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Inledning
Denna Värdepappersinformation utgör tillsammans med Bolagsinformationen och
Sammanfattningen det Investeringsmemorandum där Senzime AB (publ) med
organisationsnummer 556565-5734, även benämnt ”Bolaget” och ”Senzime”, erbjuder
aktier till förvärv. Hela Investeringsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida
www.senzime.com, samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.
Erbjudandet enligt detta Investeringsmemorandum riktar sig inte till allmänheten i något
annat land än Sverige och inte heller till personer vars deltagande förutsätter ytterligare
prospekt, registreringsåtgärder, eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.
Investeringsmemorandumet får ej distribueras i USA, Kanada eller något annat land där
distributionen eller Erbjudandet kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening
eller strider mot regler i sådant land.
En investering i Senzime är förenad med risk. Den som överväger att investera
uppmanas att noggrant studera Investeringsmemorandumet i dess helhet, inklusive
bilagor.
Uttalanden om framtiden i detta Investeringsmemorandum är gjorda av styrelsen i
Senzime och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl
genomarbetade, men läsaren bör vara medveten om att uttalandena är förenade med
osäkerhet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i
Investeringsmemorandumet och samtidigt ha i åtanke att resultat och framgång kan
skilja sig från Bolagets förväntningar.
För Investeringsmemorandumet gäller svensk rätt. Tvister rörande innehållet i
Investeringsmemorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall
avgöras av svensk domstol.
Investeringsmemorandumet har inte granskat och godkänts av Finansinspektionen.
Emissionen enligt detta memorandum är undantaget från prospektskyldighet enligt
”Lagen om handel med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till
allmänheten”. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av
det finansiella instrumentet understiger 1 miljon Euro under en tolvmånadersperiod.

Riskfaktorer
En investering i Senzime utgör en affärsmöjlighet men är också förenat med ett
risktagande. Ett antal externa liksom interna faktorer påverkar och kommer att påverka
Bolagets resultat och finansiella ställning. Effekterna av dessa faktorer är svåra att
bedöma. Faktorerna kan verka både i positiv och i negativ riktning för Bolaget. Det finns
en risk att hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat.
Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta
relevanta risker. Ett antal av de risker, som kan få betydelse för den framtida
utvecklingen, finns listade nedan och är utvecklade i Bolagsinformationen. Varje
potentiell aktieägare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker, av
övrig information från Investeringsmemorandumet, samt annan tillgänglig information.

Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare
Kursen på aktien kan komma att sjunka, om nuvarande aktieägare väljer att sälja aktier
efter att Erbjudandet genomförts. Sådana försäljningar kan också minska möjligheterna
att emittera nya aktier eller att utnyttja andra finansiella instrument.
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Styrelsen och ett antal huvudägare, är dock uppbundna till ett avtal som begränsar deras
försäljningsmöjligheter. Se avtalsvillkor under stycket ”Styrelsemedlemmar och ledande
befattningshavare” i Bolagsinformationen.

Avsaknad av handel i aktien
Det har inte förekommit någon officiell handel med Bolagets aktier före Erbjudandet.
Aktien har godkänts för handel på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets
spridningskrav uppfylls. Det är emellertid ej möjligt att förutse i vilken utsträckning
investerarnas intresse för Senzime resulterar i en aktiv handel med aktien. Om en aktiv
och likvid handel ej utvecklas, kan det bli svårt för innehavarna att sälja sina aktier.
Marknadskursen kan komma att skilja sig avsevärt från försäljningspriset i Erbjudandet.

Stora svängningar i aktiekursen
Aktiemarknaden, speciellt för små bolag, har över tiden uppvisat stora svängningar.
Detta ofta utan att visa något direkt samband med bolagens utveckling. Sådana
kursvariationer kan påverka Bolagets aktiekurs negativt oberoende av redovisat resultat.
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Styrelsens försäkran

Detta Investeringsmemorandum har upprättats av styrelsen för Senzime AB (publ) med
anledning av nyemission.
Styrelsen vid Senzime AB (publ) är ansvarig för innehållet. Härmed försäkras att
styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i
Investeringsmemorandumet överensstämmer med faktiska förhållanden och att
ingenting utelämnats som skulle kunna påverka Investeringsmemorandumets innebörd.

Uppsala den 4 april 2008,

Åke Nylander, Styrelseordförande

Staffan Boström, VD

Thomas Carlsson

Adam Dahlberg

Henrik Nittmar

Dag Thulin
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Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella investerare,
utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Emissionsvolym: Högst 9 MSEK, fördelade på 1 200 000 aktier.
Teckningskurs: 7,50 kronor per aktie.
Teckningspost: 500 aktier för 3 750 kronor.
Teckningstid: 7 april – 9 maj 2008. Kan förlängas efter beslut av Bolagets styrelse.
Teckning: Teckningsanmälan, som är bindande, skall skickas till:
Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd
Tilldelning: Styrelsen beslutar om tilldelning. Först inkomna anmälningssedlar
prioriteras. En bred aktieägarspridning kommer att eftersträvas. Meddelande om antal
tilldelade aktier beräknas nå mottagarna den 12 maj 2008.
Likvid: Tilldelade aktier skall betalas enligt instruktion på avräkningsnota med beräknad
sista likviddag den 19 maj 2008.
Leverans av aktier: De aktier som betalats inom avsatt tid beräknas finnas tillgängliga
på VP-konton eller depå den 9 juni 2008.
Villkor för fullföljande av emissionen: Emissionen kommer att fullföljas om aktier för
minst 5 MSEK tecknas.
Handel i aktien: Bolaget har ansökt om att aktien skall tas upp till handel på
AktieTorget. Vid godkännande beräknas första handeln med aktier ske den 18 juni 2008.
Verksamhet: Senzime utvecklar, producerar och säljer instrument för kontinuerlig
mätning av metaboliter i komplexa vätskor. Exempel på applikationsområden är
läkemedelsforskning och blodsockermätning på patienter inom intensivvården.
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Central information
Redogörelse för rörelsekapital
Senzimes rörelsekapital behöver förstärkas för att utveckla bolaget vidare enligt
styrelsens verksamhetsplaner.
I samband med att Senzime ansökt om att Bolagets aktier skall upptas till handel på
AktieTorget genomförs en nyemission om maximalt 9 MSEK. Kapitalet skall säkerställa
fortsatt:
-

Försäljning inom bioreaktormarknaden via distributörer
Vidareutveckling av Bolagets produkter
Samarbete med kliniker och sjukhus för testning och utvärdering
Bearbetning av potentiella industriella samarbetspartners
Investeringar i anläggningar och omsättningstillgångar

Rörelsekapitalet efter fulltecknad nyemission är tillräckligt för att driva verksamheten i 12
månader. Om nyemissionen ej fulltecknas blir konsekvensen att utvecklingsarbetet inom
verksamhetsområdet klinisk diagnostik bedrivs i långsammare takt.
Per 31 augusti 2007 uppgick Bolagets långfristiga skulder till 3 707 669 SEK och de
kortfristiga skulderna till 622 236 SEK. Av de långfristiga skulderna utgör 2 200 000 SEK
konvertibellån från Norrlandsfonden.

Ytterligare kapitalbehov
Styrelsen gör bedömningen att nyemissionen om 9 MSEK skall täcka Bolagets
kapitalbehov för den första kliniska studien som skall genomföras under 2008/2009. För
att färdigutveckla och erhålla godkännande av ett instrument för blodglukosmätning på
patienter, krävs dock ytterligare insatser. Bolaget kommer för denna nästkommande fas
att söka alternativa finansieringsmöjligheter, bland annat eftersträvas samarbete med
industriella samarbetspartners.
Det kan emellertid ej uteslutas att Bolaget väljer att, tidigast under kvartal 3 2009,
genomföra ytterligare en nyemission. Omfattningen på det totala kapitalbehov i denna
fas är idag inte fastställt, men styrelsen gör bedömningen att behovet uppgår till 10-20
MSEK. Kapitalet skall användas till färdigställande av Bolagets kliniska produkt och
marknadsföring mot segmentet för klinisk diagnostik.
Efter denna ytterligare emission planeras idag inget ytterligare kapitaltillskott, även om
det aldrig kan uteslutas att Bolaget, av olika skäl, vill vända sig till existerande och/eller
nya aktieägare för att rekrytera nytt kapital.
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Eget kapital och skulder per 070831
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Aktiekapital för registrering
Överkursfond
Reservfond

5 379 800
800 000
0
3 838 750
10 018 550

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat

-755 400
305 200
-237 168
-687 368

Summa eget kapital

9 331 182

Långfristiga skulder
Konvertibelt lån Norrlandsfonden
Konvertibelt lån Norrlandsfonden
Norrlandsfonden, ej konvertibelt
Skulder till kreditinstitut (Almi, Innovationsbron)

1 900 000
300 000
180 000
1 327 669
3 707 669

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa skulder och eget kapital

386 764
108 655
126 817
622 236
13 661 087

Aktiekapitalets utveckling
Utvecklingen av aktiekapitalet i Senzime sedan starten 1999 redogörs för i tabellen
nedan. Där presenteras aktiekapitalets storlek vid varje tidpunkt, genomförda emissioner
och hur aktiekapitalet påverkats av dessa.
Samtliga emissioner har skett för att täcka kapitalbehovet för utvecklings- och
marknadsföringskostnader i Bolaget under aktuell tidsperiod.
Inför den nu förestående emissionen och aktiens upptagande till handel på AktieTorget
har en aktiesplit på 1:40 genomförts.
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År
1999
1999
2001
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2007
2008
2008

Emissioner
Nybildande
Emission 1
Emission 2
Emission 3
Emission 4
Emission 5
Emission 6
Emission 7
Emission 8
Emission 9
Emission 10
Emission 11
Emission 12
Emission 13
Emission 14
Emission 15
Split 1:40

Antal aktier
4 750
8 110
8 360
9 537
11 889
21 694
33 303
34 103
36 540
38 540
41 592
53 798
61 798
65 798
69 798
73 798
2 951 920

Aktiekapital (SEK)
475 000
811 000
836 000
953 700
1 188 900
2 169 400
3 330 300
3 410 300
3 654 000
3 854 000
4 159 200
5 379 800
6 179 800
6 579 800
6 979 800
7 379 800
7 379 800

Nominellt
värde/kvotvärde
(SEK)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2,5

Tabell 1: Aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets start

Intressenter
Det finns inga intressekonflikter med anledning av den emission som planeras i samband
med att Senzimes aktier upptas till handel på AktieTorget.

Information om det aktier som erbjuds
Aktierna som ingår i Erbjudandet har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i
svenska kronor. Senzimes har ansökt om att aktien skall tas upp till handel på
AktieTorget. Vid godkännande beräknas första handeln med aktier ske den 18 juni 2008.
Vid extra bolagsstämma den 20 mars 2008 beslutades om att, utan företrädesrätt för
nuvarande aktieägare, utge högst 1 200 000 aktier till en aktiekurs om 7,50 kronor med
teckningstid senast den 9 maj 2008, teckningstiden att förlängas om styrelsen så
beslutar, samt att Bolagets aktier skall tas upp till handel på AktieTorget.

Aktiebok
Aktierna registreras för respektive aktieägare och finns sammanställda i Bolagets
aktiebok som kontoförs av Värdepapperscentralen VPC AB, Box 7822, 103 97 Stockholm.

Rättigheter
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från med
verksamhetsåret 2008. Den som på fasställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller
i förteckning enligt 5 kap. 11§ aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att
mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer akteägare, samt att
utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emission.
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I det fall någon aktieägare inte kan nås genom VPC kvarstår dennes fordran på
utbetalningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för
utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och
utbetalning sker via VPC på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För
aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk
kupongskatt (se rubriken ”Skatteaspekter i Sverige”).
Senzime har idag ingen beslutad policy vad gäller utdelningar. För närvarande tillåter inte
Bolagets finansiella situation utdelningar till aktieägarna.
Varje aktie medför lika rätt till andel i Senzimes tillgångar och resultat. Samtliga aktier
har också lika röstetal. Aktieägare har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort
till befintligt aktieinnehav. För att ändra aktieägarnas rätt krävs ett årsstämmobeslut
med kvalificerad majoritet.

Övrig information om aktierna
Aktierna i Erbjudandet, förutom aktier som innehas av Bolagets huvudägare och som
låsts i avtal med AktieTorget, kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för
erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.
Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det
innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Kostnader för Erbjudandet
Kostnaderna för Bolaget i samband med Erbjudandet beräknas uppgå till 750 KSEK. En
fullteckning vid nyemissionen inbringar 9 MSEK och nettointäkterna efter det att
kostnaderna är betalda blir ca 8,25 MSEK.

Utspädningseffekt
Det ursprungliga antalet aktier uppgår till 2 951 920 stycken uppdelade på 16 aktieägare
före emissionen och antalet nya aktier som ingår i nyemissionen är 1 200 000. Ingen
försäljning sker av befintliga aktier. Nuvarande ägare får därmed en utspädningseffekt
om 28,9 % (andel nya aktier i förhållande till antalet aktier efter nyemission). Tabellen
nedan visar aktieägarfördelningen efter genomförd emission. Aktieägarfördelning före
emissionen återfinns i Bolagsinformationen under rubriken ”Större aktieägare”.
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Namn
Adam Dahlberg
Ebba Fischer
Margareta Nilsson
Dag Thulin
Anna Manhusen
Thomas Carlsson
Staffan Boström
Martin Boström
Henrik Nittmar
Åke Nylander
Semcon
Mikael Björkman
Anders Nilsson
Per Nilsson
Morgan Emtner
Björn Malmberg
Nytillkomna aktieägare
Totalt

Antal aktier
615 800
445 440
373 920
358 400
254 560
240 080
225 600
178 080
98 200
61 480
32 000
20 800
15 520
13 400
9 640
9 000
1 200 000
4 151 920

Andel av kapital
och röster (%)
14,83
10,73
9,01
8,63
6,13
5,78
5,43
4,29
2,37
1,48
0,77
0,50
0,37
0,32
0,23
0,22
28,90
100,00

Tabell 2: Aktieägarfördelning i Senzime efter genomförd emission.

Villkor för Erbjudandet
Emissionsvolym
Erbjudandet inbjuder till förvärv av aktier i Senzime där emissionsvolymen uppgår till
högst 9 MSEK, motsvarande 1 200 000 stycken aktier.
Den lägsta volymen för att fullfölja emissionen är 5 MSEK. Om denna volym ej uppfylls
har styrelsen rätt att dra tillbaka Erbjudandet om emission.

Företrädesrätt
Aktierna i denna emission erbjuds utan företrädesrätt till befintliga aktieägare. Motivet är
att nå en bred aktiespridning för att skapa förutsättningar för en god likviditet i handeln
med aktien på AktieTorget, vilket gynnar både nuvarande och nytillkommande
aktieägare.
I Bolagets låneavtal med Norrlandsfonden och Innovationsbron finns bestämmelser som
ger långivarna rätt att teckna aktier i en nyemission enligt följande:
”Genomför Bolaget nyemission skall skuldebrevsinnehavare äga teckna aktier som om han vore ägare till de
aktier som hans innehavda skuldebrev skulle ha berättigat till om konvertering dessförinnan skett.”

Teckningskurs
Teckningskursen är 7,50 kronor per aktie och detta meddelas bland annat på teckningssedeln. Courtage utgår ej.

11

Teckningsanmälan
Anmälan om att förvärva aktier i Senzime sker via separat teckningsanmälan som
skickas till:
Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd
Förvärv kan ske av en eller flera teckningsposter om 500 aktier per post. En
teckningspost kostar således 3 750 kronor. Det finns ingen övre gräns för hur många
poster en investerare får anmäla sig för inom ramen för emissionsvolymen, se dock
villkoren för tilldelning.
Anmälan
förbises
beaktas,
göras på

är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att
vid aktietilldelning. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att
där den senast daterade anmälningen gäller. Inga tillägg eller ändringar får
anmälningssedeln.

Teckningstid
Emissionen enligt Investeringsmemorandumet är öppet för anmälan under perioden 7
april till och med 9 maj 2008 kl 17.00, då teckningsanmälan skall vara Aqurat AB
tillhanda. Styrelsen i Senzime förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Tilldelning
Styrelsen i Senzime beslutar om tilldelning av aktier. En bred ägarspridning kommer att
eftersträvas. Tilldelning sker i poster om 500 aktier. Vid en överteckning kan tilldelningen
bli lägre än vad teckningsanmälan avsåg. Styrelsen kommer då att prioritera tidigt
inkomna teckningsanmälningar.

Besked om tilldelning
När teckningstiden för emissionen är avslutad skickas en avräkningsnota till alla som
blivit tilldelade aktier. Utskicket beräknas nå mottagarna omkring den 12 maj 2008. De
som ej blivit tilldelade aktier erhåller ej något meddelande.

Betalning
Kontant betalning krävs enligt anvisningar på utskickad avräkningsnota för att bli
tilldelad aktierna. Likvid skall erläggas enligt det datum som framgår av avräkningsnotan
med beräknad likviddag den 19 maj 2008. Om full betalning inte erläggs kan aktierna
komma att tilldelas annan part eller säljas.

Leverans av aktier
Senzime är anslutet till VPCs kontobaserade värdepapperssystem. Efter betalning för
tilldelade aktier kommer emissionen att registreras hos Bolagsverket vilket beräknas ske
omkring den 30 maj 2008. När registrering skett kommer aktierna att levereras till
aktieägarnas VP-konto, bank eller annan förvaltare. I samband med detta skickas en VPavi som visar att de betalda aktierna finns tillgänglia på aktieägarens VP-konto vilket
beräknas ske omkring den 9 juni 2008. De som angivit på teckningsanmälan depå hos
bank eller annan förvaltare erhåller information i enlighet med respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet av emissionen
Omedelbart efter det att emissionen slutförts och sammanställts kommer utfallet av
emissionen att offentliggöras genom pressmeddelande.
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Prissättning
Vid fulltecknad nyemission enligt Erbjudandet ger det ett kapitaltillskott till Bolaget om 9
MSEK för totalt 1 200 000 aktier. Givet emissionspriset 7,50 kronor per aktie är
värderingen av Bolaget före emissionen ca 22 MSEK och efter fulltecknad emission ca 31
MSEK. Värderingen är gjord av Senzimes styrelse och baseras på Bolagets tidigare
emissionspriser samt dess affärsmässiga potential och framtidsutsikter.

Villkor för fullföljande
Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas av Bolagets styrelse i det fall omständigheter
uppstår som gör att tidpunkten för nyemission bedöms som olämplig. Omständigheterna
kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art. Senzime AB (publ) avser
offentliggöra meddelande om återkallat Erbjudande genom pressmeddelande. Bolaget
har ej möjlighet att dra tillbaka Erbjudandet efter det att handel med Bolagets aktie har
inletts.

Upptagande till handel på AktieTorget
Senzime har ansökt om att Bolagets aktie skall tas upp till handel på marknadsplatsen
AktieTorget. Om emissionen genomförs enligt plan och om övriga villkor är uppfyllda, så
beräknas den första handeln med aktien ske 18 juni 2008.

Handel i aktien
AktieTorget har fått tillstånd att vara ett värdepappersinstitut och har därmed fått
Finansinspektionens tillstånd att driva handel med värdepapper utifrån det regelverk som
gäller MTF. Genom avtal med OM Stockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens
handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som handlas
på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen för
bolagen på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på
hemsidor med finansiell information. Aktiekurserna kan följas även på Text-TV och i
dagstidningarna. På AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se finns också information
om bolagen.
Handelsposten för Senzime kommer att uppgå till 500 aktier på AktieTorget och
betecknas med kortnamnet SEZI.
Bolaget har inte avtal med någon part om att vara likviditetsgarant för aktien när den
handlas på AktieTorget. Skulle det visa sig att likviditeten i aktien blir för låg, och därmed
skillnaden mellan köp och säljkurser blir för stor, kan Bolaget framgent teckna avtal med
part som åtager sig uppdrag som likviditetsgarant.

Skatteaspekter i Sverige
Följande sammanfattning syftar till att ge en övergripande information om beskattning av
kapitalinkomster för privatpersoner som är obegränsat skatteskyldiga i Sverige.
Sammanfattningen är inte ämnad att behandla alla skattekonsekvenser som kan
uppkomma med anledning av Erbjudandet i detta Investeringsmemorandum.
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon.
Kapitalvinster på svenska marknadsnoterade aktier beskattas med 30 % i inkomstslaget
kapital. Uppkommer kapitalförlust beaktas hela förlusten förutsatt att den kan kvittas
mot kapitalvinst på aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. I andra fall görs ett
avdrag på 70 % av förlusten i inkomstslaget kapital. Avdraget måste utnyttjas samma år
som förlusten uppkommit. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital beviljas
reduktion från skatten av tjänst, näringsverksamhet och fastighet med 30 % av
underskottet upp till 100 000 kronor och däröver 21 %. För personer hemmahörande i
Sverige beskattas utdelningen på svenska marknadsnoterade aktier med 30 % i
inkomstslaget kapital. Den preliminära skatten innehålls av VPC eller förvaltare.
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För aktieägare bosatta i utlandet gäller kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30
%.
För aktiebolag och juridiska personer gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig
inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är för närvarande 28 %. Avdrag för
kapitalförlust vid avyttring av aktier som innehas som kapitalplacering får dras av endast
mot kapitalvinster och avyttringar och andra delägarrätter. Kvarstående kapitalförlust får
kvittas mot motsvarande kapitalvinster under senare år. För näringsbetingade andelar
gäller särskilda regler.
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