterade) och marknadsnoterade värdepappaer som beskattas som aktier, som uppkommer samma
år10.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion från skatt på inkomst av tjänst
och näringsverksamhet samt mot fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion
medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21
procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Beskattning av aktiebolag och juridiska personer
För aktiebolag och andra skattepliktiga juridiska personer beskattas kapitalvinster på aktier normalt i
inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. Kapitalförlust på aktier i Accelerator
får normalt sett endast dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som
aktier. En kapitalförlust kan dock, om vissa villkor är uppfyllda, även kvittas mot kapitalvinster på aktier
och andra aktiebeskattade värdepapper i bolag inom samma koncern, under förutsättning att
koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst
beskattningsår får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra aktiebeskattade
värdepapper under efterföljande beskattningsår utan begränsningar i tiden. Särskilda skatteregler kan
vara tillämpliga på vissa företagskategorier, exempelvis investeringsfonder och investmentföretag.

Särskilda skattefrågor för aktieägare som är begränsat skatteskyldiga i
Sverige
Aktieägare 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. Dessa aktieägare
kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat.
Fysisk person som är begränsat skatteskyldig i Sverige kan bli föremål för kapitalvinstbeskattning i
Sverige vid avyttring av aktier i Accelerator, om personen vid något tillfälle under det kalenderår då
avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt eller stadigvarande vistats i
Sverige. I många fall är dock denna beskattningsrätt inskränkt genom tillämpligt dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och den stat i vilken aktieägaren har sin hemvist.
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Dock inte andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fodringsrätter, så kallade svenska
räntefonder.
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Beskrivning av Nortal och finansiering av Erbjudandet
Beskrivning av Nortal
Nortal ägs till 100 procent av Swedia Capital AB, organisationsnummer 556368-7184. Nortals
organisationsnummer är 556797-7961. Swedia Capital AB ägs i sin tur till 100 procent av Zimbrine
Holding B.V., ett av Staffan Persson helägt bolag.
Nortal registrerades vid Bolagsverket den 18 december 2009 och har sitt säte i Stockholm. Nortal äger
och förvaltar värdepapper. Under räkenskapsåret 2012 hade Nortal en omsättning på omkring 0 kronor.
Per den 31 december 2012 hade Nortal en balansomslutning på omkring 155 miljoner kronor.

Finansiering av Erbjudandet
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Finansiering av Erbjudandet sker med för
Nortal tillgängliga likvida medel.

Legala frågor och övriga upplysningar
Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller också bestämmelserna för budplikt i
Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i
svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar, jämte Aktiemarknadsnämndens
uttalanden rörande tolkning och tillämpning av dessa regler.
Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall
utgöra första instans.
Avanza Bank AB administrerar Erbjudandet.
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Information om Accelerator
Om Bolaget
Accelerator är idag en mindre bolagsgrupp, som via sitt huvudsakliga innehav i dotterbolaget AddBIO AB
är inriktat på medicinsk nanoteknik (”Medical Nanotechnology”). AddBIO AB har utvecklat en teknik för
bättre infästning av ortopediska implantat, vilken är i klinisk fas. Accelerator bildades för att
kommersialisera forskningsbaserade innovationer inom områdena medicinsk nanoteknik och mjukvara
för bildåtergivning (”Imaging Software”). Projekten och bolagen utvecklades för att kunna stå på egna
ben. De tidigare bolagen med ursprung i Accelerator-gruppen fokuserar på stora medicinska behov och
flera av dem har nått kommersialiseringsfas och kommit att avknoppas och marknadsnoteras:
PledPharma AB, Spago Imaging AB och SyntheticMR AB.
Under utvecklingsarbetet med sina projekt har också Accelerator kommit att lägga ned, avveckla eller
avyttra en serie projekt och bolag, eftersom projekten och bolagen inte ansetts vara kommersiellt
bärkraftiga eller befunnits hamna utanför Accelerators kärnområden.
Sålunda har projekt som FORE, andningsövervakning med hjälp av optisk fiber, MicroToNano, teknik för
volymtillverkning av ”kopplingsdon” från mikro- till nanostrukturer, Autoclean, självrengörande
transparenta ytor, bolag som RGB Technologies AB; metod för att utföra diagnostik med hjälp av PC och
webkamera och försöksstudier av superparamagnetiska nanopartiklar av gadoliniumoxid, fått läggas ned
eller likvideras. Projektet SicSub har avyttrats till El Seed och dotterbolaget Archaea Pharma avyttrats till
Spago Imaging AB.

Innehav11
AddBIO AB bygger på ett projekt från 2005 och bildades 2008. Bolaget tog mellan åren 2008 och 2011
fram sin första produkt Zolidd®, en nanometertunn beläggning som frisätter bisfosfonat, ett godkänt och
brett använt benstärkande läkemedel, från dentala eller ortopediska implantat och som ger stabilare
implantat. Diskussioner med potentiella tagare inleddes redan under 2005. Projektet ansågs från 2011
kunna vara av intresse för ortopedi- och dentalmarknaden, och kontakter med eventuella partner
inleddes under det året. Samtidigt pågick fortsatta kliniska försök. Under 2012 presenterade AddBIO
presenterat positiva resultat från en klinisk studie kring produkten Zolidd på dentala implantat. Sedan
inledningen av 2013 pågår kontakter för att avtala ett samarbete med en industriellt marknadsledande
partner för produkten Zolidd på den dentala marknaden. Inom ett sidoprojekt, T-Coat, med suturer som
beläggs med bisfosfonat, sker för närvarande inget utvecklingsarbete.
AddBIO AB genomförde under juni och juli en företrädesemission om ca 10 miljoner kronor vilken
fulltecknades. Accelerator tecknade sin andel pro rata, motsvarande 5,6 miljoner kronor, och resterande
belopp tecknades av övriga befintliga ägare. Emissionen gjordes till en värdering av ca 39,5 miljoner
kronor post-money.

11

Samtliga ägarandelar som uppges under rubriken innehav är per den 19 december 2013.
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Accelerators ägarandel i AddBIO AB (röster och kapital): 55,43 procent.
Via dotterbolaget Optovent innehar Accelerator cirka sex procent av aktierna i det japanskt-svenska ELSeed Corporation. EL-Seed arbetar med att utveckla en lysdiodsteknik som kan ersätta glödlampor inom
allmänbelysning. EL-Seed är ett utvecklingsbolag, vars produkter än så länge är i forsknings- och
utvecklingsfas. El-Seed genomförde i år en nyemission om 2 miljoner USD (ca 13 miljoner kronor) på en
värdering av 13,7 miljoner USD (ca 89,6 miljoner kronor) post-money.
Accelerators ägarandel i Optovent AB (röster och kapital): 100 procent. Optovents ägarandel i EL-Seed
(röster och kapital): 6,18 procent.
Accelerators dotterbolag OptoQ har till Fresenius Healthcare licensierat ut HemoQlip, en applikation på
av en medicinsk teknisk plattform, som i detta fall används för mätning av blodparametrar i samband
med dialys. Licensavtalet upphörde 2012, och efter det har Fresenius rätt att fortsätta att tillverka och
sälja HemoQlip utan att förlänga avtalet. Som ersättning för denna rättighet måste Fresenius i så fall
erlägga royalty baserat på antal sålda enheter. Fresenius har sedan 2006 inte erlagt någon ersättning till
Accelerator under licensavtalet.
Accelerators ägarandel i OptoQ AB (röster och kapital): 100 procent.

Övriga tillgångar
Till Accelerators tillgångar skall också inräknas den revers som ställts ut på Spago Imaging AB i samband
med avyttringen av Optovents aktier i Archaea Pharma AB på 9,5 miljoner kronor med en löptid på tio år
och villkorad med återbetalningar till Accelerator förutsatt att projektet ger positivt kassaflöde i Spago
Imaging. Härutöver har också Accelerator en fordran på Spago Imaging på fem miljoner kronor, som på
förfallodagen i december 2017 ska återbetalas med drygt sex miljoner kronor och ytterligare en fordran
på Spago Imaging via Optovent om drygt en miljon kronor.
Per årsskiftet 2013/2014 kommer Accelerators kassa att uppgå till ca 3,2 miljoner kronor samt OptoQs
kassa till ca 3,4 miljoner kronor. Vid samma tidpunkt kommer dotterbolaget AddBIO att ha en kassa på
drygt 6,3 miljoner kronor, vilken behövs för att täcka löpande kostnader och andra utgifter i AddBIO.
Per den 31 december 2012 hade Accelerator, i de idag i koncernen ingående bolagen, ett ackumulerat
underskott som uppgick till totalt ca 139 miljoner kronor. Det ackumulerade underskottet kan eventuellt
användas som förlustavdrag för det fall beskattningsbart resultat uppkommer i moderbolag eller helägt
dotterbolag.

Strategi
Accelerator koncentrerar sin verksamhet på tre fronter: Att genom mycket tydlig och samvetsgrann
kostnadskontroll skapa fortsatt uthållighet och handlingsfrihet för koncernen framöver, att realisera
värdena i AddBIO och att få ut mesta möjliga aktieägarvärde ur de återstående innehaven.
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Viktiga händelser under 2013 för Accelerator och dess dotterbolag
I mars meddelade Accelerators styrelse att den beslutat att förbereda en utdelning av Accelerators
innehav i SyntheticMR AB till Accelerators aktieägare i enlighet med Lex Asea. Beslut om utdelning
planerades att fattas på extra bolagsstämma i Accelerator under hösten 2013, vilket också skedde.
Årsstämman i Accelerator den 22 mars beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag om
utdelning av Accelerators innehav i dotterbolaget Spago Imaging AB till Accelerators aktieägare i enlighet
med Lex Asea. Utdelningen genomfördes under april 2013.
Accelerator genomförde under maj och juni en företrädesemission om ca 14,6 miljoner kronor vilken
fulltecknades. Emissionen garanterades utan ersättning av Staffan Persson, via Nortal.
SyntheticMR AB genomförde under augusti en företrädesemission om ca 10,4 miljoner kronor i vilken
Accelerator tecknade för ca 5,4 miljoner kronor. Emissionen övertecknades med 64 procent.
I oktober offentliggjorde Accelerator och Spago Imaging AB en överenskommelse om ett överlåtelseavtal
enligt vilket Spago Imaging skulle förvärva Accelerators samtliga aktier i dotterbolaget Archaea Pharma
AB. Överenskommelsen var villkorad med dels godkännande av en extra bolagstämma i Accelerator, dels
beslut i Spago Imagings styrelse. Den 14 oktober godkände en extra bolagstämma i Accelerator villkoren i
överenskommelsen. Överenskommelsens villkor godkändes därefter av Spagos Imagings styrelse och
avyttringen genomfördes under november 2013.
På samma extra bolagstämma i Accelerator den 14 oktober beslutades att till aktieägarna i Accelerator
utdela Accelerators samtliga aktier i dotterbolaget SyntheticMR AB. Utdelningen genomfördes under
hösten 2013.
Den 16 oktober erhöll SyntheticMR godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på
AktieTorget. Den 17 oktober upprättades och publicerades ett memorandum inför listningen av bolagets
aktie på AktieTorget. Fredagen den 18 oktober sattes som första handelsdag.
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Styrelse, ledning och revisor i Accelerator
Styrelse
Enligt Accelerators bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju
styrelsesuppleanter. För närvarande består styrelsen av tre ordinarie ledamöter, utan suppleanter.
Samtliga styrelseledamöter är valda intill slutet av årsstämman 2014.
Styrelseledamöternas nedan angivna innehav av Accelerator-aktier avser innehav per 13 december 2013
och därefter för styrelsen kända förändringar.
Staffan Persson
Befattning: Styrelseledamot tillika ordförande
Invald i styrelse: 1999
Övriga uppdrag: Styrelseledamot tillika verkställande direktör i Swedia Capital AB. Styrelseledamot tillika
ordförande i SyntheticMR AB, DIBS Payment Services AB, Nortal Investments AB, Swedia HighP AB,
Nortal Capital AB, Swedia Fastigheter AB, Darkathlon AB, Sveab Holding AB och Svenska Entreprenad i
Mälardalen AB. Styrelseledamot i The Lexington Company AB, AB Klar-Invest, Quizz Golf AB, GMVH
Holdings Ltd, Zimbrine Holding B.V., Eco Development in Europe AB, Quesada Kapitalförvaltning AB och
Cinnober Financial Technology AB. Styrelsesuppleant i Jiver River AB.
Närståendes innehav i Accelerator: 5.663.631 aktier i Accelerator12.
Andreas Bunge
Befattning: Styrelseledamot
Invald i styrelse: 2005
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Spago Imaging AB och Merkatura AB. Styrelseledamot tillika
ordförande i OptoQ AB och Optovent AB. Styrelseledamot i AddBIO AB, SyntheticMR AB, Archaea
Pharma AB och PledPharma AB.
Närståendes innehav i Accelerator: Inga aktier i Accelerator13.
Maria Wrethag
Befattning: Styrelseledamot
Invald i styrelse: 2013
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Spago Imaging AB.
Innehav i Accelerator: 17.465 aktier i Accelerator.
Närståendes innehav i Accelerator och dotterbolag: 5.000 aktier i Accelerator.

12

Uppgifterna avseende Staffan Perssons innehav inkluderar de aktier som förvärvades i den föraffär som föranlett
Erbjudandet (för mer information se avsnittet Erbjudandet).
13
Uppgifterna avseende Andreas Bunges innehav inkluderar de aktier som Andreas via bolag Merkatura AB sålde i
den föraffär som föranlett Erbjudandet (för mer information se avsnittet Erbjudandet).
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Ledning
Thomas Gür
Befattning: Verkställande direktör
Övriga uppdrag: Egenföretagare och konsult. Styrelseledamot i Optovent AB, OptoQ AB och Ölander &
Gür AB. Adjungerad styrelseledamot i AddBIO AB. Styrelseledamot i insamlingsstiftelsen Centrum för
rättvisa.
Närståendes innehav i Accelerator: 40.718 aktier i Accelerator.

Revisor
BDO Mälardalen AB med Jörgen Lövgren som huvudansvarig
Befattning: Huvudansvarig auktoriserad revisor i Accelerator sedan 2003.
Född: 1957

Adresser
Nortal Investments AB
Skinnarviksringen 16, lgh 2
117 27 Stockholm
Accelerator Nordic AB (publ)
Grev Turegatan 11 C
114 46 Stockholm
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Aktiekapital och ägarförhållanden
Accelerators aktie är sedan slutet av 2002 listad på AktieTorget. Aktien listades först på OM
Stockholmbörsens Nya Marknaden 1998.
Det totala antalet aktier i Accelerator per den 19 december 2013 var 10.974.634, vardera med ett
kvotvärde om 3,50 kronor.

Ägarförhållanden
Antalet aktieägare i Accelerator uppgick per den 30 september 2013 till 1.845 stycken. I tabellen nedan
redovisas Bolagets tio största aktieägare per den 30 september 2013. Observera att siffrorna i tabellen
nedan inte är justerade med hänsyn till den föraffär som föranlett Erbjudandet (för mer information se
avsnittet Erbjudandet ovan).
Tabellen är inte heller justerad med hänsyn till de beslut som togs på extra bolagsstämma den 14
oktober 2013, vilka var; sammanläggning av aktier, innebärande att tio befintliga aktier sammanlagts till
en (1) aktie, samt att A-aktier och B-aktier skulle tas bort och ersättas av stamaktier (Accelerator hade
innan endast B-aktier utgivna).
AKTIEÄGARE

ANTAL
SERIE B

TOTALT ANTAL TOTALT ANTAL
AKTIER
RÖSTER

ANDEL
RÖSTER

ANDEL
KAPITAL %

Per 2013-09-30
Nortal Investments AB
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Merkatura AB
Thord Wilkne
Danica Pension
JP Morgan Bank
Anders Ström Asset Management Ltd
Försäkringsbolaget Avanza Pension
Ingemar Lundström
Rune Larsson
Summa ovan

36 177 911
10 863 966
10 368 451
6 200 000
4 794 368
4 428 523
4 129 038
2 478 536
1 521 903
1 310 100
82 272 796

36 177 911
10 863 966
10 368 451
6 200 000
4 794 368
4 428 523
4 129 038
2 478 536
1 521 903
1 310 100
82 272 796

36 177 911
10 863 966
10 368 451
6 200 000
4 794 368
4 428 523
4 129 038
2 478 536
1 521 903
1 310 100
82 272 796

32,97%
9,90%
9,45%
5,65%
4,37%
4,04%
3,76%
2,26%
1,39%
1,19%
74,98%

32,97%
9,90%
9,45%
5,65%
4,37%
4,04%
3,76%
2,26%
1,39%
1,19%
74,98%

Övriga aktieägare

27 473 537

27 473 537

27 473 537

25,02%

25,02%

109 746 333

109 746 333

109 746 333

100,00%

100,00%

TOTALT:

Aktiekapitalets utveckling
I nedanstående tabell sammanfattas aktiekapitalet i Accelerators utveckling sedan 1993.
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År

Transaktion

1993

Nybildning

1996

Nyemission

1996

Förändring av antal

A-aktier

B-aktier

Ökning av Minskning av Totalt
aktiekapital aktiekapital aktiekapital
et (kr)
(kr)
(kr)

Stamaktier

Antal

A-aktier

500

50 000

4 099 500

475 000

Nyemission

4 000 000

1997

Nyemission

1998

Apportemission

Kvotvärde

B-aktier

Stamaktier
500

100

525 000 1 150 000

4 100 000

0,1

400 000

925 000 1 150 000

8 100 000

0,1

8 000 000

800 000

1 725 000 1 150 000

16 100 000

0,1

5 931 000

593 100

2 318 100 1 150 000

22 031 000

0,1

1998

Omvänd split 1:10 -1 035 000 -19 827 900

0

2 318 100

115 000

2 203 100

1

1998

Nyemission

88 500

88 500

2 406 600

115 000

2 291 600

1

1999

Nyemission

711 500

711 500

3 118 100

115 000

3 003 100

1

1999

Nyemission

1 031 700

1 031 700

4 149 800

115 000

4 034 800

1

2000

Lösen av optioner

25 000

25 000

4 174 800

115 000

4 059 800

1

2001

Nyemission

5 625

668 247

673 872

4 848 672

120 625

4 728 047

1

2003

Nyemission

361 875

10 581 284

10 943 159

15 791 831

482 500

15 309 331

1

2004

Nyemission

1

19 500

4 946 290

4 965 790

20 757 621

502 000

20 255 621

1

2004

Nyemission

2

3 639 600

3 639 600

24 397 221

502 000

23 895 221

1

2004

24 397 221

212 000

24 185 221

1

2005

Omstämpling av Aaktier
Nyemission 3

2005

Nyemission

2007

Nyemission samt
omstämpling av Aaktier 5
Nyemission (reg.
Bolagsverket 200901-07) 6
Omstämpling av Aaktier
Nyemission 7

2008

2009
2009

1 150 000

-290 000

4

-180 000

-20 000

290 000

50 000

8 132 000

8 132 000

32 529 221

212 000

32 317 221

1

3 753 337

3 753 337

36 282 558

212 000

36 070 558

1

18 321 279

18 141 279

54 423 837

32 000

54 391 837

1

11 585 800

11 585 800

66 009 637

32 000

65 977 637

1

66 009 637

12 000

65 997 637

1

79 211 564

12 000

79 199 564

1

79 211 564

0

79 211 564

1

20 000
13 201 927

13 201 927

( registrerad Bolagsverket
2010-01-14)

2010
2010
2010
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Omstämpling av Aaktier
Konvertering 8
Nyemission 9
Konvertering 8
Minsknig av
aktiekapital 10
Nyemission 11
Utjämningsemission 12
Sammanläggning
av aktier 13
Minsknig av
aktiekapital 14
Borttag av A-och Baktier som ersätts
av stamaktier 15

-12 000

12 000
199 999
13 235 260

199 999
13 235 260

79 411 563
92 646 823

0
0

79 411 563
92 646 823

1
1

2 466 666

2 466 666

95 113 489
-61 823 768 33 289 721

0
0

95 113 489
95 113 489

1
0,35

14 632 844
7

5 121 495
3

38 411 216
38 411 219

0 109 746 333
109 746 340

0,35
0,35

38 411 219

0

10 974 634

3,50

10 974 634

1

-98 771 706

-27 436 585 10 974 634
-10 974 634 10 974 634

10 974 634

Kontantemission till aktieägarna kurs 1:- kr per aktie
Kvittningsemission riktad till förutvarande aktieägare kurs 1:- kr per aktie
Riktad emission med företrädesrätt till aktieägarna i Optovent AB kurs 1:35 per aktie
Riktad emission med företrädesrätt till minoritetsägarna i OptoQ AB kurs 1:35 per aktie
Riktad emission till aktieägarna. En ny B-aktie per 2 befintliga. Kurs 1:50 per aktie.
Riktad emission till aktieägarna. 20 befintliga aktier ger rätt till: 5 B-aktier. Kurs 1:25 per aktie.
Riktad emission till aktieägarna. 5 befintliga aktier ger rätt till: 1 B-aktie. Kurs 1:90 per aktie.
Utgivet konvertibelt skuldebrev som kan omvandlas till aktier. Se not 28
Riktad emission till aktieägarna. 6 befintliga aktier ger rätt till: 1 B-aktie. Kurs 4:- per aktie.
Minskning av aktiekapitalet för avsättning till dispositionsfond.
Riktad emission till aktieägarna. 13 befintliga aktier ger rätt till: 2 B-aktier. Kurs 1:- per aktie.
Utjämningsemission 7 aktier till kurs 0,92.
Sammanläggning av aktier 1:10 (10 aktier läggs samman till 1 aktie)
Minskning av aktiekapitalet för avsättning till dispositionsfond.
Borttag av A- och B-aktier vilka ersätts av Stamaktier.

0

0 10 974 634

1
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Emissionsbemyndigande
Det finns för närvarande inget emissionsbemyndigande i Accelerator.

Teckningsoptioner
I AddBIO AB har utgetts teckningsoptioner till ledande Befattningshavare och övriga anställda. Antalet
utgivna optioner är 11.730 stycken och teckningsoptionerna löper på tre år. Sista teckningsdag är den 30
december 2015. Varje innehavd option ger rätt att teckna en AddBIO aktie till kurs 142 kronor. För varje
teckningsoption har erlagts 17,05 kronor. Teckningsoptionsprogrammen är beslutade på bolagsstämma
och på Accelerators extra bolagsstämma den 30 november 2012.

Utdelningspolicy
Accelerator har tidigare delat ut dotterbolag till aktieägarna: 2011 dotterbolaget PledPharma AB, 2013
Spago Imaging AB och SyntheticMR AB.
Accelerator avser att behålla eventuella vinstmedel så länge investeringsbehoven är stora. På sikt
kommer Accelerator att verka för att lämna utdelning till aktieägare i den mån bolaget genererar vinster
som inte bedöms kunna återinvesteras på ett fördelaktigt sätt.
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Finansiell information i sammandrag avseende Accelerator
Koncern

RESULTATRÄKNING
belopp i Tkr
Intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Aktiverade omkostnader
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning/nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
RÖRELSERESULTAT
Resultat från andelar intressebolag
Resultat andelar koncernbolag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Upplösning uppskjuten skatteskuld
Minoritetens andel av periodens resultat
PERIODENS RESULTAT
Resultat per aktie, kr

BALANSRÄKNING
belopp i Tkr

2013-01-01

2012-01-01

2013-07-01

2012-07-01

2012-01-01

2013-09-30

2012-09-30

2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

1 013
3 375
2 733
275
7 396

2 648
5 370
2 709
376
11 103

466
661
959
75
2 161

790
1 957
1 102
143
3 992

3 098
7 599
4 717
488
15 902

-3 041
-4 866
-8 802

-3 301
-6 382
-11 078

-1 046
-1 100
-2 083

-1 308
-2 646
-3 669

-5 005
-8 361
-15 380

-1 300

-2 919

-253

-819

-

-

-

-

-18 009
-10 613

-23 680
-12 577

-4 482
-2 321

-8 442
-4 450

-3 316
-8
-32 070
-16 168

1 002
178
-36
1 144
-9 469
893
3 410
-5 166
-0,05

3 627
198
-38
3 787
-8 790
162
2 541
-6 087
-0,06

360
87
-15
432
-1 889
719
-1 170
-0,01

468
32
-13
487
-3 963
41
883
-3 039
-0,03

-200
6 211
279
-41
6 249
-9 919
162
3 192
-6 565
-0,07

2013-09-30

Koncernen
2012-09-30

2012-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för FoU-arbeten
Patent

30 751
9 517

57 521
9 719

61 041
10 153

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

67

809

747

6 276
26
46 637

26
68 075

26
71 967

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

296
166
165
627

252
200
374
357
1 183

649
642
364
1 655

Kassa och bank

26 821

15 849

34 477

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

27 448

17 032

36 132

SUMMA TILLGÅNGAR

74 085

85 107

108 099

Eget kapital
SUMMA EGET KAPITAL

50 267
50 267

67 519
67 519

67 257
67 257

Minoritetsintresse

16 786

6 515

28 265

3 750

5 451

5 465

831
4 581

1 006
6 457

831
6 296

331
144
614
1 362
2 451

974
135
619
2 888
4 616

1 902
34
837
3 508
6 281

74 085

85 107

108 099

255

255
11 161

255

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Avsättningar
Uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
Utvecklingslån
Summa avsättningar och långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatt
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Fyra år i sammandrag Koncernen
Belopp i TSEK
UTDRAG UR RESULTATRÄKNING

2012

2011

2010

2009

3 098
7 599
4 717
488

3 792
6 883
5 509
2 457

3 758
8 021
4 224
238

2 903
6 800
3 296
45

-5 005
-8 361
-15 380
-3 316
-8
-16 168
6 249
-9 919
162
-9 757
-6 565

-5 202
-10 954
-13 818
-3 784
-48
-15 165
-1 726
-16 891
243
-16 648
-14 146

-4 273
-9 451
-12 674
-3 246
-8
27
-13 384
-801
-14 185
235
-13 950
-12 207

-3 332
-7 288
-10 024
-2 915
-89
126
-10 478
-411
-10 889
187
-10 702
-9 281

2012

2011

2010

2009

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
varav likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR

71 967
36 132
34 477
108 099

62 883
27 672
26 299
90 555

69 943
59 245
58 021
129 188

58 580
32 773
31 228
91 353

Eget kapital
Minoritetsintressen
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

67 257
28 265
5 465
831
6 281
108 099

73 656
4 482
5 613
883
5 921
90 555

95 775
4 468
7 146
10 601
11 198
129 188

57 465
4 162
6 688
10 778
12 260
91 353

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade arbeten för egen räkning
Aktiverade omkostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Planenliga avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Upplösning goodwill
Rörelseresultat efter avskrivningar
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Uppskjuten skatt
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt
Årets resultat ( Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare)

Belopp i TSEK
UTDRAG UR BALANSRÄKNING
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Nyckeltal koncern

Rörelsemarginal, %
Nettomarginal, %

2012

2011

2010

2009

neg
neg

neg
neg

neg
neg

neg
neg

88,4
0,01
neg
neg
0,93
neg

86,3
0,01
neg
neg
0,92
neg

77,6
0,1
neg
neg
0,83
neg

67,5
0,2
neg
neg
0,75
neg
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19

19

16

-41
-12 306
-

-797
-12 392
-

-126
-11 833
-26

-172
-10 096
-

Finansiell ställning
Soliditet, inkl minoritet %
Skuldsättningsgrad, ggr
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Andel riskbärande kapital, ggr
Räntetäckningsgrad, ggr
Medarbetare
Antal anställda
Investeringar
Materiella anläggningstillgångar, TSEK
Immateriella anläggningstillgångar, TSEK
Aktier i intressebolag
Aktier i dottebolag
Investeringar i värdepappersinnehav
Aktiedata
Antal aktier vid årets slut
95 113 489 95 113 489 92 646 823 66 009 637
Antal aktier vid full utspädning*
- 95 113 489 68 676 303
Eget kapital per aktie före utspädning, SEK
1,00
0,82
1,08
0,93
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK *
1,00
0,82
1,09
0,96
Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK*
Utdelning per aktie
Börskurs vid årets slut, SEK
P/e-tal, SEK

-0,07
-0,07
1,20
neg

-0,15
-0,15
1,10
neg

-0,15
-0,15
3,77
neg

-0,14
-0,14
2,04
neg

*Konvertering utestående skuldebrev kan ge högst 2.466.666 nya B-aktier. Slutkonvertering
skett 2011-01.
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Revisors granskningsutlåtande
Till styrelsen i Accelerator Nordic AB (publ), org. nr 556464-2220.
Revisors rapport avseende sammandrag av historisk finansiell information
Vi har granskat historisk finansiell information i sammandrag för Accelerator Nordic AB (publ) på sidorna
21-24 i handling benämnd ”Erbjudandehandling till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ)”. Den
information som granskats av oss avser finansiell information i sammandrag från årsredovisningarna för
åren 2009, 2010, 2011 och 2012 avseende koncernens resultaträkningar, koncernens balansräkningar
och nyckeltal koncern.
Styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna
Styrelsen ansvarar för att den historiska finansiella informationen i sammandrag på sidorna 21-24 i
erbjudandehandlingen avseende Accelerator Nordic AB (publ) är hämtade ifrån årsredovisningarna för
åren 2009, 2010, 2011 och 2012 och har återgivits korrekt. Styrelsen ansvarar även för att den finansiella
historiska informationen i sammandrag på sidorna 21-24 som omfattar finansiell information avseende
delårsrapporter som ej varit föremål för revision eller översiktlig granskning av oss, tas fram och
presenteras i enlighet med kraven i lagen (1991:980) om finansiella instrument.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om den historiska finansiella informationen i sammandrag på grundval av vår
granskning, som utförts i enlighet med Fars rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt.
Uttalande
Vi anser att de uppgifter som är angivna i den historiska finansiella informationen i sammandrag från
årsredovisningarna för åren 2009, 2010, 2011 och 2012 avseende koncernens resultaträkningar,
koncernens balansräkningar och nyckeltal koncern har återgivits korrekt.
Årsredovisningarna för år 2009, 2010, 2011 och 2012 har reviderats av oss. Vi har lämnat
revisionsberättelser enligt standardutformningen för räkenskapsåren 2009, 2010, 2011 och 2012.
Sollentuna den 20 december 2013
BDO Mälardalen AB

Jörgen Lövgren
Auktoriserad revisor
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Bolagsordning Accelerator Nordic AB (publ)
Antagen vid extra bolagsstämma den 14 oktober 2013
§ 1 Firma
Bolagets firma skall vara Accelerator Nordic AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva affärsutveckling med syfte att kommersialisera innovationer inom hälso- och
sjukvårdsområdet och därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapitalet
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
§ 5 Akties antal
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju styrelsesuppleanter.
§ 7 Revisorer
Två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. Revisorns
uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivning av Svenska
Dagbladet skulle nedläggas, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.
§ 9 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning
av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget
senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen 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.
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Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet
biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.
§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande vid stämman.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.

Val av en eller två justeringsmän.

4.

Godkännande av dagordning.

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.

Beslut

a)

om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)

om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;

c)

om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören;

d)

avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning.

8.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

9.

I förekommande fall, fastställande av antalet revisorer eller om revisionsbolag skall utses
och eventuella revisorssuppleanter.

10.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12.

I förekommande fall, val av revisionsbolag, revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

13.

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
27

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring
av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara
behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
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Bilaga 1: Accelerator Nordic AB (publ), Delårsrapport kvartal 3 2013

Delårsrapport Jan - Sept 2013
Första nio månaderna i sammandrag
•
•
•

Resultat efter finansiella poster uppgick till - 9 469 Tkr (- 8 790 )
Periodens resultat uppgick till - 5 166 Tkr (- 6 087)
Resultat per aktie uppgick till - 0,05 kr (- 0,06)

Tredje kvartalet i sammandrag
•
•
•

Resultat efter finansiella poster uppgick till - 1 889 Tkr (- 3 963)
Periodens resultat uppgick till - 1 170 Tkr (- 3 039)
Resultat per aktie uppgick till - 0,01 kr (-0,03)

Viktiga händelser under perioden
•

Accelerator förvärvade i februari ytterligare 645 942 aktier och 585 090 köpoptioner i dotterbolaget
SyntheticMR AB. Accelerators aktieinnehav i SyntheticMR AB ökade därmed till 53 procent av röster
och kapital.

•

Nortal Investments AB, största ägare i Accelerator, meddelade i februari att bolaget ökat sitt innehav i
Accelerator till cirka 43 procent av röster och kapital. Detta innebar att Nortal var skyldigt att inom fyra
veckor lämna ett s.k. budpliktsbud till samtliga aktieägare i Accelerator.

•

I mars meddelades att Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Thord Wilkne och Anders Ström Asset
Management Ltd, tre av de tio största aktieägarna i Accelerator, förvärvat ytterligare 9 000 000 aktier i
Accelerator av Nortal Investments AB och därmed ökat sina respektive innehav i Accelerator till 9,9
procent, 5,6 procent, och 3,8 procent av röster och kapital.

•

Vidare meddelades i mars att Eva Redhe Ridderstad, styrelseordförande i Accelerators dåvarande
dotterbolag Spago Imaging AB och styrelseledamot i Accelerators tidigare dotterbolag PledPharma AB,
med familj och bolag ökat sitt innehav i Accelerator till 4,2 procent av röster och kapital.

•

I mars meddelade Nortal Investments AB att bolaget minskat sitt innehav i Accelerator till 29,9 procent
av röster och kapital, vilket innebar att Nortals budplikt bortföll, då bolaget kom att inneha mindre än 30
procent av röster och kapital i Accelerator.

•

AddBIO AB utsåg i mars Peter Selley, tidigare VD för Astra Tech AB, till ny styrelseordförande.

•

I mars meddelades att styrelsen beslutat att förbereda en utdelning av Accelerators innehav i
SyntheticMR AB till Accelerators aktieägare i enlighet med Lex Asea. Beslut om utdelning kom att fattas
på extra bolagsstämma i Accelerator den 14 oktober 2013.
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•

Årsstämman i Accelerator den 22 mars beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag om
utdelning av Accelerators innehav i dotterbolaget Spago Imaging AB till Accelerators aktieägare i
enlighet med Lex Asea. Utdelningen genomfördes under april 2013.

•

I maj presenterade AddBIO AB ytterligare positiva kliniska resultat som visar att Zolidd ® förbättrar
funktionen även av ortopediska implantat.

•

Accelerator genomförde under maj och juni en företrädesemission om ca 14,6 MSEK vilken
fulltecknades. Emissionen garanterades utan ersättning av Staffan Persson, via Nortal Investments AB.

•

SyntheticMR AB meddelade i juni att bolaget utsett Staffan Persson till ny styrelseordförande.

•

I juni meddelades att Thomas Gür, vid tiden styrelseledamot i Accelerator, fr.o.m. den 1 oktober skulle ta
över som VD för Accelerator efter Maria Wrethag, som avsåg att lämna sin tjänst för att i samband med
avknoppningen av dotterbolaget SyntheticMR AB tillträda en befattning som ansvarig för
marknadsfrågor och investerarrelationer i SyntheticMR. Samtidigt meddelades att Thomas Gür skulle
avgå som styrelseledamot, i samband med den extra bolagsstämma som planerades hållas i
Accelerator under hösten 2013, och att Maria Wrethag på samma stämma skulle föreslås att väljas till ny
styrelseledamot i Accelerator. Thomas Gür avgick ur styrelsen per den 1 oktober 2013 vid sitt tillträde
som VD. Maria Wrethag kom att väljas som ny styrelseledamot på extra bolagsstämma den 14 oktober
2013.

•

AddBIO AB genomförde under juni och juli en företrädesemission om ca 10 MSEK vilken fulltecknades.
Accelerator tecknade sin pro rata andel, motsvarande 5,6 MSEK, och resterande belopp tecknades av
övriga befintliga ägare.

•

SyntheticMR AB lanserade i juli två nya versioner av programvaran SyMRI®. De nya versionerna, SyMRI
IMAGE 7.0 och SyMRI NEURO 7.0 är CE-märkta för kliniskt bruk i Europa.

•

SyntheticMR AB genomförde under augusti en företrädesemission om ca 10,4 MSEK i vilken
Accelerator tecknade för ca 5,4 MSEK. Emissionen övertecknades med 64 procent.

•

I september meddelade SyntheticMR att den ledande MR-tillverkare som bolaget under 2012 tecknat ett
utvärderingsavtal med, i syfte att på utvalda kliniker vidare verifiera produkten direkt hos kund, erhållit
positiva resultat efter första delen av utvärderingen. MR-tillverkaren valde att investera i ett första steg i
utvecklingen att skapa en integrerad produkt. I samband med detta förlängdes även utvärderingsavtalet.

Händelser efter periodens utgång
•

I oktober offentliggjorde Accelerator och Spago Imaging AB en överenskommelse om ett
överlåtelseavtal enligt vilket Spago förvärvar Accelerators samtliga aktier i dotterbolaget Archaea
Pharma. Överenskommelsen var villkorad med dels godkännande av en extra bolagstämma i
Accelerator, dels beslut i Spagos styrelse. Den 14 oktober godkände en extra bolagstämma i
Accelerator villkoren i överenskommelsen.

•

På samma extra bolagstämma i Accelerator beslutade att till aktieägarna i Accelerator utdela
Accelerators samtliga aktier i dotterbolaget SyntheticMR. Utdelningen genomförs enligt Lex Asea, vilket
innebär att den är skattefri för Accelerators aktieägare. Sista dagen för handel i Accelerators aktie
inklusive rätt till utdelning av SyntheticMR var den 16 oktober. Avstämningsdag blir 21 oktober.
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•

Den 16 oktober erhöll SyntheticMR godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på
AktieTorget. Den 17 oktober upprättades och publicerades ett memorandum inför listningen av bolagets
aktie på Aktietorget. Fredagen den 18 oktober sattes som första handelsdag.

VD har ordet
Årets första nio månader har varit den mest händelserika perioden för Accelerator och dess aktieägare, sedan jag
2005 kom i kontakt med Accelerator för första gången, då jag adjungerades till styrelsen.
I våras genomförde vi en utdelning till Accelerators aktieägare av det dåvarande dotterbolaget Spago Imaging AB,
som vi hade marknadsnoterat i december 2012. Efter utdelningen av vårt innehav i Spago inledde vi en process om
att också utdela Accelerators innehav i dotterbolaget SyntheticMR.
I syfte att resursförstärka såväl SyntheticMR som dotterbolaget AddBIO genomförde vi en nyemission på 14,6
miljoner kronor. Vi deltog sedan i nyemissionen i SyntheticMR, vilken övertecknades med 64 procent – en indikation
på det stora intresset för ett medicintekniskt bolag vars produkter redan finns på marknaden och har en stor potential
att slå igenom på global skala. Vi genomförde parallellt också den avsedda resursförstärkningen i AddBIO i syfte göra
bolaget bättre rustat i dess satsning för att säkra en industriell partner på dentalmarknaden.
En extra bolagstämma sammankallades till den 14 oktober och beslutade att godkänna utdelningen av Accelerators
ägande i SyntheticMR till koncernens aktieägare. När dessa raders skrivs är utdelningsprocessen i full gång.
Vidare godkände också den extra bolagsstämman villkoren i förslaget att avyttra Accelerators andel i dotterbolaget
Archaea Pharma till Spago. Överlåtelseavtalet har formen av en revers (skuldebrev) mellan Accelerators dotterbolag
Optovent AB (genom vilket vi ägde vår andel i Archaea Pharma) och köparen Spago.
I och med besluten om och genomförandet av utdelningarna av Spago och SyntheticMR, samt avyttrandet av
Archaea Pharma, är Accelerators ägande i AddBIO koncernens främsta innehav idag. AddBIO har visat på mycket
lovande positiva kliniska resultat inom dentala implantat och fokus är fortsatt att säkra en industriell partner på
dentalmarknaden. De positiva kliniska resultaten som AddBIO kunnat presentera på ortopedisidan är en förstärkning
av bolagets förutsättningar och öppnar för partnersamarbeten inom ortopedisidan som nästa steg efter
dentalmarknaden.
Vidare innehar Accelerator via dotterbolaget Optovent cirka sju procent av aktierna i det japanskt-svenska EL-Seed
Corporation. EL-Seed arbetar med att utveckla en lysdiodsteknik som kan ersätta glödlampor inom allmänbelysning.
EL-Seed är ett löftesrikt utvecklingsbolag, vars produkter än så länge är i utvecklingsfas.
Accelerators dotterbolag OptoQ har till Fresenius Healthcare licensierat ut HemoQlip, en applikation på av en
medicinsk teknisk plattform, som i detta fall används för mätning av blodparametrar i samband med dialys.
Licensavtalet upphörde 2012, och efter det har Fresenius rätt att fortsätta att tillverka och sälja HemoQlip utan att
förlänga avtalet. Som ersättning för denna rättighet måste Fresenius i så fall erlägga royalty baserat på antal sålda
enheter.
Till Accelerators tillgångar skall också inräknas den revers som ställts ut på Spago i samband med avyttringen av
Archaea Pharma på 9,5 miljoner med en löptid på tio år och villkorad med återbetalningar till Accelerator då projektet
ger positivt kassaflöde i Spago. Härutöver har också Accelerator en fordran på Spago på fem miljoner kronor, som på
förfallodagen i december 2017 ska återbetalas med drygt sex miljoner kronor och ytterligare en fordran på Spago via
Optovent om drygt en miljon kronor.
Mot bakgrund av ovanstående kommer Accelerator att fortsättningsvis koncentrera sin verksamhet på tre fronter: Att
genom mycket tydlig och samvetsgrann kostnadskontroll skapa fortsatt uthållighet och handlingsfrihet för koncernen
framöver, att realisera värdena i AddBIO och att givetvis få ut mesta möjliga aktieägarvärde ur de återstående
innehaven.
Thomas Gür, VD Accelerator Nordic AB
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Status i koncernens portfölj fram till
rapportdatum
Imaging Software
SyntheticMR AB
SyntheticMR utvecklar analys- och
avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi
(MR, eller MRI på engelska). Bolaget har lanserat sin
första produkt, SyMRI®.
SyMRI är en programvara som effektiviserar och
förbättrar MR-diagnostik. Genom att förkorta tiden per
patient för en MR-undersökning kan resurser och
kostnader inom sjukvården sparas samtidigt som
intäktsmöjligheterna för vinstdrivande sjukhus och
klinker, vanliga på t.ex. den amerikanska marknaden,
ökar. Samtidigt produceras kvantitativa MR-bilder som
ger bättre beslutsunderlag. Med kvantitativ information
kan radiologen på ett enkelt sätt beräkna volymer,
t.ex. av hjärnans olika delar, tumörer och andra
förändringar. Man kan också erhålla mätvärden som
ger information om vävnadens egenskaper i olika
sjukliga förändringar i hjärnan, vilket kan förbättra
diagnostiken. Detta ger ett stort mervärde och goda
förutsättningar på en bred, global marknad. SyMRI
effektiviserar användning av MR-kameror och analys
av MR-bilder i eftersystem som PACS (Picture
Archiving and Communication System).
Primär applikation: SyMRI - Mjukvarubaserad
plattform för förbättrad analys av MR-bilder.

Bolaget lanserade i juli två nya versioner av
programvaran SyMRI®. De nya versionerna, SyMRI
IMAGE 7.0 och SyMRI NEURO 7.0 är CE-märkta för
kliniskt bruk i Europa.
SyntheticMR genomförde under augusti 2013 en
nyemission om cirka 10,4 miljoner kronor med
företrädesrätt för aktieägarna. Accelerator tecknade
för cirka 5,4 miljoner kronor i emissonen. Syftet med
emissionen var i huvudsak att finansiera satsningen
på att etablera partnersamarbeten för en internationell
marknadslansering av SyMRI.
Extra bolagsstämma i SyntheticMR den 14 augusti
2013 beslutade om notering av bolagets aktier på
AktieTorget, villkorat av att Accelerators då aviserade
extrastämma beslutade om utdelning av Accelerators
innehav.
SyntheticMR har även under perioden genomfört en
sammanläggning av aktier, varpå 10 aktier lades
samman till en aktie.
En extra bolagstämma i Accelerator den 14 oktober
beslutade om en utdelning av Accelerators innehav i
SyntheticMR till Accelerators aktieägare i enlighet
med Lex Asea.
Den 16 oktober erhöll SyntheticMR godkännande för
upptagande till handel av bolagets aktie på
AktieTorget. Den 17 oktober upprättades och
publicerades ett memorandum inför listningen av
bolagets aktie på Aktietorget. Fredagen den 18
oktober sattes som första handelsdag.

Fas i utveckling: Marknad och avtal.
SyMRI används vid Umeå universitetssjukhus för
uppföljning av behandlingseffektivitet vid multipel
skleros (MS) sedan 2011. Efter framgångsrik
användning i Umeå har Västerbottens läns landsting
valt att köpa in SyMRI även till sjukhusen i Skellefteå
och Lycksele. Forskningssamarbete kring MS pågår
även med universitetssjukhusen i Örebro och
Linköping.
Ytterligare forskningsstudier på olika indikationer
pågår tillsammans med sjukhus i Uppsala, Linköping
och Köpenhamn. Studierna rör bl.a. cancer, demens
och hydrocefalus.
SyntheticMR har under perioden utsett Staffan
Persson till ny styrelseordförande.

Marknadspotential och försäljningsstrategi:
SyMRI lanseras som ett tilläggssystem, en så kallad
plug-in eller fristående programvara till MR-system
eller PACS. Produkten har en stor marknadspotential
då den kan integreras i både befintliga och nya
system på dessa marknader. Den installerade basen
av MR-kameror uppskattas till 20 000 – 30 000
system. Årligen sker omkring 5 000 nyinstallationer
världen över till ett värde av 5,3 miljarder USD. Med
en årlig tillväxt på 6 och 8 procent förväntas
marknaden vara värd ca 6,6 miljarder USD år 2015
(Kalorama Information 2012, MarketsandMarkets
2010, Global Industry Analysts 2010). PACS-system
säljs idag för omkring 3 miljarder USD globalt och
förväntas nå 5,8 miljarder USD år 2017 med en årlig
tillväxt på omkring 10 procent. (Global Data 2011).
SyntheticMR bedriver idag viss direktförsäljning av
SyMRI till slutkund, parallellt med den försäljning som
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sker genom bolagets partner Sectra. Målet är att nå ut
till en bredare, global marknad genom ytterligare
partnersamarbeten med ledande aktörer, dvs.
tillverkare av MR-system på den internationella MRmarknaden.
Inom ramen för denna målsättning om
partnersamarbeten har SyntheticMR ingått avtal med
en internationellt ledande aktör på MR-marknaden
avseende utvärdering av programvaran SyMRI på
utvalda kliniker i USA och Europa. I den pågående
utvärderingen vill MR-tillverkaren bedöma möjligheten
att sälja SyMRI som ett tillval i sina egna MR-kameror
och system.
I september meddelade SyntheticMR att den ledande
MR-tillverkare som bolaget under 2012 tecknat
nämnda utvärderingsavtal med, erhållit positiva
resultat efter första delen av utvärderingen. MRtillverkaren valde att investera i ett första steg i
utvecklingen att skapa en integrerad produkt. I
samband med detta förlängdes även
utvärderingsavtalet.
Accelerators ägarandel i SyntheticMR (röster och
kapital): 50,3 procent (Under utdelning).
www.syntheticmr.se

Medical Nanotechnology
AddBIO AB
®

AddBIO AB har tagit fram Zolidd , en nanometertunn
beläggning som frisätter ett godkänt, benstärkande
läkemedel från ortopediska och dentala implantat och
som ger stabilare implantat. Ökad stabilitet minskar
lidandet för patienten, leder till färre om-operationer
och minskar vårdkostnaderna.
Zolidd förbättrar implantatets stabilitet genom lokal
frisättning av ett bisfosfonat. Då läkemedlet frisätts
stärks benvävnaden kring implantatet som på så sätt
ger bättre stabilitet till implantatet.
Primär applikation: Lokal frisättning av läkemedel
från ortopediska och dentala implantat för förbättrad
stabilitet och minskad komplikationsrisk.
Fas i utveckling: Kliniskt dokumenterad effekt.
AddBIO meddelade under 2012 positiva resultat från
en klinisk studie kring produkten Zolidd på dentala
implantat som visar att implantat med bisfosfonat har

ökad stabilitet. Detta innebär att implantaten uppnår
tillräcklig stabilitet för att belastas vid en tidigare
tidpunkt och tack vare detta skulle man kunna korta
ner tiden till dess att tuggfunktionen är återställd.
Studien har väckt stort intresse bland såväl patienter
och tandläkare som potentiella partnerbolag.
I maj 2013 presenterade AddBIO ytterligare positiva
kliniska resultat som visar att Zolidd förbättrar
funktionen även av ortopediska implantat. Studien
utfördes på patienter som genomgår
knäledsdistraktion med hjälp av extern fixering, dvs.
en förändring av knäledsvinkeln i syfte att ändra
belastningspunkt.
AddBIO utsåg i mars 2013 Peter Selley, tidigare VD
för Astra Tech AB, till ny styrelseordförande. Peter
Selley har lång erfarenhet från sjukvårds- och
dentalbranschen med bland annat 10 år som VD för
Astra Tech AB. Under sin tid som VD ledde Peter
Selley Astra Tech till att bli en av de globalt
marknadsledande leverantörerna av dentala
implantat. Peter Selley deltog även i Astra Zenecas
avyttring av Astra Tech till Dentsply 2011.
AddBIO genomförde under juni och juli en
företrädesemission om ca 10 MSEK vilken
fulltecknades. Accelerator tecknade sin pro rata andel,
motsvarande 5,6 MSEK, och resterande belopp
tecknades av övriga befintliga ägare.
Marknadspotential och lanseringsstrategi:
Marknaden för ortopediska implantat uppskattas till
28,6 miljarder USD 2011 och förväntas växa med en
årlig tillväxt på 7,8 procent till strax under 42 miljarder
USD 2015 (GBI Research 2010). Marknaden för
dentala implantat uppgick till 2,8 miljarder USD 2011
och förväntas växa med omkring 10 procent per år till
5 miljarder USD 2017 (GBI research 2011).
I och med att Zolidd är applicerbar på ett flertal olika
applikationer är det möjligt för AddBIO att inleda
samarbeten med olika partners på olika
applikationsområden för att nå ut till en bredare
marknad både inom ortopedi- och dentalområdet.
Zolidd kommer att lanseras i nära samarbete med
kliniker inom ortopedin och dentalkirurgin samt i
samarbete med aktörer inom industrin. Affärsmodellen
bygger på att ta produkten till marknaden tillsammans
med en eller flera partners som har ortopediska
och/eller dentala implantat på marknaden idag och
som har den sälj- och marknadsföringsorganisation
som krävs för att nå ut med produkten till en global
marknad.
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Fokus för bolaget är nu att identifiera
marknadsledande partners för produkten Zolidd,
initialt på den dentala marknaden.
Accelerators ägarandel i AddBIO: 55 procent.
www.addbio.se

Övriga innehav
Optovent AB
Dotterbolag: Archaea Pharma AB (Under avyttring)
Optovent förädlar och kommersialiserar
forskningsbaserade innovationer inom ”drug delivery”.
Den primära applikationen, ProtR-C, utvecklas inom
dotterbolaget Archaea Pharma.
I oktober offentliggjorde Accelerator och Spago
Imaging AB en överenskommelse om ett
överlåtelseavtal enligt vilket Spago förvärvar
Accelerators samtliga aktier i dotterbolaget Archaea
Pharma. Överenskommelsen villkoras med dels
godkännande av en extra bolagstämma i Accelerator,
dels beslut i Spagos styrelse. Den 14 oktober
godkände en extra bolagstämma i Accelerator
villkoren i överenskommelsen.

OptoQ AB
OptoQ AB har utvecklat OBSQlip, en medicinteknisk
plattform för mätning av blodparametrar som möjliggör
säker och kostnadseffektiv patientövervakning genom
icke-invasiv mätning. En första applikation för mätning
av blodparametrar i samband med dialys, HemoQlip,
har licensierats ut till Fresenius Healthcare GmbH
(”Fresenius”). Avtalet, och därmed tidigare exklusivitet
på överenskomna marknader, upphörde under 2012.
Efter avtalets upphörande har Fresenius, utan att
förlänga avtalet, rätt att fortsätta att tillverka och sälja
HemoQlip Teknologin på överenskomna marknader
men utan rätt till exklusivitet. Som ersättning för denna
rättighet måste Fresenius i så fall erlägga royalty
baserat på antalet sålda enheter.
Primär applikation: HemoQlip - mätning av
blodparametrar med ljus direkt på blodslangen i
dialysmaskin.
Accelerators ägarandel i OptoQ (röster och
kapital): 100 procent. www.acceleratorab.se

Övrigt innehav: EL-Seed
Optovent innehar cirka sju procent av aktierna i
japanska EL-Seed Corp. EL-Seed arbetar med att
utveckla en vit lysdiodsteknik som kan ersätta
glödlampor inom allmänbelysning. Målet är en
lysdiodlampa som med högst två lysdioder avger lika
starkt ljus som en 40-wattslampa men med betydligt
bättre energieffektivitet. Ljuset ska likna dagens
glödlampor.
Optovent erhöll aktierna i EL-Seed i utbyte mot en
processteknik som kallas FSGP (Fast Sublimation
Growth Process) och som utvecklats av
Linköpingsforskare. Tekniken har visat sig lämplig för
att utveckla det fluorescerande halvledarmaterialet
kiselkarbid till en lysdiod med rent ljus och effektiv
energianvändning. EL-Seed använde tidigare en
annan teknik men valde att byta till den svenska
metoden för att snabbare nå fram till produktion.
Accelerators ägarandel i Optovent (röster och
kapital): 100 procent.
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Finansiell information avseende januari – september 2013
Intäkter och kostnader
Rörelseintäkterna under perioden uppgick till 1 013 Tkr (2 648 Tkr).
Rörelsens kostnader för perioden var 18 009 Tkr (23 680 Tkr).
Rörelsens kostnader under perioden har minskat jämfört med föregående år. Minskningen är en naturlig följd av
att dotterbolaget Spago Imaging AB delades ut till Accelerators aktieägare i början av april 2013
Antalet medarbetare i koncernen var vid periodens utgång 14 (20).
Säsongsvariationer som påverkar intäkts- och kostnadsbilden mellan olika rapporterade perioder förekommer ej.

Resultat
Periodens resultat uppgick för koncernen till – 5 166 Tkr (- 6 087 Tkr). Resultat före finansnetto (EBIT) uppgick till
- 10 613 Tkr (- 12 577 Tkr). Resultat per aktie för perioden blev -0,05 kr (-0,06 kr). I resultatet för perioden 2012
ingår försäljning av ett större antal SyntheticMR-aktier genom inlösen av den utställda köpoptionen.
I takt med att projektsatsningarna ökar stiger kostnaderna för legal struktur, juridik, personal och finansiering men
utdelningen av Spago Imaging AB ger en minskad kostnadsökning därav den marginella försämringen i resultatet.
Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 1 013 Tkr (2 648 Tkr) och rörelsens kostnader till 18 009 Tkr (23 680
Tkr). Intäkterna under perioden kommer ifrån utförda tjänster i dotterbolagen samt till viss del från försäljning av
programvara. Intäkterna för motsvarande period 2012 härrör till största del från periodisering av tidigare erhållen
ersättning från upplåtelse av licensrättighet. Denna periodisering slutredovisades under tredje kvartalet 2012.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning
Investeringarna under perioden är i dotterbolagens projekt. Accelerator har investerat i två nyemissioner i
AddBIO AB med totalt, för båda emissionerna, 5 827 Tkr. I SyntheticMR AB har Accelerator investerat 969 Tkr via
aktieköp och därefter 5 400 Tkr i en företrädesemission vilken genomfördes under kvartal 3.
Under perioden har 673 988 köpoptioner i SyntheticMR använts för köp av aktier i SyntheticMR AB från
Accelerators innehav vilket givit Accelerator ett likviditetstillskott på 869 Tkr. Accelerator genomförde under maj
en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen garanterades, utan ersättning, av Nortal
Investments AB som ägs av Staffan Persson, styrelseordförande i Accelerator. Emissionen fulltecknades och
tillförde Accelerator ca 14 600 Tkr före emissionskostnader. Accelerators aktiekapital ökade med 5 121 495,40 kr.
Nyemissionen registrerades vid Bolagsverket 2013-06-24.
Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september till 26 821 Tkr (15 849 Tkr).
Koncernens eget kapital uppgick till 50 267 Tkr (67 519 Tkr) och koncernens soliditet är
90,5 (86,9) procent inklusive minoritet. Eget kapital per aktie uppgick till 0,61 kr (0,78 kr).
Minskningen i det egna kapitalet härrör till största del från utdelningen av Spago Imaging AB i april.
Kvartal 3 2013
Intäkterna för kvartalet uppgick till 466 Tkr (790 Tkr). Kostnaderna uppgick till - 4 482 Tkr (- 8 442 Tkr).
Beträffande jämförelsesiffrorna se ovan under Resultat. Under kvartal 3 har 116 014 köpoptioner i SyntheticMR
AB utnyttjats för köp av aktier i SyntheticMR AB från Accelerators innehav vilket gett Accelerator ett
likviditetstillskott på 150 Tkr. Investeringar under kvartal 3 är i en nyemission i AddBIO på 5 627 Tkr och i en
företrädesemission i SyntheticMR AB på 5 400 Tkr.

Utdelning av Spago Imaging AB
Vid Accelerators årsstämma 2013-03-22 togs beslutet att dela ut dotterbolaget Spago Imaging AB till Accelerators
aktieägare. Avstämningsdag för deltagande i utdelningen var 2013-03-26 och utdelningsdagen för Spago Imaging
AB aktien var 2013-04-02. Utdelningsförhållandet var 1 Spago aktie på 52 innehavda Acceleratoraktier. Spago
Imaging AB:s aktie är noterad på Aktietorget sedan 2012-12-27.

Aktiedata
Accelerator genomförde under perioden en nyemission där innehav av 1 B-aktie i Accelerator berättigade
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innehavaren till 2 teckningsrätter. 13 teckningsrätter berättigade till teckning av 1 ny B-aktie till teckningskurs 1 kr.
Nyemissionen, som fulltecknades, innebar 14 632 844 nya B-aktier och i bolaget finns, sedan 2013-06- 24,
109 746 333 aktier av serie B.
Upparbetade underskott
De i koncernen ingående bolagen har vid årets ingång ackumulerade underskott på ca 160 358 Tkr
(144 190 Tkr). Någon uppskjuten skattefordran med anledning av de ackumulerade underskotten har inte tagits in i
redovisningen.

Händelser efter periodens utgång
Vid den extra bolagsstämma som hölls i Accelerator Nordic AB den 2013-10-14 beslutades om en utdelning av dotterbolaget
SyntheticMR AB till Accelerators aktieägare. Avstämningsdag för att erhålla SyntheticMr aktier via Acceleratorinnehav var 201310-16, och utdelningen beräknas vara genomförd 2013-10-23. Utdelning sker enligt Lex Asea. SyntheticMR AB kommer att
listas på Aktietorget den 18 oktober. Beslut fattades om försäljning av Archaea Pharma AB, vilket är ett dotterbolag till det av
Accelerator helägda dotterbolaget Optovent AB, till Spago Imaging AB. Köpeskillingen på 9 500 Tkr utgörs av en revers mellan
Optovent AB och Spago Imaging AB. Stämman beslutade också om sammanläggning av aktier och minskning av aktiekapital
genom överföring till fria medel i Accelerator Nordic AB.

Segmentsrapportering
Nettoomsättning och rörelseresultat härrör sig till den primära och enda rörelsegrenen; försäljning och/eller utlicensiering av
forskningsbaserade innovationer. Enligt bolagets bedömning är definitionen av geografiska områden enligt RR 25 inte uppfyllt
varför något sekundärt segment inte finns.

Koncern

RESULTATRÄKNING
belopp i Tkr
Intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Aktiverade omkostnader
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning/nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
RÖRELSERESULTAT
Resultat från andelar intressebolag
Resultat andelar koncernbolag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Upplösning uppskjuten skatteskuld
Minoritetens andel av periodens resultat
PERIODENS RESULTAT
Resultat per aktie, kr

2013-01-01

2012-01-01

2013-07-01

2012-07-01

2012-01-01

2013-09-30

2012-09-30

2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

1 013
3 375
2 733
275
7 396

2 648
5 370
2 709
376
11 103

466
661
959
75
2 161

790
1 957
1 102
143
3 992

3 098
7 599
4 717
488
15 902

-3 041
-4 866
-8 802

-3 301
-6 382
-11 078

-1 046
-1 100
-2 083

-1 308
-2 646
-3 669

-5 005
-8 361
-15 380

-1 300

-2 919

-253

-819

-

-

-

-

-18 009
-10 613

-23 680
-12 577

-4 482
-2 321

-8 442
-4 450

-3 316
-8
-32 070
-16 168

1 002
178
-36
1 144
-9 469
893
3 410
-5 166
-0,05

3 627
198
-38
3 787
-8 790
162
2 541
-6 087
-0,06

360
87
-15
432
-1 889
719
-1 170
-0,01

468
32
-13
487
-3 963
41
883
-3 039
-0,03

-200
6 211
279
-41
6 249
-9 919
162
3 192
-6 565
-0,07
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BALANSRÄKNING
belopp i Tkr

2013-09-30

Koncernen
2012-09-30

2012-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för FoU-arbeten
Patent

30 751
9 517

57 521
9 719

61 041
10 153

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

67

809

747

6 276
26
46 637

26
68 075

26
71 967

296
166
165
627

252
200
374
357
1 183

649
642
364
1 655

Kassa och bank

26 821

15 849

34 477

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

27 448

17 032

36 132

SUMMA TILLGÅNGAR

74 085

85 107

108 099

Eget kapital
SUMMA EGET KAPITAL

50 267
50 267

67 519
67 519

67 257
67 257

Minoritetsintresse

16 786

6 515

28 265

3 750

5 451

5 465

831
4 581

1 006
6 457

831
6 296

331
144
614
1 362
2 451

974
135
619
2 888
4 616

1 902
34
837
3 508
6 281

74 085

85 107

108 099

255

255
11 161

255

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Avsättningar
Uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
Utvecklingslån
Summa avsättningar och långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatt
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys i sammandrag
belopp i Tkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

Koncern
2013-01-01

2012-01-01

2012-01-01

2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

-9 273
-1 599
-10 872
-21 269
24 485
-7 656
34 477
26 821

-9 432
-1 181
-10 613
-4 460
4 623
-10 450
26 299
15 849

-12 648
-231
-12 879
-8 089
29 146
8 178
26 299
34 477

Moderbolaget

RESULTATRÄKNING
2013-01-01

2012-01-01

2013-07-01

2012-07-01

2012-01-01

2013-09-30

2012-09-30

2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

580
580

941
18
959

201
201

240
240

1 058
18
1 076

-2 106
-1 603

-127
-2 407
-2 208

-442
-417

-968
-604

-3 263
-2 625

-6
-3 715
-3 135

-10

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
RÖRELSERESULTAT

-2
-861
-660

-2
-1 574
-1 334

-13
-2
-5 903
-4 827

Resultat från andelar intressebolag
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella investeringar
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Skatter
PERIODENS RESULTAT

286
206
492
-2 643
-2 643

94
68
162
-498
-498

407
375
782
-552
-552

-200
-1 772
1 224
-748
-5 575
-5 575

belopp i Tkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning/nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-4 752
-3 793
2 610
1 153
-2
3 761
-32
-32
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Moderbolaget

BALANSRÄKNING
2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

15

22

20

60 976
5 223
66 214

67 630
17 700
85 352

79 364
5 036
84 420

3
20
44
67

103
200
1 363
67
194
1 927

107
3 127
105
153
3 492

Kassa och bank

5 408

7 073

2 518

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

5 475

9 000

6 010

71 689

92 635

90 430

69 116

92 635

87 092

1 505
1 505

545
545

1 505
1 505

16
300
232
520
1 068

251
26
70
825
1 172

423
326
59
1 025
1 833

71 689

94 352

90 430

255

255
11 161

255

belopp i Tkr
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag
Fordringar hos koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Summa avsättningar och långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till kocernföretag
Skatt
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys i sammandrag

Moderbolaget

belopp i Tkr

2013-01-01

2012-01-01

2012-01-01

2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

-3 246
2 822
-424
-11 148
14 462
2 890
2 518
5 408

-32
-1 544
-1 576
-7 807
-75
-9 458
16 531
7 073

-3 618
2 452
-1 166
-13 732
885
-14 013
16 531
2 518

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL

Aktiekapital

Överkursfond

Dispositions- Ansamlad
fond
förlust

Årets
resultat

Totalt

Belopp i Tkr
Ingående balans 2013-01-01
Överföring av 2012 års resultat
Utdelning Spago Imaging enl. stämmobeslut
Nyemission
Emissionsutgifter
Förändring minoritet
Periodens resultat
Utgående balans 2013-09-30

FÖRÄNDRING I MODERBOLAGETS EGET
KAPITAL

Belopp i Tkr
Ingående balans 2013-01-01
Överföring av 2012 års resultat
Utdelning Spago Imaging enl. stämmobeslut
Nyemission
Emissionsutgifter
Periodens resultat
Utgående balans 2013-09-30

33 289

2 416

61 824

-510
9 511
-171

-29 795

5 122

-23 707
-6565
4 005

-6 565
6 565

14
38 411

Aktiekapital

11 246

Överkursfond

33 289

32 029

-26 253

Dispositions- Ansamlad
fond
förlust
61 824

-5 166
-5 166

Årets
resultat

Totalt

-2 446
-5575

-5 575
5 575

-8 021

-2 643
-2 643

-29 795
5 122

9 511
-171

38 411

9 340

32 029

67 257
0
-26 300
14 633
-171
14
-5 166
50 267

87 092
0
-29 795
14 633
-171
-2 643
69 116
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Nyckeltal
Koncernen
Eget kapital per aktie, SEK
Resultat per aktie, SEK
Antal aktier vid periodens slut
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Soliditet, inkl minoritet %
Räntetäckningsgrad, ggr
Antal anställda

2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

0,61
0,78
-0,05
-0,06
109 746 333 95 113 489
neg
neg
neg
neg
90,5
86,9
neg
neg
14
21

1
-0,07
95 113 489
neg
neg
88,4
neg
23

Nyckeltalsdefinitioner
Eget kapital per aktie
Eget kapital inkl. minoritet dividerat med antalet utestående aktier vid periodens slut.
Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittet av antalet utestående
aktier under perioden.
Soliditet inkl. minoritet:
Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen

SyntheticMR AB
SyntheticMR redovisas i denna delårsrapport då Accelerator har ställt ut optioner på en del av Accelerators
innehav i SyntheticMR. Optionerna är noterade på Aktietorget.
Då SyntheticMr AB under oktober månad kommer att delas ut till Accelerator Nordics aktieägare, avstämningsdag
för utdelning 16 oktober, och listas på Aktietorget 18 oktober, är detta sista gången information beträffande
SyntheticMR AB kommer att ingå i Accelerator Nordic ABs rapporter.
Allmänt om verksamheten
SyntheticMR AB utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR eller MRI på
engelska). Bolaget har lanserat sin första produkt SyMRI®. SyMRI är en programvara som effektiviserar
användning av MR-kameror och analys av MR-bilder i eftersystem som PACS (Picture Archiving and
Communication System). Produkten är applicerbar på både befintliga och nyinstallerade system.
Viktiga händelser under perioden
Accelerator förvärvade i februari ytterligare 645 942 aktier och 585 090 köpoptioner i dotterbolaget SyntheticMR
AB. Accelerators aktieinnehav i SyntheticMR AB ökade därmed till 53 procent av röster och kapital.
Vidare meddelades i mars att styrelsen i Accelerator beslutat att förbereda för en utdelning av Accelerators
innehav i SyntheticMR AB till Accelerators aktieägare.
SyntheticMR AB lanserade i juli två nya versioner av programvaran SyMRI ®. De nya versionerna, SyMRI IMAGE
7.0 och SyMRI NEURO 7.0 är CE-märkta för kliniskt bruk i Europa.
SyntheticMR AB genomförde under augusti en företrädesemission om ca 10,4 MSEK i vilken Accelerator
tecknade för ca 5,4 MSEK. Emissionen övertecknades med 64 procent.
I september meddelade SyntheticMR att den ledande MR-tillverkare som bolaget under 2012 tecknat ett
utvärderingsavtal med, i syfte att på utvalda kliniker vidare verifiera produkten direkt hos kund, erhållit positiva
resultat efter första delen av utvärderingen. MR-tillverkaren valde att investera i ett första steg i utvecklingen att
skapa en integrerad produkt. I samband med detta förlängdes även utvärderingsavtalet.
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Sammandrag av SyntheticMR AB
perioden jan - sept 2013
UTDRAG UR RESULTATRÄKNING
Belopp i Tkr

2013-01-01
2013-09-30

2012-01-01
2012-09-30

2013-07-01
2013-09-30

2012-07-01
2012-09-30

2012-01-01
2012-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade arbeten för egen räkning
Aktiverade omkostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Planenliga avskrivningar och nedskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

514
1 381
947
211

206
1 001
239
164

324
462
334
75

33
375
209
76

660
1 556
496
238

-947
-1 071
-3 343
-1 241
-3 549
-15
-3 564

-239
-1 111
-2 708
-824
-3 272
-25
-3 297

-334
-286
-1 141
-249
-815
-8
-823

-209
-384
-884
-299
-1 083
-10
-1 093

-496
-1 544
-3 785
-1 165
-4 040
-28
-4 068

Periodens resultat

-3 564

-3 297

-823

-1 093

-4 068

UTDRAG UR BALANSRÄKNING
Belopp i Tkr

2013-09-30

2012-09-30

2012

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
varav likvida medel
Summa tillgångar

5 708
9 602
9 196
15 310

4 151
245
93
4 396

4 622
4 201
3 531
8 823

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

14 421
278
611
15 310

2 069
293
2 034
4 396

7 629
278
916
8 823

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2013
Inga

2012
Inga

2011
Inga
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Redovisningsprinciper
Accelerator Nordic AB (publ) redovisar enligt Redovisningsrådets Rekommendationer RR20 delårsrapporter och
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen upprättas i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendationer
RR 1.
Belopp är uttryckt i Tkr vilket i denna rapport avser tusental svenska kronor. Belopp inom parentes avser
jämförelsesiffror föregående år.
De redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de
redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.
Fullständiga redovisningsprinciper återfinns på sidorna 39 -41 i årsredovisningen för 2012.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som Accelerators verksamhet påverkas av beskrivs i årsredovisningen för 2012
på sidorna 32 under stycket Riskfaktorer. Det bedöms inte ha skett några väsentliga förändringar i dessa risker
eller osäkerhetsfaktorer.
Utsikter
Accelerator Nordic AB kommer fortsättningsvis att koncentrera sin verksamhet på tre fronter: Att genom mycket
tydlig och samvetsgrann kostnadskontroll skapa fortsatt uthållighet och handlingsfrihet för koncernen framöver, att
realisera värdena i AddBIO och att givetvis få ut mesta möjliga aktieägarvärde ur de återstående innehaven.
Accelerator Nordic AB lämnar inga prognoser.
Ekonomisk information
Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Thomas Gür, 070 – 797 64 51. Årsredovisning 2012 för
Accelerator Nordic AB finns att ladda ned från hemsidan www.acceleratorab.se. Årsredovisning i tryckt upplaga
kan rekvireras från bolaget via e-post info@acceleratorab.se eller post Accelerator Nordic AB, GrevTuregatan 11
C, 114 46 Stockholm.
Översiktlig granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.
Nästa rapporttillfälle: 27 februari 2014.
Övriga rapporttillfällen:
Bokslutskommuniké januari-december 2013 publiceras den 27 februari 2014.
Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 18 oktober 2013
Accelerator Nordic AB (publ) org.nr: 556464-2220

Staffan Persson, Ordförande

Thomas Gür, VD

Andreas Bunge, Ledamot

Maria Wrethag, Ledamot
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