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Inbjudan att teckna aktier
Vi har alla drabbats av dyra elräkningar de senaste åren. Det har delvis berott på de kalla vintrarna
som gjort att vi förbrukat mer el för uppvärmning, och delvis på att elpriset har ökat drastiskt. Priset på
el är sedan 1996 marknadsbaserat och sätts på den nordiska elbörsen, Nordpol. När efterfrågan ökar
så ökar också elpriset då elproduktion för att klara förbrukningtopparna är dyrare.
Trots en kraftig utbyggnad av den förnyelsebara elproduktionen och uppgraderingen av våra
kärnkraftverk räcker inte elen till. Det är uppenbart att vi måste lära oss att spara el.
Pike Solution avser att på ett smart sätt hjälpa konsumenterna att spara el. Vår produkt Aware Clock
är en display som synliggör elkonsumtionen på ett unikt grafiskt sätt. Konsumenten ser hur förbrukningen varierar över tiden och lockas därigenom att vidta åtgärder för att minska sin förbrukning. Aware
Clock hjälper användaren att långvarigt utveckla ett sparsammare förhållningssätt till elanvändning
vilket även sänker kostnaderna för hela samhället eftersom en minskning av konsumtionen även
påverkar elpriset och minskar behovet av investeringar i produktionskapacitet.
Det är inte bara i Sverige som vi behöver minska energiförbrukningen. EU har givit ut ett energidirektiv, 20-20-20 direktivet, med mål om att minska energiförbrukningen med 20 procent genom energieffektivisering fram till år 2020. Enligt direktivet förutsätter målet att konsumenterna får verktyg för att
följa sin egen energiförbrukning.
Elbolag är intresserade av vår produkt. Glädjande är att ett ledande, brittiskt elbolag har signerat
det första leveransavtalet rörande Aware Clock. Elbolagens intresse för att kunderna minskar sin
förbrukning är en kombination av miljöhänsyn och ekonomiskt intresse. Slöseri av el har en negativ
effekt på miljön och att bygga ut elproduktionen är kostsamt. Det är även dyrt för elbolagen att bygga
ut elnäten för ökad eldistribution. El från nya produktionsanläggningar blir därför dyr.
Aware Clock är färdig för marknadsintroduktion och de kommersiella leveranserna till vår första kund i
Storbritannien ska starta i början av 2012. Dialog förs med flera skandinaviska och europeiska elbolag.
Vi genomför nu en nyemission för att starta volymproduktion och investera i fortsatt produktutveckling
kring Aware Clock. Vi ska också utöka säljkapacitet i form av en säljare.
Vår affärsidé och produktportfölj borgar för möjligheter till god avkastning från en investering i vårt
bolag. Välkommen att teckna aktier i Pike Solution, och bli en del av vår vision, att förändra vardagen!
Niclas Luthman
VD för Pike Solution AB
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Pike Solution är ett intressant investeringsalternativ då:
Bolagets produkt, Aware Clock, är en energidisplay som på ett unikt sätt visar elanvändning i realtid och gör det enklare att spara
energi. Den presenterar energiförbrukning
grafiskt, på ett attraktivt och enkelt sätt och
skapar en upplevelse av elanvändningen.

Produkten och dess funktion är utprovad
genom forskning och tester hos konsumenter.

Konkurrerande lösningar har
visat sig vara ineffektiva när
det gäller långsiktiga effekter
på energieffektivisering.

Aware Clock är klar
för volymproduktion.

Första leveransavtalet tecknat
med ledande brittiskt elbolag.
Marknaden för smarta elmätare och displayer är en
mångmiljardmarknad med EUs energibesparingsdirektiv 20-20-20 som motor.

Företagets produkter
Aware Clock energidisplay
Aware Clock är en produkt som visualiserar energiförbrukningen på ett unikt sätt. Produkten har utvecklats
genom ett forskningsprojekt. I projektet tillverkades och utprovades ett flertal olika prototyper. Bland annat
testades produkten i samarbete med NCC i tio hushåll i det nybyggda bostadsområdet Ursvik i Stockholm.
Resultatet från de inledande testerna visade på en stor energibesparingspotential, men framförallt påvisade
testerna en ny syn på energi och energiförbrukning. Energiförbrukning gick från att ha varit något abstrakt
och ointressant till att bli intressant, enkelt att förstå och relatera till vardagslivet.
Aware Clock är en produkt som på ett innovativt sätt visar elförbrukning i till exempel ett hem eller
kontor. Det unika med Aware Clock är att den kombinerar tid och förbrukning och på så sätt skapar
en grafisk bild av elförbrukningens variation över tid.
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Teckningsanmälan
Anmälan om förvärv av aktier i Pike Solution AB
insändes per post, fax eller inskannad via e-post till:
Aktieinvest FK AB,
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Fax: 08-50 65 17 01
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Anmälningstid: 22 november - 12 december 2011
Pris: 2,13 kronor per aktie
Likviddag: 28 december 2011

Undertecknad befullmäktigar härmed Aktieinvest FK AB att för min/vår räkning, enligt villkor i
memorandum utgivet av styrelsen för Pike Solution AB i november 2011, teckna:
Antal aktier

Aktierna kan tecknas i minst en post om 2 000 aktier och därefter i
ytterligare poster om 1 000 aktier. Teckningskurs per aktie 2,13 kronor.

Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto:
Depånummer

Bank/Fondkommissionär

VP- konto
Efternamn/Firma

Förnamn

Person-/Organisationsnummer

Telefon dagtid

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Ort och datum

E-mail adress

Underskrift

OBS! Om teckningen avser fler än 70 000 aktier skall kopia på giltig idhandling bifogas för att anmälningssedeln skall vara giltig.
För juridisk person skall i stället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.
OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring, var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsvolym – 2 997 975 kr fördelade på 1 407 500
aktier.

Teckning – Genom påteckning och insändande av
bindande teckningsanmälan till Aktieinvest AB.

Teckningskurs – 2,13 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Tilldelning – Vid överteckning beslutar styrelsen om
tilldelning. Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas
utsändas den 19 december 2011.

Teckningspost – Teckning görs i post om minst 2 000 aktier
och därefter i ytterligare poster om 1 000 aktier.
Företrädesrätt – Emissionen genomförs utan företrädesrätt
för befintliga aktieägare.
Teckningstid – 22 november – 12 december 2011.
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Likvid – Tilldelade aktier ska betalas senast den 28
december 2011 enligt instruktion på avräkningsnotan.
Handel i aktien – aktien kommer att tas upp till handel på
AktieTorget. Första handelsdag beräknas till den 16 januari
2012.

Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband
därmed, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av
personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB samarbetar med. Aktierna har inte och
avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Aktierna kommer således inte att erbjudas till försäljning
i USA eller Kanada, och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada.
Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter
ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller
annan bestämmelse i sådant land.

