
Inbjudan till teckning av aktier i C2SAT holding AB (publ) 



Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) 
nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/71/EG.

Prospektet har upprättats med anledning av att styrelsen i C2SAT holding 
AB (publ) (”C2SAT”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) beslutade den 31 mars 
2010, förutsatt årsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av 
aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Årsstämman i C2SAT godkände 
den 6 maj 2010 styrelsens beslut om företrädesemission (”Erbjudandet”). All 
information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med 
avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet ”Riskfaktorer” 
och som beskriver vissa risker som en investering i C2SATs aktie kan innebära. 
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Prospekt 
är gjorda av styrelsen i C2SAT och är baserade på nuvarande marknadsför-
hållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärk-
sammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med 
osäkerhet. 

Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller 
indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet 
får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt 
Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana 
som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant 
land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att 
anses vara ogiltig.

Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna (”BTA:na”) eller de 
nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States 
Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt 
någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land, 
och Erbjudandet att förvärva aktier i C2SAT omfattar inte personer med hem-
vist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller Kanada 
eller med hemvist i något annat land, där distribution av Prospektet eller 
offentliggörande av Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller 
förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav 
som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstå-
ende kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får teckningsrätterna, 
BTA:na, eller aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare 
eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare 
med hemvist enligt ovan. Prospektet har godkänts av och registrerats vid 
Finansinspektionen i enlighet med 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att 
Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller 
fullständiga.

Prospektet finns tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold 
Fond kommission”) hemsida (www.mangold.se), på C2SATs huvudkontor och 
hemsida (www.C2SAT.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). 

Definitioner

C2SAT, Bolaget eller Koncernen:
C2SAT holding AB (publ), org.nr 556536-0954 inklusive  
dotterbolag, om inte annat framgår av sammanhanget.

C2SAT Production:
C2SAT Production AB, org.nr 556675-8917. 

C2SAT communications:
C2SAT communications AB, org.nr 556608-9628. 

C2SAT Asia Pacific:
C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd org.nr 200915810Z.

tiDpunkt för ekonomisk information
Delårsrapport för andra kvartalet 2010: 2010-08-26

Mangold Fondkommission har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt 
Bolagets styrelse vid utformning av övergripande transaktionsstruktur och vid 
upprättande av Prospektet. Innehållet i Prospektet baseras på information 
som tillhandahållits av C2SAT. Styrelsen i C2SAT är ansvarig för Prospektet. 
Information om styrelsen återfinns i avsnittet ”Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisor”.

Utöver vad som framgår av revisorns revisionsberättelser för räkenskaps-
åren 2007, 2008 samt 2009, införlivade i detta Prospekt genom hänvisning, 
eller annars uttryckligen anges, har ingen information i Prospektet granskats 
eller reviderats av Bolagets revisor.

För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller 
därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt 
och av svensk domstol exklusivt.

Framtidsinriktad information
Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om 
framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat.

Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt bland annat ”Riskfaktorer”, ”Bak-
grund och motiv”, ”Verksamhet, teknik och marknad” samt ”Kommentarer 
till den finansiella utvecklingen” och inkluderar uttalanden rörande Bolagets 
nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden ”anser”, ”avser”, 
”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande uttryck 
indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Även om ledningen  
anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns 
det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden förverkligas eller 
visar sig vara korrekta och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga 
alltför stor vikt vid dessa och andra framåtriktade uttalanden. I avsnittet 
”Riskfaktorer” finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som 
kan medföra att faktiska resultat eller prestationer skiljer sig avsevärt från 
framåtriktade uttalanden.

Information från tredje part
C2SAT har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information 
som tredje part har använt i sina studier, varför varken styrelsen i C2SAT eller 
Mangold Fondkommission påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i 
Prospektet intagen information och sådan information bör läsas med detta i 
åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga 
intressen i C2SAT. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, 
och såvitt styrelsen känner till och försäkrar genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter ute-
lämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller 
missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal 
tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. 
Därför kan summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa 
som anges i tabellen.

Mangold Fondkommission:
Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267.

Erbjudandet:
Förestående företrädesemission som närmare beskrivs i detta 
Prospekt.

Prospektet:
Detta Prospekt som upprättats i samband med Erbjudandet.
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sammanfattning av prospektet

BAKGRUND OCH MOTIV
C2SAT har som affärsidé att utveckla, producera, marknads-
föra och sälja stabiliserade satellitkommunikationsantenner för 
marina applikationer i rörelse. 

Bolaget har under 2009 genomfört stora förändringar i 
verksamheten, främst på grund av att Bolaget, som nu gått in 
i en kommersialiseringsfas, flyttat fokus från produktutveck-
ling till produktion och försäljning. Syftet med Erbjudandet 
är att stärka C2SATs likviditet och tillsammans med lån tillföra 
Bolaget rörelsekapital för att kunna producera och leverera 
Bolagets produkter till dess att C2SAT kan uppvisa ett positivt 
kassaflöde vilket beräknas ske under 2011. 

Bolaget har hittills kunnat möta den volym som efterfrå-
gats inom ramen för existerande rörelsekapital, men Bolagets 
expansion kommer inom en snar framtid att kräva ett rörelse-
kapital i form av varu- och komponentlager för att kunna möta 
de volymer och leveranstider som förutsätts i branschen. Under 
2009 etablerade Bolaget även en säljorganisation i Sverige och 
öppnade två nya kontor, i Kina respektive i Singapore, vilket 
medfört ökade löpande kostnader. Sammantaget innebär 
dessa offensiva satsningar att Bolaget, förutom att bygga upp 
rörelsekapitalet som en ökad försäljning kräver, kommer att 
behöva ytterligare finansiering för att täcka Bolagets löpande 
förluster till dess att Bolaget genererar ett positivt kassaflöde.  

Styrelsen för C2SAT beslutade den 31 mars 2010, förutsatt 
årsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission 
av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Årsstämman i 
C2SAT godkände den 6 maj 2010 styrelsens beslut om före-
trädesemission. Emissionen kommer att vid fullteckning tillföra 
Bolaget cirka 38,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader 
vilka beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK samt garantiersättning 
om cirka 3,7 MSEK. Teckningsförbindelser och emissions-
garantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet har erhållits 
av befintliga aktieägare och andra externa investerare. 

VILLKOREN I SAMMANDRAG

Företrädesrätt: Tre (3) befintliga aktier berättigar till  
teckning av en (1) ny aktie

Sista dag för handel i aktien  
med rätt till deltagande i  
nyemissionen:

26 maj 2010

Avstämningsdag för  
rätt till deltagande  
i nyemissionen:

31 maj 2010

Teckningskurs: 0,25 SEK per aktie

Teckningstid: 7 juni 2010 – 23 juni 2010

Handel i BTA: 8 juni 2010 – till dess att nyemissionen 
registrerats vid Bolagsverket

Handel med  
teckningsrätter:

7 juni 2010 – 18 juni 2010

Teckning med  
företrädesrätt:

Teckning sker under teckningstiden genom 
samtidig kontant betalning

Teckning utan  
företrädesrätt:

Anmälan om önskemål om teckning skall 
ske under teckningstiden, det vill säga 
senast den 23 juni 2010

Betalning för aktier tecknade 
utan företrädesrätt:

Betalning skall ske enligt utskickad  
avräkningsnota

RISKFAKTORER
Investerare bör noga överväga risker i anslutning till C2SATs 
verksamhet och bransch samt Erbjudandet. Dessa risker är 
hänförliga till bland annat, men inte begränsat till, marknads-
tillväxt, konjunkturutveckling, leverantörer, makropåverkan, 
teknik, tekniska risker, legala tvister, produktansvar, begrän-
sade resurser, beroende av nyckelpersoner och medarbetare, 
operativa risker, osäkerhet kring samarbetsavtal, intjäningsför-
måga och framtida kapitalbehov, finansiering, konkurrenter, 
förmåga att hantera tillväxt, ränterisk, immateriella rättigheter, 

sammanfattning av prospektet

Observera att denna sammanfattning skall ses som en introduktion till Prospektet och att 
varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds till teckning genom Prospektet skall 
baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter 
som ingår i eller saknas i sammanfattningen kan endast åläggas de personer vilka lagt fram 
sammanfattningen, om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de övriga delarna 
i Prospektet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i 
Prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet.
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policy för forskning och utveckling, övriga risker, ägare med 
betydande inflytande, likviditetsbrist i marknaden för C2SAT-
aktien, kursfall på aktiemarknaden, utebliven utdelning, 
fluktuationer i C2SATs aktiekurs samt garantiavtal avseende 
Erbjudandet.

Dessa är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara 
heltäckande. Samtliga riskfaktorer av betydelse för Bolaget 
kan inte beskrivas i sammanfattningen varför varje potentiell 
aktietecknare även måste beakta övrig information i Pro-
spektet och göra sin egen bedömning av dess betydelse för 
Bolagets framtida utveckling, resultat och finansiella ställning, 
samt göra en allmän omvärldsbedömning. För mer utförlig 
information, se avsnittet ”Riskfaktorer”.

C2SAT I KORTHET
C2SAT är ett högteknologiskt företag som utvecklar, produ-
cerar, marknadsför och säljer innovativa stabiliserade VSAT 
antennsystem (Very Small Aperature Terminals) för marina 
applikationer som kräver satellitbaserad bredbandskommuni-
kation.

Affärsidé
C2SAT utvecklar, producerar, marknadsför och säljer stabilise-
rade satellitkommunikationsantenner för marina applikationer 
i rörelse.

Genom en välpositionerad produktportfölj, som baserar sig 
på Bolagets innovativa 4-axliga antennteknik, byggs varumär-
ket C2SAT.

Mål
C2SATs mål är att bli en av de tre största globala leverantörer-
na av stabiliserade satellitkommunikationsantenner för marina 
applikationer i rörelse. 

Personal, dotterbolag och samarbetspartners
Antalet anställda i Koncernen uppgick per den 31 mars 2010 
till 25 personer, varav 12 personer arbetar inom C2SAT com-
munications, 7 personer inom C2SAT Production, 2 personer 
inom C2SATs BSO i Shanghai och 4 personer inom C2SAT Asia 
Pacific. 

C2SAT communications
c2sat communications grundades år 2000 och svarar för 
utveckling, försäljning och marknadsföring av c2sats sta-
biliserade antennsystem. Dotterbolaget är kärnan i c2sats 
verksamhet och arbetar tätt ihop med de övriga bolagen i 
koncernen samt med nära samarbetspartners kring utveck-
ling och produktion. Under 2007 skedde den första lanse-
ringen, vilket följts av ytterligare produktlanseringar under 

2008. Under 2009 har ett omfattande och noggrant utveck-
lingsarbete pågått för att kvalitetssäkra produkterna och för 
att säkerställa att c2sats produkter är kompatibla med de 
viktigaste kommunikationsstandarderna på marknaden. De-
signen för den stabiliserade satellitkommunikationsanten-
nen och robotsystemet för styr- och reglertekniken skyddas 
av patent på de marknader där c2sat verkar. c2sat com-
munications återfinns på samma adress som moderbolaget.

C2SAT Production
C2SAT Production svarar för tillverkningen av antennsystemet 
och utvecklingen av koncernens produktionsteknik. Produktio-
nen i Söderhamn inleddes 2006 i delar av Ericsson/Emersons 
före detta fabrikslokaler. För att möta den ökade försäljningen 
i Sydostasien samt för att reducera ledtider, frakt - och 
leveranskostnader har Bolaget under 2009 etablerat produk-
tion via en produktionspartner i Singapore samt inlett licens-
tillverkning via en extern produktionsenhet i Shanghai, Kina.

C2SAT Asia Pacific
Under 2009 etablerades c2sat asia pacific, ett dotterbolag 
i singapore. c2sat asia pacific ansvarar för att bygga upp, 
koordinera och understödja ett nätverk av icke-exklusiva dist-
ributörer och service- och installationspartners i sydostasien 
baserat på lokal produktion i singapore.

C2SATs BSO i Shanghai, Kina
Under 2009 öppnade c2sat, i samarbete med exportrådet, 
ett representantkontor i shanghai, ett så kallat Business sup-
port office (Bso), för att på plats stödja c2sats licenspartner 
shanghai Xinguo it ltd. (” Xinguo it”) produktionsuppbygg-
nad. i takt med att lokal produktion och försäljning inletts 
kommer c2sat att låta aveckla detta Bso och personalens 
anställning därmed övergår till Xinguo it.

Marknaden
C2SATs antennsystem tillhör en kategori av satellitantenner 
som benämns Maritime VSAT Stabilised Antenna Systems och 
består av en stabiliserad robot, en parabol och ett ”feed” som 
pekas i riktning mot en satellit. 

Marknadens drivkrafter
Inom den maritima industrin finns en ökande trend mot IP-ba-
serade tillämpningar och ett behov av att vara uppkopplad till 
sin landbaserade verksamhet. Kommersiella fartyg kräver hög 
överföringshastighet för att sköta den operativa verksamheten 
för fartygets drift och underhåll samt erbjuda passagerare och 
besättning Internet och VoIP (Voice over Internet Protocol). 
Starkast är tillväxten för mindre antenner, då kunden ser till 
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både vikt och storlek, men efterfrågan ökar också på antenn-
lösningar för kombinerade frekvensbandslösningar, både för 
Ku/C-band och framtidens Ka-band. Kraven ökar också beträf-
fande utveckling rörande modemintegration, förbättrade RF 
egenskaper och mjukvarufunktionaliteten i ett antennsystem 
(källa Comsys).

Stark tillväxt
Efterfrågan på maritima kommunikationstjänster har vuxit 
snabbt de senaste åren och ändå uppskattas detta bara vara 
början av denna tillväxt. Det är idag en självklarhet med Inter-
net, e-post och dataöverföring på land och därmed förväntas 
dessa tjänster också finnas tillgängliga till havs, mellan huvud-
kontoren på land och olika fartyg eller mellan oljeplattformar 
och kommandocentraler, samt i militära sammanhang mellan 
landbaserade och marina stridsenheter.

Enligt det brittiska analysföretaget Comsys beräknas 
marknaden för satellitbaserad bredbandskommunikation stå 
inför en fortsatt kraftig ökning och förväntas växa med 25–30 
procent årligen under de närmaste åren. Trots det beräknas 
penetrationsgraden i marknaden endast uppgå till cirka 40 
procent vid utgången av år 2012. Under 2010 beräknas det 
totalt installeras cirka 3 000 antenner varav 2 600 utgörs av 
nya installationer och cirka 400 utgörs av ersättning av äldre 
installationer. Vid utgången av 2010 beräknas det totalt finnas 
omkring 10 000 installerade VSAT antenner i världen. Den väx-
ande marknaden för ersättning av äldre installationer beräk-
nas uppgå till närmare 20 procent av den totala efterfrågan på 
VSAT under 2011. Detta beräknat på en livslängd om cirka fem 
år för en standard VSAT. 

Finansiell översikt
På sid fem presenteras en finansiell översikt av Bolagets räken-
skaper och nyckeltal. För utförligare uppgifter om räkenskaper 
och nyckeltal, se avsnitten ”Finansiell information i samman-
drag” samt ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen”.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
C2SATs finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet är 
Mangold Fondkommission. Juridisk rådgivare till Mangold 
Fondkommission är White & Case Advokat AB. Ramberg Ad-
vokater AB är juridisk rådgivare till C2SAT och har medverkat i 
Prospektet vad avser avsnittet ”Villkor och anvisningar”. 

styrelse

Namn Befattning
Befattning  

sedan

Sigrun Hjelmqvist Styrelseordförande 2010

Jan Alvén Styrelseledamot 2008

Carl-Otto Dahlberg Styrelseledamot 2008

Jan-Axel Näsman Styrelseledamot 2009

Olof Stjernberg Styrelseledamot 2010

leDanDe Befattningshavare

Namn Befattning
Befattning  

sedan

Fredrik Nygren Verkställande direktör 2009

Lars Davås Finanschef 2009

Ulf Sundqvist Försäljningschef 2009

Norbert Hentschel Verkställande direktör för 
C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd

2009

Erik Dalin Teknikchef 2009

revisor 

Namn Huvudansvarig revisor

Huvuvansvarig 
revisor i Bolaget 

sedan

PricewaterhouseCoopers AB Sten Håkansson 2009

Aktien och handelsplats
C2SATs aktie handlas på NGM Equity under kortnamnet 
C2ST B och ISIN-kod SE0000419152. En handelspost omfattar 
5 000 aktier. Per den 31 mars 2010 uppgick antalet aktier till 
467 248 560 och Bolaget hade totalt 4 860 aktieägare.

aktieägare per Den 31 mars 2010 och Därefter känDa 
föränDringar

Ägare Antal aktier Röstandel

JP Morgan Bank 59 571 486 12,7%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 29 982 962 6,4%

SIX SIS AG W8IMY 26 229 500 5,6%

Gästrike Invest AB 21 085 000 4,5%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 18 521 830 4,0%

Robur Försäkring 16 191 800 3,5%

Swedbank Luxembourg S.A. 15 161 740 3,2%

UBS (Luxembourg) S.A. client account 10 014 000 2,1%

Astrid Näsman 5 489 749 1,2%

Ingegerd Söderström 5 461 350 1,2%

Övriga 259 539 143 55,5%

Totalt 467 248 560 100,0%

sammanfattning av prospektet
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Ytterligare uppgifter
C2SAT holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte 
i Stockholm. Bolaget bildades den 11 november 1996 och 
köptes som lagerbolag under namn Aktiebolaget Grund-
stenen 72567 den 12 november 1996. Bolaget regleras av 
aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer 
är 556536-0954. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer 
långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av 
aktieägares rättigheter.

Bolaget skall – direkt eller indirekt genom helägt dotterbo-
lag – tillverka, marknadsföra och försälja satellitkommunika-
tionsutrustning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I samband med den löpande verksamheten har tvister 
uppstått endast i ett fåtal fall, vilka beskrivs under ”Tvister” i 
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.

Bolaget är ett till Euroclear Sweden anslutet avstäm-
ningsbolag, vilket innebär att det är Euroclear Sweden som 
för Bolagets aktiebok. Inregistrering vid Euroclear Sweden 
skedde den 15 oktober 1997. Bolagets hemvist är Stock-
holm. Årsredovisningar, bolagsordning, kvartalsrapporter, 
pressmeddelanden och annan information finns, under 
hela Prospektets giltighetstid, tillgängliga på Bolagets 
hemsida; www.C2SAT.se. Handlingarna kan också bestäl-
las från C2SAT och adressen till Bolaget återges i avsnittet 
”Adresser” i Prospektet.

sammanfattning av prospektet

Belopp i MSEK
2010-01-01
2010-03-31

2009-01-01
2009-03-31

2009-01-01 
2009-12-31

2008-01-01 
2008-12-31

2007-01-01 
2007-12-31

ResulTaTRäkning

Rörelsens intäkter 9,0 1,6 14,9 6,9 9,7

Rörelsens kostnader -20,0 -9,1 -49,1 -36,2 -34,2

Rörelseresultat -11,0 -7,4 -34,3 -29,3 -24,5

Resultat från finansiella poster -0,0 -0,5 -0,8 -6,9 -0,1

Resultat efter finansiella poster -11,0 -7,9 -35,1 -36,2 -24,6

Skatt 0,2 0,2 0,8 1,1 0,8

Periodens resultat -10,8 -7,7 -34,3 -35,1 -23,8

BalansRäkning

Anläggningstillgångar 61,0 57,4 58,5 57,9 65,5

Omsättningstillgångar 24,7 26,3 29,9 20,3 26,5

Eget kapital 62,6 57,2 73,5 40,3 76,5

Långfristiga skulder 6,1 4,6 3,2 4,5 6,0

Kortfristiga skulder 16,9 21,9 11,7 33,3 9,6

Balansomslutning 85,6 83,7 88,4 78,2 92,0

kaPiTalsTRukTuR

Räntebärande nettoskuld, MSEK 3,7 9,9 -0,6 -17,8 -8,1

Kapitalomsättningshastighet, ggr 0,11 0,02 0,16 0,09 0,11

Nettoskuldsättningsgrad, % 5,9 17,3 -0,8 -44,2 -10,6

DaTa PeR akTie

Antal aktier vid periodens slut, st 467 248 560 354 959 622 467 248 560 236 639 748 236 639 748

Genomsnittligt antal aktier under perioden, st 467 248 560 295 799 685 351 944 154 236 639 748 207 759 758

Eget kapital per aktie, SEK 0,13 0,16 0,16 0,17 0,32

MeDaRBeTaRe

Antalet anställda vid periodens slut, st 25 14 19 9 10

finansiell översikt
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riskfaktorer

riskfaktorer

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför C2SATs kontroll, 
liksom vissa faktorer vars effekter C2SAT kan påverka genom sitt agerande, kan komma att 
få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning eller med-
föra att värdet på Bolagets aktier minskar. 

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som enligt Bolaget bedöms kunna påverka 
C2SATs framtidsutsikter. Riskerna är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäck-
ande. De angivna riskfaktorerna är emellertid inte de enda som skulle kunna påverka verksam-
heten i C2SAT. Ytterligare risker, inklusive sådana riskfaktorer som Bolaget för närvarande inte 
bedömer som väsentliga eller är medvetet om, kan också ha en väsentlig negativ påverkan på 
C2SATs verksamhet, finansiella ställning, rörelseresultat eller framtidsutsikter eller kan resulte-
ra i att investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. Utöver information som fram-
kommer i Prospektet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning samt 
sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. 

Prospektet innehåller också framåtriktade uttalanden som är beroende av framtida risker 
och osäkerheter. C2SATs faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutspås 
i de framåtriktade uttalandena som beskrivs nedan och på annan plats i detta Prospekt.

MARKNADS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER
Marknadstillväxt
C2SAT verkar på en marknad som av Bolaget bedöms stå 
inför en betydande tillväxt under de närmaste åren. En lägre 
tillväxttakt än förväntat eller en negativ tillväxt kan komma att 
påverka Bolagets omsättning och resultatutveckling negativt.

Konjunkturutveckling
Investeringar i de produkter som C2SAT tillhandahåller är 
ofta av stor betydelse för kunderna. Svängningar i konjunk-
turutvecklingen påverkar investeringsviljan i de produkter 
som Bolaget erbjuder. En utdragen konjunkturnedgång 
med minskad konsumtion och minskade investeringar skulle 
kunna medföra en betydande reducering av efterfrågan på 
Bolagets produkter. Detta medför att globala och regio-
nala ekonomiska och politiska förhållanden kan komma att 
kraftigt påverka C2SATs omsättning, resultat och finansiella 
ställning negativt.

Leverantörer
För att C2SAT skall kunna leverera sina produkter är Bolaget 
beroende av att komponenter och tjänster från tredje part 
uppfyller överenskomna krav vad gäller till exempel mängd, 
kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveran-
ser från leverantörer kan innebära att C2SATs produktion 
försenas, vilket i det korta perspektivet kan innebära minskad 
alternativt utebliven försäljning.

Makropåverkan
Den enskilt största produkten är stabiliserade antenner vars 
efterfrågan är beroende av den globala konjunkturen för sjö-
farten inklusive offshorebranschen. Om inte C2SAT utvecklar 

eller införskaffar nya produkter eller användningsområden 
bedöms detta samband vara av betydelse för Bolagets 
utveckling inom överskådlig tid. Nya regler och lagar från 
myndigheter på de marknader där C2SAT är aktivt kan påverka 
användbarheten av den utrustning och tekniker som utvecklas 
och används. I försvarskänsliga applikationer kan myndighe-
ters utrikespolitiska hänseenden gentemot mottagarlandet 
påverka försäljningsmöjligheter.

BOLAGSSPECIFIKA RISKER
Teknik
För Bolagets huvudprodukt, stabiliserade satelitantennsys-
tem, har C2SAT valt ett tekniskt spår som hittills är relativt 
obeprövat i en kommersiell verklighet, men som bygger på 
höga krav från kunderna. Det finns konkurrerande och billigare 
teknik som är under utveckling. Ännu erbjuder dessa väsent-
ligt lägre prestanda och är därför delvis inriktade mot andra 
kundsegment. C2SAT utveckling är beroende av hur den valda 
tekniken hävdar sig på de valda marknadssegmenten.

Tekniska risker
Bolagets produkter befinner sig nu i en fas där produkterna 
lanserats på marknaden. Detta innebär att Bolaget successivt 
får återkoppling kring produkternas prestanda i den miljö där 
de avses att användas. Detta innebär att produkterna löpande 
kan komma att behöva förbättras utifrån denna återkoppling. 
Risken för ökade kostnader för systematiska fel ökar i takt med 
att leveranstakten ökar.

Legala Tvister
C2SAT kommersiella verksamhet berör ofta stora projekt över 
lång tid. De avtal som skrivs kan därför vara föremål för tolk-
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ningstvister över tiden med härtill hörande kostnader. Skyd-
dande av patent eller affärsrelationer kan också ge upphov till 
legala tvister. C2SAT har dessutom i sin löpande verksamhet 
fört och kommer att föra förhandlingar med bolag om samar-
beten. Denna typ av affärsrelationer regleras av många mer 
eller mindre komplicerade avtal, vilket i sin tur ökar risken för 
tolkningstvister och därtill hörande kostnader.

Genom dom den 14 april 2010 avslog Kammarrätten 
C2SATs yrkande om avdragsrätt för ingående mervärdes-
skatt. C2SAT avser inte att överklaga domen. Utfallet får inga 
redovisningsmässiga eller likviditetsmässiga konsekvenser 
eftersom det fulla beloppet, jämte skattetillägg, om totalt 
1,7 MSEK har reserverats i Koncernens räkenskaper. 

C2SAT har tidigare varit i tvist med ISN mätteknik AB avse-
ende slutbetalningen för försäljningen av C2SAT development 
AB under verksamhetsåret 2007. Ärendet har under 2009 varit 
föremål för utslag i Skiljedomsnämnd. Skiljedom meddelades i 
december 2009 och C2SAT fanns vara berättigade till samtliga 
krav, jämte ränta och legala kostnader.

C2SAT har sedan hösten 2006 till och med 2009 ingått 
avtal med Maritime Communications Pty. Ltd. (”Maritime”). 
Maritime och Bolaget hade per den 31 juni 2009 utestående 
förfallna fordringar till ett totalt belopp om 310 328 USD. 
Fordringarna avser leveranser av fyra antenner, vilka levere-
rades via Maritime till slutkunden PT AJN Solucindo (”AJN”) i 
Indonesien. Vidare har Maritime även erhållit ett förskott från 
AJN till ett belopp om 48 000 USD för leveranser av ytterliga-
re två antenner, vilka fortfarande ägs av C2SAT. En av C2SAT 
genomförd undersökning i det australiensiska bolagsregist-
ret har visat att Maritime avregistrerades den 3 augusti 2008. 
C2SAT har borgensåtagande avseende Maritime från dess 
ägare. Tvisten har ännu ej formellt påbörjats.

Tvister följs regelbundet upp av koncernstyrelsen. Ingen 
reservation har för närvarande gjorts utöver för tvisten ovan 
angående avdragsrätten för mervärdesskatt, se även avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information”.

Produktansvar
C2SAT kan komma att bli ansvarigt för skador orsakade av 
dess produkter. Detta täcks i normala fall av försäkringar, 
men det kan inte uteslutas att ett sådant ansvar skulle kunna 
påverka C2SATs ställning negativt.

Begränsade resurser
C2SAT är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller 
ledning, administration och kapital. För genomförandet av Bo-
lagets utveckling är det av vikt att dessa resurser disponeras 
på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns risk för att Bolaget 
misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas 
av finansiella och styrningsrelaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
C2SAT har ett begränsat antal medarbetare som samtliga, 
på kort sikt, är att betrakta som nyckelpersoner. Bolagets 
framgång är i viss mån beroende av befintliga medarbetares 
kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i framtiden kunna 
rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer med hög kom-
petens är mycket efterfrågade och C2SAT kan ådra sig avsevär-
da kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om 
Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal 
kan det komma att bli svårt att fullfölja Bolagets affärsstrategi. 

Även om ledningen anser att Bolaget kommer att kunna 
såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte 
garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredsställan-
de villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag 
i branschen eller närstående branscher.

Operativa risker
Nyckelkompetensen i dotterbolagen är avtalsmässigt säkrad 
inom verksamheten, dock kvarstår en risk att viktig informa-
tion går förlorad vid bortfall av nyckelpersoner. Verksamheten 
är också exponerad i de avtal och överenskommelser som 
tidigare styrelser och ledningar ingått, och verksamheten kan 
även tvingas till finansiella ställningstaganden i frågor som för 
närvarande inte är kända eller fullt utredda. 

Osäkerhet kring samarbetsavtal
C2SAT är, och kommer även framgent att vara, beroende av 
samarbetsavtal med externa parter för främst produktion 
och utveckling men även försäljning. Det finns ingen garanti 
för att de företag med vilka C2SAT har tecknat eller kommer 
att teckna samarbetsavtal, kommer att kunna uppfylla sina 
åtaganden enligt dessa avtal. För att optimera utnyttjandet av 
de egna resurserna och den egna kompetensen har C2SAT för 
avsikt att försöka ingå samarbetsavtal vid den för varje enskilt 
projekt bedömda optimala tidpunkten. Det kan inte garante-
ras att existerande samarbetsavtal inte sägs upp eller förklaras 
ogiltiga eller att det inte kommer att förekomma förändringar 
i ingångna avtal. För sin försäljning är C2SAT även beroende 
av att återförsäljarna till Bolagets produkter ingår avtal med 
slutkunder. Även om C2SAT anser att nuvarande och framtida 
samarbetspartners har ekonomiska intressen av att fullfölja 
sina åtaganden enligt ingångna avtal, kommer C2SAT inte att 
kunna styra vare sig deras resurser eller när i tiden detta sker. 
Det finns ingen garanti för att nuvarande eller framtida samar-
betspartners kommer att kunna uppfylla sina åtaganden eller 
att samarbetsavtalen kommer att medföra framtida intäkter.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov 
Det kan inte med säkerhet sägas huruvida Bolaget kan komma 
att bli vinstgivande och generera tillräckliga medel för framti-
da finansiering av sin verksamhet. Det kan vidare inte uteslutas 
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att C2SAT i framtiden måste söka nytt externt kapital och det 
finns heller inte garantier för att nytt kapital med säkerhet kan 
anskaffas eller att det kan anskaffas till fördelaktiga villkor för 
befintliga aktieägare. Om ytterligare externt kapital kommer 
att anskaffas via aktieemission riskerar befintliga aktieägare att 
bli utspädda. Alternativt kan Bolaget öka sin skuldsättning via 
lån för att anskaffa finansiering. Ett misslyckande i att generera 
vinster i tillfredsställande omfattning eller ett misslyckande 
med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt 
påverka Bolagets verksamhet och kan även leda till företagsre-
konstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

Finansiering
Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är 
tillräckligt för att täcka det kapitalbehov som C2SAT har de 
kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande. Det 
finns ingen garanti för att ytterligare framtida kapitalbehov 
inte kan uppstå. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida ka-
pitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar 
för sina produkter. Det finns ingen garanti för att Bolaget kom-
mer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, om behov skulle 
uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även 
det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor 
betydelse.

Konkurrenter
Bolaget bedömer att det för närvande finns ett relativt litet 
antal konkurrenter till C2SATs stabiliserade antennsystem. 
Konkurrenterna är större företag som har varit etablerade på 
marknaden en längre tid med inarbetade produkter och med 
etablerade och försäljnings-, installations- och underhållsor-
ganisationer. Förmågan att leverera produkter med bättre 
prestanda och totalekonomi för slutanvändaren kommer att 
vara avgörande för C2SATs förmåga att utvecklas positivt i 
framtiden.

Förmåga att hantera tillväxt
Verksamheten bedöms kunna växa snabbt, vilket kommer att 
ställa stora krav på ledningen och den operativa och finansiella 
infrastrukturen. I takt med att personalen och verksamheten 
växer, behöver C2SAT försäkra sig om att det hela tiden finns 
effektiva planerings- och ledningsprocesser för att kunna 
genomföra affärsplanen på en marknad som är under snabb 
utveckling. Bolaget är för sin tillväxt även beroende av att 
kunna uppgradera dess tekniska infrastruktur för att tillgodose 
en ökande verksamhetsvolym. En plötslig och oväntad ökning 
av försäljningsvolymen skulle kunna innebära en belastning på 
C2SATs infrastrukturkapacitet. Styrelsen är medveten om att 
en snabb och stark marknadsrespons kan innebära att Bolaget 
får leveransproblem. Om inte Bolaget lyckas hantera sådana 
kapacitetsbelastningar kan det skada C2SATs verksamhet, 
finansiella ställning och påverka resultatet negativt. För att 

hantera tillväxten krävs investeringar och allokering av värde-
fulla ledningsresurser. Om C2SAT inte hanterar tillväxt på ett 
effektivt sätt kan detta påverka resultatet negativt.

Ränterisk
I dagsläget föreligger extremt låga räntor ur ett historiskt per-
spektiv. Räntehöjningar är att vänta under den närmaste tiden. 
Hur räntan kommer att utvecklas över tiden är en omöjlighet 
att förutsäga. Uppstår nya kapitalanskaffningsbehov och om 
dessa löses genom upplåning kommer Bolaget att belastas av 
ytterligare räntekostnader, som kan bli betydande i ett läge 
med högre marknadsräntor.

Immateriella rättigheter
Det finns inga garantier för att C2SAT har oinskränkt ägan-
derätt till immateriella rättigheter, till exempel till Bolagets 
patent. Intrång i C2SATs immateriella rättigheter skulle kunna 
försämra konkurrensförmågan eller på annat sätt skada 
C2SATs verksamhet. Det kan visa sig nödvändigt för C2SAT att 
inleda rättsprocesser för att skydda sina immateriella rättig-
heter. Sådana rättsprocesser skulle kunna bli betungande och 
kostsamma och det finns ingen garanti för att C2SAT vinner en 
sådan process.

Policy för forskning och utveckling
C2SAT har ingen formell policy för forskning och utveckling 
men bedriver utvecklingen av sina produkter enligt så väl 
kunders krav som Bolagets egna interna krav.

Övriga risker
Bolag i C2SAT-koncernen kan utsättas för övriga risker som 
bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld.

RISKER RELATERADE TILL ERBJUDANDET
Ägare med betydande inflytande
Efter fullföljandet av Erbjudandet, på samma sätt som före 
Erbjudandet, kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att 
tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utestående 
aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller till-
sammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla 
ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland 
utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella 
förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga 
eller i stort sett alla C2SATs tillgångar samt andra företags-
transaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel 
för andra aktieägare vilka har andra intressen än majoritetsä-
garna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller 
förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen 
skulle gynna övriga aktieägare. Dessutom kan den höga 
ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom 
investerare kan se nackdelar med att äga aktier i företag med 
stark ägandekoncentration.

riskfaktorer
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Likviditetsbrist i marknaden för C2SAT-aktien
Historiskt har likviditeten i C2SAT-aktien varit relativt begrän-
sad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse 
för C2SAT-aktien ändras över tiden. Om en aktiv och likvid 
handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja 
större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset i aktien 
påverkas negativt för aktieägarna. C2SAT har dock ingått ett 
likviditetsgarantiavtal med Mangold Fondkomission i syfte att 
främja en god likviditet i aktien samt att minska skillnaden mel-
lan köp- och säljkursen i den löpande handeln.

Kursfall på aktiemarknaden
En investering i C2SAT är förknippad med risk. Det finns inga 
garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling. 
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som 
räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och 
sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas 
även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som C2SAT 
kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa fak-
torer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska 
att förutse och skydda sig mot.

Utebliven utdelning
Till dags dato har C2SAT inte beslutat om någon utdelning och 
styrelsen avser inte att föreslå utdelning för verksamhetsåret 
2010. För närvarande återinvesteras eventuella vinster för att 
kunna expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken 
på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen och 
beslutas av årsstämman. I övervägandet om framtida utdel-
ning kommer styrelsen att väga in faktorer såsom krav som 
verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken 
av det egna kapitalet och Bolagets konsolideringsbehov, lik-

viditet samt ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas 
måste eventuell avkastning på investeringen genereras ge-
nom en höjning i aktiekursen, se vidare under ”Utdelning och 
utdelningspolitik” i avsnittet ”Aktien och ägarförhållanden”.

Fluktuationer i C2SATs aktiekurs
C2SATs aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, 
bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, 
den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarkna-
dens intresse för Bolaget. Därutöver kan även aktiemarknaden 
i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer 
som inte alltid är relaterade eller proportionerliga till det ope-
rativa utfallet hos enskilda bolag.

Garantiavtal avseende Erbjudandet
Bolaget har ingått avtal med emissionsgaranter vilka har för-
bundit sig att teckna aktier i Erbjudandet i det fall aktieägare 
inte anmäler sitt intresse i Erbjudandet. Ingångna garantiavtal, 
tillsammans med erhållna teckningsförbindelser, motsvarar 
100 procent av det totala emissionsbeloppet, vilket innebär att 
Erbjudandet till fullo är garanterat. Bolaget har dock inte krävt 
att garanterna skall säkerställa hela sitt garantibelopp genom 
insättning av likvida medel, pantsättning av värdepapper, 
presentation av bankgaranti eller på annat sätt. Garanterna är 
medvetna om att garantierna innebär en juridiskt bindande 
förpliktelse gentemot Bolaget och förpliktar sig att hålla 
erforderliga medel tillgängliga för det fall garantin skall tas i 
anspråk. Det kan dock inte garanteras att samtliga garanter 
kan fullgöra sina åtaganden gentemot Bolaget på grund av 
faktorer utanför C2SATs kontroll. Information om garanti-
avtalen finns i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information”.

riskfaktorer
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Styrelsen för C2SAT beslutade den 31 mars 2010, förutsatt årsstämmans godkännande, att genomföra 
en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna som kan öka Bolagets aktiekapital med högst 
20 247 437,60 SEK genom nyemission av högst 155 749 520 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,13 SEK. 
Årsstämman i C2SAT godkände den 6 maj 2010 styrelsens beslut om företrädesemission. 

Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 31 maj 2010 har företrädesrätt att för tre 
(3) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,25 SEK. Teckning av aktier 
med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 7 juni 
2010 till och med den 23 juni 2010. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt erbjuds till aktieägare och 
andra som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt. För ytterligare information om villkoren i Erbjudandet, 
se avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs C2SAT högst cirka 38,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräk-
nas uppgå till cirka 3,1 MSEK samt garantiersättning om cirka 3,7 MSEK. Erbjudandet motsvarar en utspäd-
ning om högst 25 procent av kapitalet och rösterna. 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet har erhållits från 
befintliga aktieägare och andra externa investerare. Vissa aktieägare har genom teckningsförbindelser, 
vilka uppgår till cirka 5,3 procent, motsvarande cirka 2,1 MSEK av Erbjudandet, förbundit sig att, utan ersätt-
ning, utnyttja sina teckningsrätter för teckning av aktier i C2SAT. Därtill har ett garantikonsortium garante-
rat teckning motsvarande cirka 94,7 procent, motsvarande cirka 36,9 MSEK av Erbjudandet. Ersättning till 
garanterna utgår i form av kontant ersättning från C2SAT om 10,0 procent på garanterat belopp. Garantier-
sättningen uppgår således sammanlagt till cirka 3,7 MSEK.

Första handelsdag på NGM Equity med de nyemitterade aktierna är beräknad till slutet av vecka 29, 2010. 

Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella 
investerare till teckning av aktier i C2SAT enligt villkoren i Prospektet.

Stockholm den 28 maj 2010
C2SAT holding AB (publ)
Styrelsen

inBjUDan till teckning av aktier 
i c2sat holDing aB (pUBl)

inBjUDan till teckning av aktier i c2sat holDing aB (pUBl)
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BakgrUnD och motiv

Styrelsen för C2SAT beslutade den 31 mars 2010, förutsatt årsstämmans godkännande, att genomföra en 
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Årsstämman i C2SAT godkände den 6 maj 2010 
styrelsens beslut om företrädesemission.

C2SAT är ett högteknologiskt företag som utvecklar, producerar, marknadsför och säljer stabiliserade 
satellitkommunikationsantenner för marina applikationer i rörelse. Bolaget har under 2009 genomfört stora 
förändringar i verksamheten, främst på grund av att Bolaget, som nu gått in i en kommersialiseringsfas, 
flyttat fokus från produktutveckling till produktion och försäljning. Syftet med Erbjudandet är att stärka 
C2SATs likviditet för att tillsammans med nya externa lån täcka det uppskattade finansieringsbehovet som 
uppgår till mellan 45 och 50 MSEK fram till dess att ett positivt kassaflöde uppnås, vilket beräknas ske under 
2011. Av det bedömda behovet avser den externa lånefinansieringen ökningen av Bolagets rörelsekapital, 
vilket inkluderar ökningar i komponent- och produktionslager på fler produktionsenheter, överbrygga dif-
ferenser i kassaflöden mellan utbetalningar för inköpt material och inbetalningar från löpande fakturering 
under expansionsfasen. Den resterande delen, likviden från Erbjudandet, avser att täcka Bolagets löpande 
driftsunderskott och nödvändiga investeringsbehov. I prioriteringsordning avser detta personalrekryte-
ringar och organisationsuppbyggnad för att möta Bolagets mål, samt investeringar i kostnadsreduceringar 
för produkterna syftande till att öka bruttomarginaler, certifieringsprocesser och nödvändiga investeringar 
i produktutveckling.

Vid årsstämman 2009 kommunicerade C2SAT sin målsättning om en tillväxttakt i försäljningen om 50 
procent per kvartal vilket under året uppnåddes på ackumulativ basis, med hänsyn tagen till periodise-
ringseffekter. Under 2009 levererade Bolaget totalt 17 antenner, vilket kan jämföras med att Bolaget fram 
till utgången av 2008 levererat totalt åtta antenner. C2SAT har som målsättning att sälja cirka 120 antenner 
under 2010. Inför den expansionsfas som C2SAT står inför under 2010 så är Bolaget begränsat i termer av 
finansiella resurser. En fortsatt expansion av verksamheten är en nödvändighet för att Bolaget skall kunna 
nå de strategiska målsättningarna. Bolaget har hittills kunnat möta den volym som efterfrågats inom ramen 
för existerande rörelsekapital, men Bolagets expansion kommer inom en snar framtid att kräva ett rörelse-
kapital i form av varu- och komponentlager för att kunna möta de volymer och leveranstider som förutsätts 
i branschen. Under 2009 etablerade Bolaget även en säljorganisation i Sverige och öppnade två nya kontor, 
i Kina respektive i Singapore, vilket medfört ökade löpande kostnader. Sammantaget innebär dessa of-
fensiva satsningar att Bolaget, förutom att bygga upp det rörelsekapital som en ökad försäljning kräver, 
kommer att behöva ytterligare finansiering för att täcka Bolagets löpande förluster till dess att Bolaget 
genererar ett positivt kassaflöde. 

Emissionen kommer att vid fullteckning tillföra Bolaget cirka 38,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader 
vilka beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK samt garantiersättning om cirka 3,7 MSEK. Teckningsförbindelser 
och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet har erhållits av befintliga aktieägare och 
andra externa investerare. 

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i C2SAT med anledning 
av Erbjudandet. Styrelsen för C2SAT är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen 
har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt  
styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 28 maj 2010
C2SAT holding AB (publ)
Styrelsen

BakgrUnD och motiv
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ERBJUDANDET
Styrelsen för C2SAT beslutade den 31 mars 2010, förutsatt års-
stämmans godkännande, att genomföra en nyemission av ak-
tier med företrädesrätt för aktieägarna som kan öka Bolagets 
aktiekapital med högst 20 247 437,60 SEK genom nyemission 
av högst 155 749 520 aktier. Årsstämman i C2SAT godkände 
den 6 maj 2010 styrelsens beslut om företrädesemission. I 
detta avsnitt anges villkor och anvisningar för Erbjudandet. 

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 31 maj 2010 är registre-
rad som aktie ägare i C2SAT äger företrädesrätt att för tre (3) 
befintliga aktier i C2SAT teckna en (1) ny aktie. 

TECKNINGSRÄTTER
Aktieägare i C2SAT erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på 
avstämningsdagen, innehavd aktie. Det krävs tre (3) tecknings-
rätter för teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen uppgår till 0,25 SEK per aktie. Tecknings-
kursen är fastställd av styrelsen utifrån marknadspriset på 
aktien, rådande marknadsläge samt verksamhetens historiska 
utveckling.

COURTAGE
Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear 
Sweden”) för rätt till deltagande i nyemissionen är den 
31 maj 2010. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till 
deltagande i nyemissionen var den 26 maj 2010. Första dag för 
handel i aktien exklusive rätt till deltagande i nyemissionen var 
den 27 maj 2010.

TECKNINGSTID
Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 
7 juni 2010 till och med den 23 juni 2010. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar 
därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan 
avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från VP-
kontot. Styrelsen i C2SAT förbehåller sig rätten att förlänga 
teckningsperioden. För det fall beslut om förlängning av 
teckningstiden fattas, kommer beslutet pressmeddelas senast 
den 23 juni 2010.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter äger rum under perioden från 
och med den 7 juni 2010 till och med den 18 juni 2010 på NGM 
Equity. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller an-

villkor och anvisningar

nan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp 
och försäljning av teckningsrätter. 

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teck-
ning av aktier senast den 23 juni 2010 eller säljas senast den 
18 juni 2010 för att inte förlora sitt värde. Den aktieägare som 
inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier 
kommer under aktuella förutsättningar att få vidkännas en 
utspädning av sitt aktieinnehav om 25 procent i samband med 
nyemissionen.

EMISSIONSREDOVISNING OCH  
ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan 
nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear 
Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller för-
tryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi 
från Euroclear Sweden, särskild anmälningssedel, Prospektet 
och informationsbrev. Av den förtryckta emissionsredovis-
ningen framgår bland annat antalet erhålla teckningsrätter. 
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt 
förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte 
någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi 
som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares 
VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i C2SAT är förvaltarregist-
rerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emis-
sionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock kommer 
ett Prospekt och informationsbrev att utskickas. Teckning och 
betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig 
kontant betalning från och med den 7 juni 2010 till och med 
den 23 juni 2010. Teckning genom betalning skall göras 
antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, 
förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som 
är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande 
alternativ:

1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrät-
ter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetal-
ningsavin användas som underlag för teckning genom kontant 
betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. 

Observera att anmälan är bindande.

villkor och anvisningar
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2) Särskild anmälningssedel
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat 
antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den sär-
skilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning 
genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningsse-
deln under rubriken ”Anmälan 1”, uppge det antal aktier som 
denne önskar teckna och på inbetalningsavin fylla i det belopp 
som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande 
av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-
ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild 
anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission 
på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall 
i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstå-
ende adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda 
senast klockan 15.00 den 23 juni 2010. Det är endast tillåtet 
att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att 
beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas 
utan avseende. 

Observera att teckning är bindande.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: C2SAT
Box 55691
102 15 Stockholm

Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Telefon: 08-503 015 80
Telefax: 08-503 015 51

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter kan ske till 
valfritt antal och skall ske under samma period som teck-
ning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med 
den 7 juni 2010 till och med den 23 juni 2010. Teckning utan 
företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln 
under rubriken ”Anmälan 2” ifylls, undertecknas och skickas 
till Mangold Fondkommission på adress enligt ovan. Någon 
betalning skall ej ske i samband med teckning av aktier utan 
företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges nedan. 
Den särskilda anmälningssedeln skall vara Mangold Fondkom-
mission tillhanda senast klockan 15.00 den 23 juni 2010. Det är 
endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det 
fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den 
sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer 
således att lämnas utan avseende.

Observera att anmälan är bindande.

TILLDELNING VID TECKNING  
UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Aktier som inte tecknas med företrädesrätt tilldelas enligt 
styrelsens beslut. I första hand skall tilldelning ske till dem som 
var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen, och för det fall 
dessa inte kan erhålla tilldelning fullt ut skall tilldelning ske pro 
rata i förhållande till aktieinnehav per avstämningsdagen och, 
i den mån detta inte är möjligt fullt ut, genom lottning. I andra 
hand skall tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning, 
och för det fall dessa inte kan erhålla tilldelning fullt ut skall 
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var 
och en anmält för teckning och, i den mån detta inte är möjligt 
fullt ut, genom lottning. Slutligen skall tilldelning ske till dem 
som garanterat nyemissionen, med fördelning pro rata i förhål-
lande till ställda emissionsgarantier och, i den mån detta inte är
möjligt fullt ut, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan 
företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelnings-
besked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnota beräknas 
att skickas ut omkring den 30 juni 2010. Likvid skall erläggas 
senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. 
Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldel-
ning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att över-
låtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga priset enligt detta Erbjudande, kan den 
vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma 
att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning 
är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan 
inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att 
utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser. 

UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE
Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige (avser dock ej 
aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Hong-
kong, Sydafrika och Australien eller annat land där deltagande 
i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktio-
ner) och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig 
till Mangold Fondkommission på telefonnummer 
08-503 015 80 för information om teckning och betalning.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden 
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar 
efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med be-
kräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. 
Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess 
att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket.

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar 
del av nyemissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna 

villkor och anvisningar
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möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande företräde-
semission kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den 
första serien benämns ”BTA 1” i VP-systemet. BTA 1 kommer 
att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregist-
rering skett. En andra serie av BTA (”BTA 2”) kommer att utfär-
das för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade 
aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och 
omvandlas till aktier så snart nyemissionen slutligt registrerats 
vilket beräknas ske i slutet av vecka 29, 2010. Aktieägare vilka 
har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fond-
kommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA
Handel med BTA kan ske på NGM Equity från och med den 
8 juni 2010 till dess att nyemissionen registrerats hos Bolags-
verket. För det fall delregistrering av nyemissionen sker och 
flera serier av BTA utfärdas, kan dessa serier komma att hand-
las samtidigt på NGM Equity. Slutlig registrering beräknas ske 
i slutet av vecka 29, 2010.

LEVERANS AV AKTIER
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsver-
ket, vilket beräknas ske i slutet av vecka 29, 2010, omvandlas 
BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. 
Dock kan delregistrering av nyemissionen komma att ske 
hos Bolagsverket. För de aktieägare vilka har sitt aktieinne-
hav förvaltarregistrerat kommer information från respektive 
förvaltare.

RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången 
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast 
efter det att nyemissionen registrerats vid Bolagsverket, under 
förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda 
i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämnings-
dagen för sådan utdelning. 

NOTERING
C2SAT är ett till Euroclear Sweden anslutet avstämningsbolag 
vilket innebär att samtliga aktier är kontoförda av Euroclear 
Sweden. Adress till Euroclear Sweden återfinns i avsnittet 
”Adresser” i Prospektet. Aktierna i C2SAT är upptagna för 
handel i svenska kronor på NGM Equity och handlas med kort-
namnet C2ST B och ISIN-kod SE0000419152. Aktien handlas i 
poster om 5 000 aktier. Efter att ny emissionen registrerats hos 
Bolagsverket kommer de nyemitterade aktierna att noteras på 
NGM Equity, vilket beräknas ske i slutet av vecka 29, 2010. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV NYEMISSIONEN
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast 
omkring den 30 juni 2010 kommer Bolaget att offentliggöra 
utfallet av nyemissionen. Offentliggörandet kommer att ske 
genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets 
hemsida.

ALLMÄNT OM TECKNING OCH TILLDELNING
Styrelsen äger inte rätt att avbryta nyemissionen och har inte 
heller rätt att sätta ned det antal aktier som en teckning med 
stöd av teckningsrätter avser. Styrelsen har inte förbehållit sig 
rätten att dra in Erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är 
ej heller möjligt att dra tillbaka Erbjudandet efter det att han-
del med värdepappren inletts. Teckning av aktier är bindande. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att läm-
nas utan avseende. Om teckningslikvid inbetalas för sent eller 
är otillräcklig kan teckningen också lämnas utan beaktande.

villkor och anvisningar
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verkställande direktören har ordet

verkställande  
direktören har ordet

C2sat FölJer UPPsatta MÅl
Under våren 2009 presenterade vi som ny ledning för C2SAT 
ett antal tydliga och mätbara strategiska mål som när de 
uppnås innebär att C2SAT är ett marknadsledande, lönsamt 
och kassaflödespositivt högteknologiskt svenskt bolag verk-
samt i en global tillväxtbransch. Dessa mål, där de viktigaste 
övergripande målen är att C2SAT skall nå en marknadsandel 
om 15 procent på sikt, att C2SAT skall vara en av tre ledande 
leverantörer av maritima VSAT antenner, att C2SAT skall uppnå 
en bruttomarginal om minst 30 procent samt att C2SAT skall 
vara kassaflödespositivt 2011, kan vid en första anblick, särskilt 
med hänsyn till Bolagets tidigare historia, framstå som väl am-
bitiösa. Därför är det för externa betraktare, nya och befintliga 
investerare, viktigt att bedöma i fall dessa mål kan anses rea-
listiska och om förutsättningarna finns för att de kan realiseras 
inom utlovad tidsperiod.

Fram till och med 2008 hade C2SAT endast levererat åtta 
antenner. Under 2009 implementerades, på basis av de nya 
operativa målen för Bolaget, genomgående och kraftfulla 
förändringar. C2SATs försäljningsfunktion omstrukture-
rades. Ett stort antal nya distributions- och service- samt 
installations partners etablerades. C2SATs prissättnings modell 
omarbetades och den tekniska kompatibiliteten mellan 
kunders tekniska krav kontra C2SATs produkter utökades 
avsevärt. Ett dotterbolag bildades i Singapore, den viktigaste 
maritima knutpunkten i Sydostasien, samt ingick avtal om 
lokal produktion i Singapore. Ett exklusivt licensavtal ingicks 
med Shanghaibaserade Xinguo IT avseende produktion 
och distribution i Kina. Organisationen utökades under året 
från 9 till 19 anställda samtidigt som tydlig ansvarsfördelning 
implementerades och rekryteringarna har fortsatt under 2010. 
Vi bedömer nu att vi har en organisation som har förutsätt-
ningar för att möta de krav som ställs på Bolaget. Under 2009 
arbetade vi också aktivt och medvetet för att höja C2SATs 
marknadsprofil som tillsammans med övriga marknadsaktivi-
teter genererat ett stort antal tillväxtmöjligheter, bland annat 
en viktig referensorder från Thales och samarbetsavtal med 
Orange (France Telecom), som utmynnat i en första order som 
levererats under det första kvartalet 2010.

Under 2009 var fokus på att med handlingskraft få de stora 
nödvändiga förändringarna på plats. När vi summerade årets 
ansträngningar kunde vi notera att C2SAT levererat 17 anten-
ner, motsvarande en marknadsandel om cirka en procent, och 
att det med de aktiviteter som genomförts under året, lagt 
grunden för en fortsatt tillväxt. Det finns naturligtvis mycket 
kvar att förbättra, men vägen är nu utstakad och organisatio-
nen vet vad som förväntas och vad som måste göras för att 
även fortsättningsvis nå uppsatta mål.

Med ett framgångsrikt första kvartal 2010, med 17 levererade 
antenner, och ett mål om att leverera ett 20-tal antenner 
under innevarande kvartal, är vi på rätt väg för att nå vår 
uttalade målsättning att leverera 120 antenner för helåret, 
vilket motsvarar en uppskattad marknadsandel om fyra till 
sex procent. Med en uppskattad marknad om 2 000 till 3 000 
installationer om året så innebär således vårt mål om en 
marknadsandel om 15 procent en försäljning om 300 till 450 
antenner. Det är mot denna bakgrund som det operativa må-
let om 50 procent försäljningstillväxt kvartal på kvartal skall 
ses, då det är nödvändigt för att vi skall uppnå våra strate-
giska försäljningsmål. 

C2SAT verkar på en global marknad i stark tillväxt, där 
antalet nyinstallationer av VSAT antenner förväntas öka med 
25 till 30 procent per år under de närmaste tre åren. Markna-
den har dessutom förutsättningar att kunna uppvisa fortsatt 
stark tillväxt även därefter då penetrationsgraden bland 
slutkunder, trots denna starka tillväxt kommer vara fortsatt låg, 
uppskattningsvis endast cirka 40 procent. Dessutom växer det 
nu snabbt fram en icke oväsentlig ”retrofit” marknad där äldre 
VSAT antenner byts ut då den beräknade livslängden på en 
VSAT antenn uppskattas till mellan fem och sju år. C2SAT torde 
därtill kunna uppvisa en försäljningstillväxt som överstiger 
den generella marknadstillväxten då vi kommer att utöka vår 
produktportfölj med avseende på antennstorlek, frekvenser 
och funktionalitet. Den framtida efterfrågetillväxten förväntas 
dessutom vara starkast i de kundsegment där C2SATs antenn-
system är som mest konkurrenskraftiga.

Vår huvudsakliga fokus är att uppnå våra försäljningsmål 
genom fortsatt kraftig volymtillväxt, där volymeffekter i sig 
är en väsentlig faktor för att reducera nuvarande produk-
tionskostnader och öka bruttovinsterna, vilket skall medföra 
positivt resultat och kassaflöde. 

Våra försäljningsmål förutsätter fortsatta satsningar på 
utbyggnad av distribution, service och installationsnätverk, ett 
arbete som pågår kontinuerligt. Detta innebär dels en utö-
kad försäljningsorganisation, dels att vi säkerställer en högst 
väsentlig förutsättning för att C2SAT skall kunna betraktas som 
en attraktiv antennleverantör genom att vi kan erbjuda ett 
globalt servicenätverk då slutanvändarna av vår produkt, det vill 
säga rederierna, i högsta grad är beroende av att kunna erhålla 
snabb och effektiv service oberoende var fartyget befinner sig. 

Vidare fortgår det löpande ett intensivt arbete med att 
säkerställa produktens kompabilitet, uppnå nödvändig certi-
fiering samt att utveckla ytterligare funktionalitet. Närmast till 
hands ligger lansering av en så kallad Co-Pol, en förutsättning 
för att kunna leverera Ku-bandsantenner till ledande operatö-
rer av Ku-bandstjänster i Sydostasien.
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Singapore och Kina, både med avseende på produktion och 
försäljning, utvecklas nu otvetydigt åt rätt håll. I Kina är, som 
tidigare kommunicerats, vår licenstillverkare och exklusiva 
distributör, Xinguo IT, nu, efter vissa initiala förseningar, i po-
sition att påbörja lokal ”turn-key” produktion och försäljning. 
Under innevarande kvartal kommer även vår produktionspart-
ner i Singapore påbörja leveranser av ”turn-key” antenner. 
Försäljningsinsatserna för hela C2SAT kan nu intensifieras 
ytterligare, då förmågan till ”snabba” leveranser i många fall är 
ett avgörande kriterium vid order. 

En väsentlig förutsättning för att kunna nå försäljningsmå-
len är naturligtvis vår förmåga att kunna leverera och installera 
vår utrustning. Under det första kvartalet har vår produktions-
kapacitet i Söderhamn, med en årskapacitet om cirka 80 enhe-
ter, stundtals varit fullt utnyttjad och med förestående tillskott 
från Singapore räknar vi med att kunna producera och leverera 
ett 20-tal antenner under andra kvartalet. Full produktions-
kapacitet uppnås dock inte förrän under det tredje kvartalet 
2010, då produktionen i Singapore, med en årskapacitet om 
cirka 160 enheter, är igång under hela perioden. Kapaciteten i 
Singapore kan dessutom med enkla medel och till låga kostna-
der expanderas ytterligare. 

C2SAT är nu inne i en fas av snabb tillväxt med fortsatt många 
utmaningar och det är därför extra viktigt att C2SATs egna 
organisation fortsätter att stärkas upp med spetskompetens 
inom områden som är avgörande för antennens tekniska 
beskaffenhet och funktionalitet om vi skall ha som fortsatt 
ambition att kunna vidareutveckla vår produkt. 

Under det andra halvåret 2010 kommer vi att få på plats en 
av de mest väsentliga förutsättningar för att kunna uppnå vårt 
långsiktiga försäljningsmål, ”Type Approval”, certifiering av 
Global VSAT Forum (GVF). Detta är ett krav från flera större 
potentiella kunder, vilket därför öppnar upp nya försäljnings-
kanaler. Det kommer även att ha en positiv påverkan på pro-
duktionskostnader då bland annat en högre grad av automati-
sering i produktionen möjliggörs.

Under det innevarande året kommer de första märkbara 
resultaten av nu pågående kostnadsrationalisering synas i en 
förbättrad bruttomarginal. Dels då de kostnadsfördelar som 
kommer av ökande volymer successivt blir synbara, dels som 
en effekt av att de åtgärder som initierats av vårt interna pro-
jekt ”DIET”, som börjat introduceras i produktionen. ”Diet” 
är ett projekt som syftar till att kraftigt reducera produktions-
kostnaden av en antenn. Fullt genomslag väntas dock först 
under det första kvartalet 2011, då vi räknar med att uppnå 
vårt mål om en långsiktigt uthållig bruttomarginal om minst 30 
procent.

Det pågår således ett mycket intensivt arbete inom C2SAT, 
inte bara med avseende på kostnadsrationalisering, produktut-
veckling och certifiering, men även med avseende på fortsatta 
investeringar i bearbetning av befintliga och nya potentiella 
kunder/distributörer, fortsatt etablering av distributions, 
service- och installationsnätverk. Ett arbete som för närvarande 
inte syns annat än som kostnader, men som successivt kommer 
att ge synligt resultat.

C2SAT genomför för närvarande, och kommer inom kort att 
påbörja, ett antal ”Proof Of Concept” (POC) installationer med 
nya potentiella kunder i Sydostasien, bland annat med ett större 
kryssningsrederi, en större Sydostasiatisk telekom operatör 
samt en lokal systemintegratör fokuserad på kunder inom ”Oil 
& Gas”. En POC installation innebär att om antennens pre-
sentanda uppfyller förbestämda kriterier under en begränsad 
utvärderingsperiod omvandlas den automatiskt till en försälj-
ning. Det viktigaste är dock inte att dessa enskilda installationer 
omvandlas till försäljning, utan att de öppnar upp för långsiktiga 
samarbeten samt återkommande och regelbunden försäljning.

De investeringar och kostnader som belastat Bolaget under 
2009 och första delen av 2010, bör ge avkastning under den 
senare delen av 2010 och därefter. Vi bedömer att de åtgärder 
som vidtagits under 2009 har varit nödvändiga för att skapa 
förutsättningarna för en framtida tillväxt och för att genomföra 
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Bolagets omvandling från ett utvecklingsbolag till ett växande 
produktbolag som på allvar utmanar konkurrenterna på VSAT 
marknaden.  För att kunna kapitalisera på de förberedelser 
som gjorts under 2009 krävs dock även fortsättningsvis ett 
tillskott av kapital från ägare och banker. 

Ytterligare kapital behövs för att öka rörelsekapitalet, 
C2SAT kommer att behöva öka lagret av färdigvaror, investera 
i kostnadsrationaliseringar och i marknadsaktiviteter som 
syftar till att öka försäljningen. I en period av tillväxt kom-
mer även finansiering av den kredittid som lämnas till kunder 
att behövas, vilket även det påverkar rörelsekapitalet under 
tillväxtfasen.     

Slutligen, de investeringar som gjorts i en större, men för 
att målen skall kunna uppnås absolut nödvändig, organisa-
tionsstruktur gör att Bolaget även under 2010 kommer att visa 
ett underskott i rörelseresultatet. Detta underskott kommer 
att minska i takt med att produktiviteten ökar och organisatio-
nen och dess rutiner blir mer etablerade. 

Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att Bolaget nu, 
givet ytterligare kapitaltillskott, är förberett för att uppnå de 

mål som kommunicerats. Nu återstår bara ett hårt arbete med 
att leverera i enlighet med de målsättningar och med den 
kvalitet som förväntas. Bolaget lämnar härmed analys och 
strukturfasen, och går nu in i en ny expansionsfas.    

Det är min förhoppning att C2SATs aktieägare genom 
detta kapitaltillskott skall kunna följa hur Bolaget utvecklas och 
även ge avkastning på de investeringar som gjorts under åren 
som varit. Min bedömning är att Bolaget nu för första gången 
är redo att ta steget ut på marknaden med våra produkter och 
inleda arbetet med att bli en etablerad och global leverantör 
av VSAT antenner.       

Stockholm den 28 maj 2010

Fredrik Nygren
Verkställande direktör
C2SAT holding AB (publ)
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aFFärsidé, MÅl oCh strategi

aFFärsidé
C2sat utvecklar, producerar, marknadsför och säljer stabilise-
rade satellitkommunikationsantenner för marina applikationer 
i rörelse. 

Genom en välpositionerad produktportfölj, som baserar 
sig på Bolagets innovativa 4-axliga antennteknik, byggs 
varumärket C2SAT.

MÅl

C2SATs mål är att bli en av de tre största globala leverantörer-
na av stabiliserade satellitkommunikationsantenner för marina 
applikationer i rörelse. 

C2SAT är ett högteknologiskt Bolag som utvecklar, producerar, marknadsför och säljer 
innovativa stabiliserade VSAT antennsystem (Very Small Aperature Terminals) för marina 
applikationer som kräver satellit-baserad bredbandskommunikation.

strategi
att fokusera på att etablera produkterna på marknaden.•	

att industrialisera produkterna, effektivisera och rationali-•	
sera kostnader förknippade med produktion.

att fortsätta arbetet med att etablera en professionell och •	
heltäckande försäljnings- och marknadsorganisation.

att etablera en heltäckande service- och installationsorga-•	
nisation genom partners.

att certifiera Bolagets produkter i enlighet med standard •	
som finns på marknaden.

att fortsätta arbetet med att öka produkternas funktionali-•	
tet och kompatibilitet.

att utvärdera behovet och på sikt bredda det existerande •	
produkterbjudandet med avseende på frekvensband och 
antennstorlekar.

aFFärsidé, MÅl oCh strategi
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2006  sluttester för C2sats fyraxliga  
antennsystem.

2004 C2sat holding aB (publ) grundades 
via förvärv av C2sat communications aB. 

2006  C2sat gick från att vara ett invest-
mentbolag till ett utvecklingsbolag.

verksaMhet, teknik 
oCh Marknad
verksaMhetsBeskrivning
C2sat är ett högteknologiskt företag som utvecklar, produ-
cerar, marknadsför och säljer innovativa stabiliserade vsat 
antennsystem för marina applikationer som kräver satellit-
baserad bredbandskommunikation.

Under 2009 har C2sat gått in i en kommersialiseringsfas 
vilket innebär att fokus därmed flyttas mot ökad försäljning 
och kommersiell produktion snarare än mot fortsatt produkt-
utveckling. huvudkontoret ligger i solna.

historia
C2sat härstammar från den rekonstruktion av Magic house 
aB som genomfördes under slutet av år 2000. Bolagets tidi-
gare verksamhet avyttrades till Magic house Försäljnings aB. 
Bolaget antog först firma ZiP structure aB och senare under år 
2005 C2sat holding aB.

verksamheten i Bolaget kom att ändras till investmentbo-
lagsverksamhet men förvärvet av C2sat communications år 
2004 medförde att inriktningen av kommande investeringar 
fokuserades på teknologier som stöder utvecklingen av stabi-
liserade antennsystem för marina installationer.

Under 2006 slutfördes tester av C2sats 4-axliga antenn-
plattform med goda resultat och en produktion vid dotterbo-
laget C2sat Production i söderhamn inleddes. Under hösten 
2006 tillträde en i stort sett ny styrelse som ett resultat av att 
C2sat gått från att vara ett investmentbolag till ett utveck-
lingsbolag med ett starkt fokus kring antennsystemet.

År 2007 stod den första produkten färdig. Under 2009 
genomgick Bolaget en omorganisation, vilken bland annat lett 
till att Bolaget utökat sin produktion samt etablerat en säljor-
ganisation. Produktionen sker nu på tre olika platser i världen. 
C2sat har även tecknat ett distributionsavtal med orange 
Business services.

legal strUktUr
C2sat holding aB (publ) är moderbolag i en koncern med 
de helägda dotterbolagen C2sat communications aB, 
organisationsnummer 556608-9628, med säte i solna, C2sat 
Production aB, organisationsnummer 556675-8917, med säte 
i söderhamn samt C2sat asia Pacific (Pte.) ltd, organisations-
nummer 200915810Z, med säte i singapore. C2sat holding 
aB (publ) svarar för gruppens strategiska utveckling och 
övriga gemensamma funktioner.

C2sat äger även 35,0 procent i intressebolaget Werm-
tec electronics aB, organisationsnummer 556650-3198, 
(”Wermtec”) med säte i arvika samt 8,8 procent i bolaget 
advanced inertial Measurement systems sweden aB organi-
sationsnummer 556662-0786 (”aiMs”), med säte i karlskoga.

Wermtec grundades år 2003 och bedrev tidigare teknisk 
konsultverksamhet inom industriteknik. idag bedrivs ingen aktiv 
verksamhet i bolaget och innehavet skall på sikt avvecklas.

aiMs grundades år 2004 och äger rättigheter till en avan-
cerad teknik inom tröghetsmätning och tröghetsnavigering 
med så kallade MeMs-sensorer (Micro-electro-Mechanical-
systems).

verksaMhet, teknik oCh Marknad

C2SAT holding AB
(publ)

C2SAT 
Asia Pacific (Pte.) Ltd

C2SAT 
communications AB

100 % 100 %

C2SAT 
Production AB

100 %

legal strUktUr
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2007 den första produkten lanseras. 2009  dotterbolag i singapore och ett repre-
sentationskontor i shanghai öppnas. 

2008 Ytterligare antennmodeller lanseras.

Bolag oCh saMarBetsPartners

C2SAT communications
C2sat communications grundades år 2000 och svarar för 
utveckling, försäljning och marknadsföring av C2sats sta-
biliserade antennsystem. dotterbolaget är kärnan i C2sats 
verksamhet och arbetar tätt ihop med de övriga bolagen i 
koncernen samt med nära samarbetspartners kring utveckling 
och produktion. Under 2007 skedde den första lanseringen, 
vilket följts av ytterligare produktlanseringar under 2008.  
Under 2009 har ett omfattande och noggrant utvecklings-
arbete pågått för att kvalitetssäkra produkterna och för att 
säkerställa att C2sats produkter är kompatibla med de vikti-
gaste kommunikationsstandarderna på marknaden. designen 
för den stabiliserade satellitkommunikationsantennen och 
robotsystemet för styr- och reglertekniken skyddas av patent 
på de marknader där C2sat verkar. C2sat communications 
återfinns på samma adress som moderbolaget.

C2SAT Production
C2sat Production svarar för tillverkningen av antenn-
systemet och utvecklingen av koncernens produktionsteknik. 
Produktionen i söderhamn inleddes 2006 i delar av ericsson/
emersons före detta fabrikslokaler. För att möta den ökade 
försäljningen i sydostasien samt för att reducera led tider, 
frakt - och leveranskostnader har Bolaget under 2009 eta-
blerat produktion via en produktionspartner i singapore 
samt inlett licenstillverkning via en extern produktionsenhet 
i shanghai, kina.

C2SAT Asia Pacific
Under 2009 etablerades C2sat asia Pacific, ett dotterbolag 
i singapore. C2sat asia Pacific ansvarar för att bygga upp, 
koordinera och supportera ett nätverk av icke-exklusiva distri-

butörer och service- och installationspartners i sydostasien
baserat på lokal produktion i singapore.

C2SATs BSO i Shanghai, Kina
Under 2009 öppnade C2sat, i samarbete med exportrådet, 
ett representantkontor i shanghai, ett så kallat Business 
support office (Bso), för att på plats stödja C2sats licens-
partner Xinguo its produktionsuppbyggnad. i takt med att 
lokal produktion och försäljning inletts kommer C2sat att 
låta aveckla detta Bso och personalens anställning därmed 
övergår till Xinguo it.

Xingou IT
i juni 2009 ingick C2sat avtal med det shanghaibaserade 
Xingou it om licenstillverkning av C2sats antennsystem i kina. 
Xingou it ansvarar även för marknadsföring, försäljning och 
service i kina. Xingou it utvecklar, designar och tillverkar tele-
kommunikationsprodukter och har idag över 200 anställda.

Fongs Advanced Technology (Pte.) Ltd
i september 2009 ingick C2sat avtal om produktion av 
C2sats antenner i singapore. Fongs advanced technology 
(Pte.) ltd har över 270 medarbetare och bedriver idag tillverk-
ning och montering av högteknologiska komponenter och 
enheter, främst inom medicinteknik. 

Personal
antalet anställda i koncernen uppgick per den 31 mars 
2010 till 25 personer, varav 12 personer arbetar inom C2sat 
communications, 7 personer inom C2sat Production, 2 
personer inom C2sats Bso i shanghai och 4 personer inom 
C2sat asia Pacific.

verksaMhet, teknik oCh Marknad
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Kommande anställningsbehov under år 2010 beräknas till ytterli-
gare personal inom utvecklings- och produktledning, installation 
och underhåll, samt leveransplanering inom C2SAT gruppen.

ProdUkter oCh teknik
C2sats produktportfölj bygger på en standardiserad 
konstruktion där produkterna delar komponenter avseende 
mjukvara och hårdvara. detta bidrar till att reducera lagerhåll-
ning och förenkla produktionen, samtidigt som det förenklar 
service och underhåll för kunder och servicepartners. För när-
varande ingår C2sat 1.2m ku, C2sat ku-4m samt C2sat 2.4m 
C i C2sats produktportfölj där samtliga antenner är färdigut-
vecklade. C2sat arbetar dock kontinuerligt med att utveckla 
och bredda sin produktportfölj samt addera ny funktionalitet 
till befintliga produkter. hittills har exemplar av samtliga pro-
dukter levererats och installerats hos slutkunder. 

C2SAT 1.2m Ku
C2sat 1.2m ku är standardmodellen och i standardutförande 
utrustad med en 1,2 meters parabol och levereras med en radom 
om 2 meter. C2sat 1.2m ku är standardanpassad för ku-band, 
vars täckningsområde via satellit främst används i kustområden 
men C2sat 1.2m ku kan även modifieras till X-band samt med en 
2,4 meters parabol, även till C-band. C2sat har totalt levererat 19 
stycken C2sat 1.2m ku antenner till och med den 31 mars 2010 
och försäljningen av denna antenn har stått för cirka 29 procent 
av Bolagets intäkter från varuförsäljning till samma tidpunkt.

C2SAT 1.2m KU-4m
C2sat 1.2m ku-4M är främst utvecklad för militära applikatio-
ner. antennen är lättare och mindre än C2sats standardmo-

dell, C2sat 1.2m ku-band, eftersom standardmekaniken har 
skalats ner. Parabolstorleken begränsas till 1.2 meter men den 
mindre modellen ger samma prestanda som standardmodel-
len. C2sat 1.2m ku-4M är främst anpassad för ku-band men 
kan även modifieras till X-band och s-band. C2sat har totalt 
levererat 6 stycken C2sat 1.2m ku-4M antenner till och med 
den 31 mars 2010 och försäljningen av denna antenn har stått 
för cirka 12 procent av Bolagets intäkter från varuförsäljning till 
samma tidpunkt.

C2SAT 2.4m C
C2sat 2.4m C-band grundar sig på standardantennmodel-
len men är utrustad med en 2,4 meters parabol i kolfiber. 
C-bandsantennen levereras med en radom som är fyra meter. 
Frekvensbandet C-band används mycket i asien och i tropiska 
regioner. Många fartygsleder går nära ekvatorn, vilket gör 
C-bandsantennen konkurrenskraftig i dessa områden. C2sat 
har totalt levererat 16 stycken C2sat 2.4m C-band antenner 
till och med den 31 mars 2010 och försäljningen av denna 
antenn har stått för cirka 59 procent av Bolagets intäkter från 
varuförsäljning till samma tidpunkt.

Vad C2SAT erbjuder
olika kommunikationslösningar till havs har funnits i flera de-
cennier, men är trots detta fortfarande i början av utveckling-
en vad gäller tillgänglighet, bandbredd och pris i förhållande 
till prestanda. en uppköpare av maritim kommunikationslös-
ning önskar oftast en helhetslösning. slutanvändaren vänder 
sig därför till en telekomoperatör eller systemintegratör som 
kan erbjuda denna helhetslösning, där en vsat ingår som en 
kritisk hårdvarukomponent i denna lösning.

verksaMhet, teknik oCh Marknad

C2sat 1.2M kU-4M C2sat 2.4M CC2sat 1.2M kU 

C2sats ProdUktPortFölJ
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Zenitpassproblem kan uppträda  
i ett brett bälte kring ekvatorn

Inga zenitpassproblem

C2sats vsat löser ProBleMet Med ZenitParadoXen

3-axlar 4-axlar

källa: C2sat

verksaMhet, teknik oCh Marknad

För att kunna motivera en investering som integrerar fartygen 
i bolagets nätverk via satellit är kravet att uppkopplingen
fungerar med samma tillförlitlighet som på land även under 
dynamiska sjöförhållanden. C2sats vsat, med dess robusta 
och 4-axliga konstruktion, möjliggör en hög precision för att 
klara av denna kommunikation. genom att låsa systemet mot 
en satellit kompenserar systemet fartygets rörelser utan att 
tappa nämnvärt i signalkvalitet. C2sat har valt ut högkvali-
tativa elektriska komponenter med hög prestanda och lång 
livslängd. ett stort antal tester utförs på varje tillverkad enhet 
för att säkerställa kvalitet. C2sats vsat har en garantitid om 
tre år. de lösningar som tillämpas är egenutvecklade och den 
robusta konstruktionen är konstruerad för att uppfylla både 
civila och militära standarder, däribland exempelvis Mil-stan-
dards (källa C2sat).

Den mekaniska designen
Parabolen roterar runt sin egen axel med hög precision vilket 
är en stor fördel framför allt då fartyg och oljeriggar befinner 
sig inom ett brett bälte kring ekvatorn. det är ett känt pro-
blem att fartyg utrustade med stabiliserade 3-axliga antenner 
har svårt att upprätthålla satellitkommunikation runt ekvatorn, 
30 grader norr och 30 grader söder, då antennen måste rotera 
180 grader. Fenomenet benämns ”zenitparadoxen” och inne-
bär att, vid dynamiska förhållanden i området runt ekvatorn, 
krävs en kontinuerlig korrigering av axlarna när fartyget gung-
ar fram och tillbaka. vid sjögång måste därför alla parabolan-
tenner roteras för att anpassa signalens pekriktning. Bolagets 
vsat klarar detta bättre än de befintliga 3-axliga systemen 
tack vare den 4-axliga konstruktionen, där den fjärde axeln 
ger ett stabilare rörelsemönster. Pekriktningen, sköts av azi-
muth-, elevation- och Cross-levelaxlarna, och polarisationen 
sköts av Polarisationsaxeln. en ytterligare fördel, jämfört med 

konkurrerande system, är den robusta tekniken, vilket innebär 
längre livslängd och minskad risk för haveri. en servicetekniker 
eller installatör har vid service och underhåll, via en lucka i C-
bandsradomen och via radombotten i ku-bandsradomen, all-
tid åtkomst till alla delar då radomen inte behöver lyftas bort 
eller att hela systemet behöver lyftas ned. C2sats antennsys-
tem kan också levereras med en inbyggd luftkonditionerings-
enhet. radomen skyddar alltid både utrustning och service-
personal i alla väderlägen. För att säkerställa antennsystemets 
tillförlitlighet använder C2sat aC servomotorer istället för 
dC-motorer som har dimensionerats för att vara kraftfulla nog 
att hantera obalanserade axlar. detta eliminerar behovet av 
axelbalansering vilket kan vara nödvändigt för andra vsat vid 
installation och service. kraftöverföringen från motorerna till 
antennaxlarna sker via kevlarremmar som har lång livslängd, är 
friktionsoberoende och är mycket lätta att byta ut vid behov.

den robusta konstruktionen på både antennplattform och 
radomer innebär visserligen en högre totalvikt än konkurren-
ternas men kompenseras med lägre service- och underhålls-
kostnader för ägaren då det räcker med en årlig inspektion för
att upprätthålla systemet i gott skick. ett kontinuerligt arbete 
pågår dock med att reducera totalvikten (källa C2sat).

Stabiliseringen
de geostationära satelliter som förmedlar kommunikationen 
inom vsat-segmentet ligger på en bana 36 000 kilometer ovan-
för ekvatorn. det räcker med att parabolen på ett fartyg pekar 
några tiondels grader vid sidan om satelliten för att en signal 
sjunker eller att överföringshastigheten försämras. detta kallas 
låg peknoggrannhet och innebär i praktiken att kunden betalar 
för en viss bandbredd men får en betydligt sämre förbindelse.

C2sats vsat har en patenterad design för den gyrosta-
biliserade antennen och en programvara som innebär att 
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systemet inte bara reagerar på millisekunder när en farkost 
rör sig, utan också i förväg räknar ut åt vilket håll parabolen 
skall riktas. inbyggt i det stabiliserade antennsystemet finns 
en beräkningsalgoritm som kan förutsäga fartygets rörelse-
mönster. var femtionde millisekund mäts hur fartyget rör sig 
och genom att använda de tre senaste mätningarna, görs en 
förutsägelse hur fartyget kommer gunga, vilket gör att anten-
nen alltid ligger steget före och därmed alltid bibehåller den 
höga precisionen och peknoggrannheten mot en satellit. det 
tar endast upp till åtta sekunder för systemet att låsa sig mot 
en satellit vilket resulterar i en snabb återhämtning efter ett 
eventuellt kommunikationsbortfall. dessutom blir övergången 
från en satellit till en annan mycket snabb (källa C2sat). 

Mjukvaran
Under 2009 har C2sats antennsystems funktionalitet och 
dess kompabilitet med modemtillverkare utökats. enligt det 
brittiska analysföretaget Comsys domineras marknaden av 
de traditionella punkt-till-punkt modemen (53 procent) av 
vilka C2sats antennsystem är sedan tidigare kompatibelt 
med de ledande tillverkarna. Modemtillverkaren idirect, som 
framgångsrikt adderat ny funktionalitet, såsom automatic 
Beam switching (aBs ), har på relativt kort tid tagit en bety-
dande marknadsandel på mer än 30 procent (källa Comsys). 
C2sats vsat är nu kompatibelt med idirect och stöder även 
aBs, vilket innebär att antennsystemet via modemet byter 
från en satellit till en annan då fartyget förflyttar sig mellan 
täckningsområden. C2sat kan nu även erbjuda, via idirect 
och Uplogix, fjärrövervakning av antennsystemet och därtill 
ansluten utrustning. samtliga produkter är även integrerade 
med sn MP vilket gör att C2sats vsat samarbetar med 
kundens befintliga infrastruktur utan krav på dyrbara inves-
teringar. C2sats antennsystem uppskattas således idag vara 
kompatibelt med närmare 90 procent av modemtillverkare till 
skillnad från knappt 50 procent vid ingången av 2009. stöd för 

nya modem adderas successivt för att hålla en jämn takt med 
utvecklingen på modemmarknaden. Fartygsbesättningen kan 
även lokalt övervaka antennsystemet via ett användarvänligt 
webbgränssnitt, graphical User interface (gUi ), från valfri 
dator i nätverket. användaren kan övervaka systemets status, 
ändra konfiguration och ladda ner driftparametrar för analys 
och felsökning vid behov (källa C2sat).

FraMtiden
C2sat arbetar kontinuerligt med att utveckla och bredda sin 
produktportfölj samt addera ny funktionalitet till befintliga 
produkter. inom de närmaste tolv månaderna avser C2sat att 
utöka sin produktportfölj med en mindre ku-bandsantenn och 
en mindre C-bandsantenn. detta gäller även ny funktionalitet, 
där nya globala tjänster ställer krav på antenntillverkarnas 
funktionalitet. C2sat kommer därför att introducera en Co-
Pol funktion som tillval. i reflektorns konstruktion sitter det 
så kallade matarhornet och vid detta sitter en filterlösning, 
Co-Pol, som gör att det går att både sända och ta emot på 
samma polarisation. nyare satelliter designas idag för Co-Pol 
och på detta sätt ökas täckningsområdet där dessa satelliter 
är utplacerade. därtill pågår ett kontinuerligt arbete med att 
undersöka förutsättningarna för att erbjuda antennsystem 
inom ytterligare frekvensband, där X-band idag är det mest 
närliggande. i det utvecklingsskede C2sat tidigare befunnit 
sig i, det vill säga med begränsad försäljning och terminaler i 
drift ute hos slutanvändare, har certifiering av antennsystemen 
för att erhålla sändningstillstånd hos nödvändiga satellitope-
ratörer kunnat ske på individuell basis. detta är dock både 
tidskrävande och kostsamt och därför har C2sat inlett ett 
omfattande arbete för att uppnå så kallad ”type approval”, 
vilket innebär att inte bara antennsystemet utan även tillverk-
nings- och kvalitetssäkringsprocesser verifieras så att indi-
viduella terminaler automatiskt erhåller sändningstillstånd. 
C2sat arbetar därför intensivt med en certifieringsprocess 
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där C2sat eftersträvar att erhålla en gvF certifiering. gvF, 
global vsat Forum, där samtliga större satellitoperatörer är 
medlemmar och har enats om en gemensam standard. ett 
antennsystem som är gvF certifierat erhåller därför automa-
tiskt samtliga certifieringar som till exempel eutelsat, intelsat, 
asiasat etcetera (källa the global vsat Forum).

vsat Marknaden
Bakgrund
C2sats antennsystem tillhör en kategori av satellitantenner 
som benämns Maritime vsat stabilised antenna system. 
vsat betyder very small aperture terminal och består av 
en stabiliserad robot, en parabol och ett ”feed” som pekas i 
riktning mot en satellit. inmarsat, med en konkurrerande teknik 
och etablerat i början på 80-talet, är idag det mest utbredda 
systemet för satellitbaserad kommunikation till sjöss med 
närmare 200 000 användare. inmarsat äger egna geostationära 
l-bandssatelliter och kan via sitt flaggskepp, Fleet Broadband, 
erbjuda en tjänst med global täckning men med en lägre 
kapacitet och en högre prisnivå eftersom prissättningsmodel-
len baseras på pris per tidsenhet eller kapacitet. vsat tekniken 
erbjuder högre kapacitet och istället för att betala en avgift för 
uppkoppling, eller dataöverföring, tillhandahåller operatörerna 
ett kostnadseffektivt alternativ med fast månadsavgift. detta 
har visat sig attraktivt för de användare som kräver högre has-
tigheter och större dataöverföring per månad (källa C2sat).

Marknaden för satellitkommunikation till havs är ännu un-
der utveckling, trots att tekniken funnits i flera decennier. krav 
på e-post till havs, betalningsmöjligheter via betal- och kredit-
kort, bredband till kryssningsfartyg och bättre övervakning av 
fartyg och oljeplattformar driver på utvecklingen. en allmän 
bedömning bland tjänsteoperatörerna är att behoven av kom-
munikation till havs fortsätter att växa i snabb takt bland alla 
segment under det kommande decenniet. 

enligt det brittiska analysföretaget Comsys är handelsfar-
tyg det största segmentet inom vsat och står för 30 procent 
av marknaden medan olje- och gasriggar samt offshore 
supply står för 19 procent respektive 17 procent. Militären och 
kustbevakningen står för 12 procent av marknaden och detta 
är det mest krävande men minst priskänsliga segmentet. 
Yachtsegmentet står för 10 procent av marknaden. industrin 
för färjor och kryssningsfartyg samt fiskeindustrin står för 8 
respektive 4 procent av marknaden. 

Drivkrafter
inom den maritima industrin finns en ökande trend mot iP-
baserade tillämpningar och ett behov av att vara uppkopplad 
till sin landbaserade verksamhet. kommersiella fartyg kräver 
hög överföringshastighet för att sköta den operativa verksam-
heten för fartygets drift och underhåll samt erbjuda passage-
rare och besättning internet och voiP . starkast är tillväxten för 
mindre antenner, då kunden ser till både vikt och storlek, men 
efterfrågan ökar också på antennlösningar för kombinerade 
frekvensbandslösningar, både för ku/C-band och framtidens
ka-band. kraven ökar också beträffande utveckling rörande 
modemintegration, förbättrade rF egenskaper och mjukvaru-
funktionaliteten i ett antennsystem (källa Comsys).

Stark tillväxt
efterfrågan på maritima kommunikationstjänster har vuxit 
snabbt de senaste åren och ändå uppskattas detta bara vara 
början av denna tillväxt. det är idag en självklarhet med inter-
net, e-post och dataöverföring på land och därmed förväntas 
dessa tjänster också finnas tillgängligt till havs, mellan huvud-
kontoren på land och olika fartyg eller mellan oljeplattformar 
och kommandocentraler, samt i militära sammanhang mellan 
landbaserade och marina stridsenheter.

efterfrågan på vsat-antenner drevs fram till för några år se-
dan, främst av användare inom segmentet färje- och kryssnings-
industrin samt olje- & gasindustrin, där behovet av en robust an-
tenn var mindre. idag drivs efterfrågan framförallt av segmentet 
bestående av handelsfartyg och offshore supply verksamhet, 
där en robust och stabil antenn är av större betydelse.

industristandarden inmarsat kommer även fortsättnings-
vis att vara den dominerande standarden på marknaden. 
Begränsningarna i bandbredd kommer dock att bli tydligare i 
framtiden, varför vsat teknologin sannolikt kommer att öka i 
betydelse, i takt med att behovet av snabbare kommunikation 
växer. ersättningsmarknaden, som ersätter uttjänta vsat-an-
tenner mot nya, är också en allt viktigare marknad för C2sat.

verksaMhet, teknik oCh Marknad
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Källa: Comsys

MarknadssegMenten

2007 2008 2009
0

500

1000

1500

2 000

2500

3000

3500

4000

Nya installationer Total efterfråganUtbyte (ersättning)

Källa: Comsys

Prognostiserat antal vsat installationer Per År



26 C2SAT

verksaMhet, teknik oCh Marknad

enligt Comsys, beräknas marknaden för satellitbaserad bred-
bandskommunikation stå inför en fortsatt kraftig ökning och 
förväntas växa med 25–30 procent årligen under de närmaste 
åren. trots det beräknas penetrationsgraden i marknaden 
endast uppgå till cirka 40 procent vid utgången av år 2012. 
Under 2010 beräknas det totalt installeras cirka 3 000 antenner 
varav 2 600 utgörs av nya installationer och cirka 400 utgörs av 
ersättning av äldre installationer. vid utgången av 2010 beräk-
nas det totalt finnas omkring 10 000 totalt installerade vsat 
antenner i världen. den växande marknaden för ersättning av 
äldre installationer beräknas uppgå till närmare 20 procent av 
den totala efterfrågan på vsat under 2011. detta beräknat 
på en livslängd om cirka fem år för en standard vsat (källa 
Comsys).

Distributörer
den typiska kunden för C2sat är inte, som kan tros, fartygs-
ägaren, utan en telekomoperatör eller en systemintegratör 
som säljer en abonnemangsbaserad kommunikationstjänst 
till fartygsägaren, en helhetslösning, där C2sats vsat antenn 
ingår som en del i värdekedjan. vanligast är att fartygsägaren 
betalar en fast månadsavgift baserat på en abonnemangs-
period om tre till fem år.

i dagsläget finns det ett 80-tal telekomoperatörer och 
systemintegratörer som erbjuder marknaden marina kommu-
nikationstjänster baserade på vsat. de tio största kontrollerar 
idag cirka 70 procent av marknaden, där de ledande är vizada 
(10 procent), shipequip (8 procent) och schlumberger (6 pro-
cent) (källa Comsys).

Under 2009 har C2sat tecknat ett antal strategiskt viktiga 
distributionsavtal med både telekomoperatörer, systeminte-
gratörer och service- och installationspartners. C2sat finns nu 
representerat i många viktiga regioner, främst i sydostasien,
Mellanöstern, nordamerika och europa.

ett av de viktigaste avtalen för C2sats framtida tillväxt 
är med orange, France telecoms mest kända varumärke. 
orange har bildat ett särskilt affärsområde för marin satel-
litkommunikation, orange Business Maritime satellite, och 
utsåg i november 2009 C2sat som sin huvudleverantör av
vsat. orange strävar efter att bli en ledande aktör inom 
maritim vsat kommunikation och har både resurser och ett 
unikt utbud i France telecom-koncernen via ett maritimt arv 
som spänner många år bakåt i tiden. Jämfört med etablerade 
operatörer inom sjöfartssektorn kan orange även erbjuda 
integrerade land- och satellittjänster, vilket underlättar för
rederier, handelsfartyg med mera att bli en förlängning av de 
landbaserade kontoren (källa orange Business services).

Konkurrenter
antennmarknaden för vsat domineras av ett fåtal större aktö-
rer. de mest betydande är amerikanska seatel inc. med cirka 
70 procent av marknaden och israeliska orbit technology 
group ltd. med cirka 15 procent av marknaden.

seatel grundades 1978 och anses idag vara den största tillver-
karen av marina stabiliserade antennsystem med ett globalt 
service- och installationsnätverk. seatels maritima vsat för 
internet (rx/tx system), lanserades i slutet av 1990-talet och 
dominerades i början av större reflektorstorlekar på 3,6 meter 
men under 2000-talets början har produktportföljen utökats 
med seatel 4006, 6006 och 9797. idag rymmer seatels pro-
duktportfölj antennstorlekar från 0,6 meter och bland produk-
terna finns även, så kallade tvro (tv recieve only).

orbit grundades år 1950 och anses vara den näst största 
tillverkaren av satellitkommunikationssystem där deras maritima 
vsat, av modellerna orsat, lanserades i början av 2000-talet. 
Båda dessa bolag började således penetrera marknaden många 
år innan C2sat och andra bolag lanserade sina produkter. 

att kunna erbjuda service globalt är en avgörande konkur-
rensfördel. idag kan detta endast erbjudas av seatel och till
viss del orbit (källa Comsys). 

C2sat lanserade sin första produkt år 2007 och år 2009 
uppgick C2sats marknadsandel till cirka en procent enligt 
Comsys.

Utöver C2sat finns ett tiotal mindre tillverkare av vsat 
i världen. de flesta är från sydostasien och marknadsför 
antenner baserade på samma tekniska 3-axlade lösning som 
seatels och där främsta konkurrensmedlet är prissättning.

det finns även vissa nischade tillverkare som till exempel 
harris Corporation som främst riktar sig mot den militära 
sektorn. schlumberger är en tillverkare med fokus på offsho-
resektorn och har idag cirka fyra procents marknadsandel. 
vidare finns kvh industries som både är tillverkare av vsat
och erbjuder en helintegrerad lösning, i konkurrens med ope-
ratörer (källa Comsys).

Olika frekvensband
satellitkommunikation sker i olika frekvensband som tilldelas 
av den internationella teleunionen (itU). vanligast förekom-
mande frekvensband som erbjuds idag bland de befintliga 
kommersiella tjänsterna är i det lägre l-bandet. l-band an-
vänd främst av inmarsat och iridium, och kännetecknas av låg 
överföringshastighet samt begränsad kapacitet. l-band har 
idag dock den bästa globala täckningen.

där det krävs kraftfulla och kostnadseffektiva förbindelser 
används ofta ku-band. nästa steg uppåt på frekvensskalan 
är ka-band som används främst i militära sammanhang och 
erbjuder lokal täckning främst än så länge över landområden.

X-band återfinns också främst inom militära sammanhang 
men här erbjuds större täckningsområde än på ka-bandet. 
vidare finns också s-band med global täckning samt slutligen 
C-band, som idag främst används på större tankfartyg, han-
delsfartyg och färjor trafikerande i tropiska regioner. tidigare 
fanns enbart C-band som alternativ i oceanien men nu kan här 
även erbjudas ku-band (satellite industry association (”sia”)). 
C2sats vsat är kompatibla med standarden ku- och C-band 
men har även på uppdrag av kund utrustats för X-, samt s-band.
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Finansiell inFormation 
i sammandrag

Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende 
verksamhetsåren 2007, 2008 samt 2009 samt för tremånaders
perioderna som avslutades den 31 mars 2010 och 2009 är 
hämtade ur Bolagets koncernräkenskaper. avsnittet bör läsas 
tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen”, c2sats delårsrapport för perioden 20100101 
till 20100331 som återfinns senare i Prospektet samt c2sats 

reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter och 
revisionsberättelser, vilka är införlivade genom hänvisning. 
Årsredovisningarna och delårsrapporterna som sammanfattas 
i detta avsnitt är upprättade enligt IFRs. Bolagets revisor har 
granskat årsredovisningarna. Delårsrapporten för perioden 
20100101 till 20100331 är inte reviderad eller översiktligt 
granskad.

Belopp i MSEK
2010-01-01                    
2010-03-31

2009-01-01                          
2009-03-31

2009-01-01                              
2009-12-31

2008-01-01                         
2008-12-31

2007-01-01                          
2007-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 8,3 1,5 13,6 4,9 5,2

Övriga rörelseintäkter 0,6 0,1 1,3 2,1 4,5

Totala rörelseintäkter 9,0 1,6 14,9 6,9 9,7

RÖRELSENS KOSTNADER

Direkta kostnader –9,2 –1,8 –11,8 –5,3 –8,5

Externa kostnader –4,6 –3,4 –19,2 –16,2 –8,7

Personalkostnader –4,9 –2,9 –13,0 –10,8 –9,4

Resultat från intresseföretag    –0,3 –1,1

avskrivningar –1,2 –0,9 –4,0 –3,5 –3,4

Övriga rörelsekostnader –0,1 –0,1 –1,2 –0,0 –3,0

Summa rörelsens kostnader –20,0 –9,1 –49,1 –36,2 –34,2

Rörelseresultat –11,0 –7,4 –34,3 –29,3 –24,5

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Resultat från finansiella poster –0,0 –0,5 –0,8 –6,9 –0,1

Resultat efter finansiella poster –11,0 –7,9 –35,1 –36,2 –24,6

skatt 0,2 0,2 0,8 1,1 0,8

Periodens resultat –10,8 –7,7 –34,3 –35,1 –23,8

Koncernens resultaträKning

Finansiell inFormation i sammandrag
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Finansiell inFormation i sammandrag

Belopp i MSEK 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Tecknat ej inbetalt kapital

Goodwill 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8

Övriga immateriella anläggningstillgångar 33,1 33,6 33,0 32,9 34,4

Materiella anläggningstillgångar 5,7 1,4 3,4 2,6 2,0

Finansiella anläggningstillgångar 1,4 1,6 1,4 1,6 8,3

Summa anläggningstillgångar 61,0 57,4 58,5 57,9 65,5

Omsättningstillgångar

Lager samt kortfristiga fordringar 24,0 21,3 24,4 19,5 16,6

Kassa och Bank 0,7 5,1 5,6 0,8 9,8

Summa omsättningstillgångar 24,7 26,3 29,9 20,3 26,5

SUMMA TILLGÅNGAR 85,6 83,7 88,4 78,2 92,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 62,6 57,2 73,5 40,3 76,5

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 3,2 1,0 0,2 0,7 1,1

Långfristiga ej räntebärande skulder 2,9 3,6 3,0 3,8 4,9

Kortfristiga räntebärande skulder 1,2 14,0 0,4 18,2 0,6

Kortfristiga ej räntebärande skulder 15,7 7,9 11,4 15,2 9,0

Summa skulder 23,0 26,5 15,0 37,9 15,5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 85,6 83,7 88,4 78,2 92,0

Koncernens balansräKning
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Belopp i MSEK
2010-01-01
2010-03-31

2009-01-01
2009-03-31

2009-01-01
2009-12-31

2008-01-01
2008-12-31

2007-01-01
2007-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapitalet –9,8 –7,0 –30,7 –23,5 –17,0

Förändring av rörelsekapitalet 2,6 –14,3 –9,4 1,1 –16,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten –7,1 –21,3 –40,1 –22,5 –33,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1,7 –0,4 –4,6 –2,6 –2,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 25,9 49,4 16,0 39,1

PERIODENS KASSAFLÖDE –4,9 4,2 4,7 –9,0 3,0

Likvida medel vid periodens början 5,6 0,8 0,8 9,8 6,8

Likvida medel vid periodens slut 0,7 5,1 5,6 0,8 9,8

I kassaflödet för helåret 2007 ingår likvid från försäljningen av aktierna i c2sat development aB med 0,4 MsEK.

Koncernens KassaFlödesanalys

Finansiell inFormation i sammandrag
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nycKeltal För Koncernen

2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Marginaler

Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg Neg

Vinstmarginal, % Neg Neg Neg Neg Neg

Avkastningsmått

avkastning på sysselsatt kapital, % Neg Neg Neg Neg Neg

avkastning på eget kapital, % Neg Neg Neg Neg Neg

Kapitalstruktur

sysselsatt kapital, MsEK 67,0 72,2 82,7 59,0 78,2

Eget kapital, MsEK 62,6 57,2 73,5 40,3 76,5

Räntebärande nettoskuld, MsEK 3,7 9,9 –0,6 –17,8 –8,1

Räntetäckningsgrad, ggr Neg Neg Neg Neg Neg

Kapitalomsättningshastighet, ggr 0,11 0,02 0,16 0,09 0,11

Nettoskuldsättningsgrad, % 5,9 17,3 –0,8 –44,2 –10,6

soliditet, % 73 68 82 52 83

Balansomslutning, MsEK 85,6 83,7 88,4 78,2 92,0

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar, MsEK 1,7 0,3 4,1 2,6 2,8

Data per aktie

antal aktier vid periodens slut, st 467 248 560 354 959 622 467 248 560 236 639 748 236 639 748

Genomsnittligt antal aktier, st 467 248 560 295 799 685 351 944 154 236 639 748 207 759 758

Eget kapital per aktie, sEK 0,13 0,16 0,16 0,17 0,32

Resultat per aktie, sEK –0,02 –0,03 –0,10 –0,15 –0,11

Utdelning, sEK     

aktiekurs vid periodens slut, sEK 0,34 0,51 0,38 0,37 2,26

aktiekurs/Eget kapital per aktie, ggr 2,54 3,16 2,42 2,17 7,00

P/Etal, ggr Neg Neg Neg Neg Neg

P/stal, ggr n/a n/a 11,9 12,6 67,0

Kassaflöde efter investeringar per aktie, sEK –0,02 –0,06 –0,10 –0,11 –0,15

Medarbetare

antalet anställda vid periodens slut, st 25 14 19 9 10

Finansiell inFormation i sammandrag
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deFinitioner av nycKeltal

deFinitioner av nycKeltal

MaRGINaLER
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal, %
Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

aVKastINGsMÅtt
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genom
snittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital 
har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital 
dividerat med två.

Avkastning på eget kapital, %
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 
Genom snittligt eget kapital har beräknats som ingående plus 
utgående eget kapital dividerat med två.

KaPItaLstRUKtUR
Sysselsatt kapital, MSEK
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder 
och avsättningar.

Eget kapital, MSEK
Eget kapital vid periodens slut.

Räntebärande nettoskuld, MSEK
Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel vid perio
dens slut.

Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader  
dividerat med finansiella kostnader.

Kapitalomsättningshastighet, ggr
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt sysselsatt 
kapital.

Nettoskuldsättningsgrad, %
Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.

Soliditet, %
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslut
ningen.

INVEstERINGaR
Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK
Investeringar i anläggningstillgångar under perioden.

Data PER aKtIE
Antal aktier vid periodens slut, st
antal utstående aktier vid periodens slut.

Genomsnittligt antal aktier, st
Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Eget kapital per aktie, SEK
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid 
periodens slut.

Resultat per aktie, SEK
Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier 
för perioden.

Aktiekurs vid periodens slut, SEK
aktiekursen som aktien handlades till i det sista avslutet före
periodens slut.

Aktiekurs/Eget kapital per aktie, ggr
aktiekurs dividerat med eget kapital per aktie vid periodens 
slut.

P/E-tal, ggr
aktiekurs dividerat med resultat per aktie.

P/S-tal, ggr
aktiekurs dividerat med rörelsens intäkter per aktie.

Kassaflöde efter investeringar per aktie, SEK
Kassaflödet efter investeringar dividerat med antalet aktier vid 
periodens slut.

MEDaRBEtaRE
Antalet anställda vid periodens slut, st
antalet anställda vid periodens slut.
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Kommentarer till den 
Finansiella utvecKlingen
ÖVERsIKt VäsENtLIGa REDoVIsNINGsPRINcIPER
Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2005 Inter
national Financial Reporting standards (”IFRs”), sådana de 
antagits av EU samt i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 1.2.

REsULtatRäKNING
Intäkter
c2sats rörelseintäkter består av nettoomsättning samt övriga 
rörelseintäkter. Bolagets totala rörelseintäkter 2009 (2008, 2007) 
uppgick till 14,9 MsEK (6,9 MsEK, 9,7 MsEK). 

Under 2009 ökade Bolagets rörelseintäkter cirka 116 
procent jämfört med Bolagets rörelseintäkter under 2008. 
Intäkterna var hänförliga till försäljning av antenner till sverige, 
övriga Europa och asien. Förändringen består i huvudsak 
av att Bolaget under 2009 utökat satsningar inom försälj
nings och distributionsrelaterade aktiviteter vilket gett ett 
synligt resultat i ökad orderingång och försäljning. Under 
2009 tecknade c2sat orders om totalt 24 antenner och har 
under samma period levererat 17 antenner, vilket kan jämföras 
med att Bolaget, fram till 2009, hade sålt totalt åtta antenner. 
Under sommaren 2009 tecknade c2sat ett avtal med thales, 
en av Europas ledande teknologi och försvarskoncerner, om 
leverans om åtta antenner. Kunden valde att, efter verifiering 
av kvaliteten, utöka beställningen till att omfatta totalt nio 
antenner. Leveranserna har skett löpande under det första 
kvartalet 2010 och projektet förväntas att avslutas under det 
andra kvartalet 2010. Under 2009 etablerade c2sat även 
ett samarbete med Xingou It i Kina om licensproduktion. I 
samband med ingången av avtalet erhöll c2sat en order om 
totalt sju antenner. Vidare har Bolaget under hösten 2009 eta
blerat ett partneravtal med orange Business service, France 
telecoms affärsområde för telekommunikationstjänster till 
multinationella bolag. avtalet innebär att c2sats antenner re
kommenderas av orange då de utökar sin satsning att erbjuda 
sina kunder en integrerad lösning för landbaserad och maritim 
kommunikation.   

Under 2008 minskade Bolagets rörelseintäkter med cirka 
29 procent jämfört med Bolagets rörelseintäkter under 2007. 
Förändringen i intäkter var hänförlig till avyttringen av c2sat 
development aB. Under 2008 levererade c2sat totalt tre an
tenner till Bolagets partner, Maritime communication (Pty) Ltd. 

Under 2007 minskade Bolagets rörelseintäkter med cirka 
31 procent jämfört med Bolagets rörelseintäkter under 2006. 
Intäkterna var hänförliga till en leverans av en antenn till 
Indien, konsulttjänster om 3,9 MsEK från det sålda dotterbola
get c2sat development aB samt leverans av komponenter till 
cEtc23c2sat uppgående till 4,5 MsEK.  

Under första kvartalet 2010 (2009) uppgick c2sats totala 
rörelseintäkter till 9,0 MsEK (1,6 MsEK) vilket motsvarade en 

ökning om 463 procent jämfört med samma period föregå
ende år. Under första kvartalet 2010 levererades och intäkts
fördes totalt 17 antennsystem.

Kostnader
c2sats rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, uppgick 
2009 (2008, 2007) till 45,1 MsEK (32,7 MsEK, 30,8 MsEK).

Under 2009 ökade Bolagets rörelsekostnader, exklusive 
avskrivningar, med cirka 38 procent jämfört med Bolagets 
rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, under 2008. som 
en naturlig konsekvens av de förändringar som genomförts 
i organisationen inleddes under 2009 ett arbete med att på 
strategisk nivå omförhandla leverantörsavtal och sänka inköps
kostnader. Detta arbete intensifieras under 2010.

Personalkostnaderna ökade under 2009 i förhållande till fö
regående år och uppgick till 13,0 MsEK (10,8 MsEK, 9,4 MsEK) 
där ökningen hänförs till rekryteringar och en uppbyggnad av 
organisationen i övrigt. Under samma period ökade personal
styrkan från nio anställda till 19 anställda. De externa kostna
derna ökade till 19,2 MsEK (16,2 MsEK, 8,7 MsEK) men inte i 
proportion till försäljningsökningen. Detta beror till viss del 
på att Bolaget minskat andelen konsultkostnader och delvis 
ersatt dessa med personalkostnader. Däremot har 2009 varit 
kostnadsintensivt med avseende på rese och reseomkostna
der, främst förknippade med uppbyggnaden av nya distribu
tionskanaler, samt etableringar av dotterbolag och produk
tionsenheter utomlands.  

Under 2008 ökade Bolagets rörelsekostnader, exklusive 
avskrivningar, med cirka sex procent jämfört med Bolagets 
rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, under 2007. 2008 
var ett utmanande år för c2sat. Bolaget arbetade med att 
etablera sina produkter på marknaden, strukturera försälj
ningen på marknaden samt organisera Bolaget inför nästa                          
fas i Bolagets utveckling. 

Under 2007 minskade Bolagets rörelsekostnader, exklu
sive avskrivningar, med cirka 16 procent jämfört med Bola
gets rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, under 2006. 
Räkenskapsårets rörelsekostnader belastas av en kostnad som 
avser avyttring av c2sat development aB om 3,0 MsEK, varav 
2,5 MsEK avser goodwill. 

Under första kvartalet 2010 uppgick c2sats rörelsekostna
der, exklusive avskrivningar, till 18,8 MsEK (8,2 MsEK). 

Avskrivningar
Bolagets avskrivningar avser avskrivning av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar. Under 2009 (2008, 2007) 
uppgick avskrivningarna av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar till 4,0 MsEK (3,5 MsEK, 3,4 MsEK). Per 
den 31 mars 2010 (2009) uppgick avskrivningarna till 1,2 MsEK 
(0,9 MsEK). 
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Rörelseresultat
Rörelseresultatet under perioden 2009 (2008, 2007) uppgick 
till –34,3 MsEK (–29,3 MsEK, –24,5 MsEK). Försämringen av 
rörelseresultatet mellan 2009 och 2008 beror bland annat på 
ökade rörelsekostnader förknippade med Bolagets fortsatta 
utveckling, som dock inte stod i proportion till försäljningsök
ningen. 

Försämringen av resultatet mellan 2007 och 2008 bestod 
delvis av en del jämförelsestörande poster. Dessa poster om 
totalt 7,7 MsEK bestod av nedskrivningar i finansiella tillgång
ar, reserveringar i samband med upplösandet av samarbetet 
med cEtc23c2sat, ersättningar till tidigare verkställande 
direktör, kostnader förknippade med tvister och garantiåta
ganden, samt ett antal mindre justeringar för Bolagets övriga 
upplupna kostnader under 2008. 

Rörelseresultatet för det första kvartalet 2010 (2009) upp
gick till –11,0 MsEK (–7,4 MsEK) och kan härledas till fortsatt 
höga rörelsekostnader samtidigt som bruttomarginalen varit 
negativ.  

Finansiellt netto
Det finansiella nettot uppgick 2009 (2008, 2007) till –0,8 MsEK 
(–6,9 MsEK, –0,1 MsEK). Det finansiella nettot kan bland annat 
förklaras av nedskrivning i aktieinnehavet i Wermtec och i 
aIMs om 6,4 MsEK vilket belastade räkenskapsåret 2008. 

Det finansiella nettot för det första kvartalet 2010 uppgick 
till –0,0 MsEK (–0,5 MsEK). 

Resultat efter skatt
Resultatet efter skatt uppgick 2009 (2008, 2007) till –34,3 MsEK 
(–35,1 MsEK, –23,8 MsEK).  

Resultatet efter skatt för det första kvartalet 2010 (2009) 
uppgick till –10,8 MsEK (–7,7 MsEK). 

BaLaNsRäKNING
Materiella anläggningstillgångar
c2sats materiella anläggningstillgångar avser inventarier och 
uppgick per den 31 december 2009 (2008, 2007) till 3,4 MsEK 
(2,6 MsEK, 2,0 MsEK). Under 2009 (2008, 2007) förvärvade Bo
laget materiella anläggningstillgångar för 1,6 MsEK (0,0 MsEK, 
1,1 MsEK). 

c2sats materiella anläggningstillgångar uppgick per den 
31 mars 2010 (2009) till cirka 5,7 MsEK ( 1,4 MsEK).
 
Immateriella anläggningstillgångar
c2sats immateriella anläggningstillgångar avser goodwill 
samt övriga immateriella tillgångar. Goodwill skrivs inte av 
löpande enligt IFRs. Det bokförda värdet av goodwill uppgick 
2009 (2008, 2007) till 20,8 MsEK (20,8 MsEK, 20,8 MsEK). Öv
riga immateriella tillgångar uppgick till 33,0 MsEK (32,9 MsEK, 

34,4 MsEK). Något nedskrivningsbehov av de immateriella 
anläggningstillgångarna för räkenskapsåret 2009 ansågs inte 
föreligga. 

Under 2009 (2008, 2007) förvärvade Bolaget immateriella 
anläggningstillgångar för 2,5 MsEK (2,5 MsEK, 1,7 MsEK) och 
hänförs till investeringar i forskning och utveckling. 

Bolagets immateriella anläggningstillgångar per den 31 
mars 2010 (2009) uppgick till cirka 33,1 MsEK (33,6 MsEK). 

Finansiella anläggningstillgångar
Bolagets finansiella anläggningstillgångar omfattar andelar i 
intresseföretag samt finansiella placeringar. Bolagets andelar 
i intresseföretag uppgick per den 31 december 2009 (2008, 
2007) till 1,2 MsEK (1,2 MsEK, 6,3 MsEK) och de finansiella 
placeringarna uppgick till 0,2 MsEK (0,4 MsEK, 2,0 MsEK). 
Minskningen hänförs till nedskrivningar av andelar i intresse
företag om –0,2 MsEK och avser justering för c2sats andel av 
aIMs egna kapital.  

Bolagets finansiella anläggningstillgångar uppgick per den 
31 mars 2010 (2009) till 1,4 MsEK (1,6 MsEK).

Kortfristiga fordringar
Bolagets kortfristiga fordringar uppgick per den 31 decem
ber 2009 (2008, 2007) till 24,4 MsEK (19,5 MsEK, 16,6 MsEK), 
varav 13,7 MsEK (11,1 MsEK, 9,0 MsEK) avsåg varulager och 
5,3 MsEK (2,6 MsEK, 5,3 MsEK) avsåg kundfordringar. 

Bolagets lager samt kortfristiga fordringar uppgick per den 
31 mars 2010 (2009) till 24,0 MsEK (21,3 MsEK). 

Likvida medel
Likvida medel uppgick per den 31 december 2009 (2008, 
2007) till 5,6 MsEK (0,8 MsEK, 9,8 MsEK) vilket är en ökning 
om 4,8 MsEK mot utgången av räkenskapsåret 2008. Föränd
ringen kan främst hänföras till två emissioner som genomför
des under 2009 som tillförde Bolaget cirka 67,5 MsEK efter 
emissionskostnader. 

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2010 (2009) till 
0,7 MsEK (5,1 MsEK). Bolaget har, efter det första kvartalets 
slut, erhållit löfte om extern lånefinansiering om maximalt 
17,0 MsEK varav 4,0 MsEK i krediter erhållits under det första 
kvartalet 2010 och ytterligare 7,5 MsEK gjorts tillgängligt efter 
det första kartalets slut. 

Eget kapital
Per den 31 december 2009 (2008, 2007) uppgick c2sats egna 
kapital till 73,5 MsEK (40,3 MsEK, 76,5 MsEK ), vilket motsvarar 
en soliditet om 82 procent (52 procent, 83 procent). Föränd
ringen av eget kapital mellan 2009 och 2008 beror främst på 
två emissioner som tillförde Bolaget 67,5 MsEK efter kostnader 
samt ett negativt årsresultat om –34,3 MsEK.

Kommentarer till den Finansiella utvecKlingen
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c2sats egna kapital uppgick per den 31 mars 2010 (2009) 
till 62,6 MsEK (57,2 MsEK), vilket motsvarar en soliditet om 
73 procent (68 procent).  

Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna uppgick per den 31 december 2009 
(2008, 2007) till 3,2 MsEK (4,5 MsEK, 6,0 MsEK). 

c2sats långfristiga skulder uppgick per den 31 mars 2010 
(2009) till 6,1 MsEK (4,6 MsEK).

Kortfristiga skulder
Bolagets kortfristiga skulder uppgick per den 31 december 
2009 (2008, 2007) till 11,7 MsEK (33,3 MsEK, 9,6 MsEK). Minsk
ningen mellan 2009 och 2008 beror främst på att Bolaget 
under 2009 amorterat totalt 14,0 MsEK på de brygglån som 
Gästrike Invest aB lämnat under 2008 och 2009. Utöver detta 
har Bolaget även amorterat och avslutat en checkkredit om 5,0 
MsEK.   

Bolagets kortfristiga skulder uppgick per den 31 mars 2010 
(2009) till 16,9 MsEK (21,9 MsEK).

KassaFLÖDE
Kassaflödet under 2009 (2008, 2007) uppgick till 4,7 MsEK 
(–9,0 MsEK, 3,0 MsEK). Kassaflödet från den löpande verk
samheten under 2009 (2008, 2007) uppgick till –40,1 MsEK 
(–22,5 MsEK, –33,7 MsEK). Försämringen av kassaflödet från 
den löpande verksamheten under 2009 i jämförelse med 
föregående år är främst hänförligt till en försämring av rörel
seresultatet som uppgick till –34,3 MsEK (–29,3 MsEK) samt 
en nettoeffekt av förändringar i rörelsekapital som uppgick till 
–9,4 MsEK (1,1 MsEK). Förbättringen av kassaflödet från den 
löpande verksamheten mellan 2008 och 2007 kan hänföras till 
en nettoeffekt av förändringar i rörelsekapital som uppgick 
till 1,1 MsEK (–16,7 MsEK). Det negativa kassaflödet från den 
löpande verksamheten under 2007 är främst hänförligt till en 
minskning av Bolagets kortfristiga skulder samt att Bolagets 
varulager ökade.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten under 2009 
(2008, 2007) uppgick till –4,6 MsEK (–2,6 MsEK, –2,4 MsEK). 
Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten är 
främst hänförligt till investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar. 

Under 2009 (2008, 2007) uppgick kassaflödet från finan
sieringsverksamheten till 49,4 MsEK (16,0 MsEK, 39,1 MsEK). 
Underskotten från den löpande verksamheten har under 2009 
och 2007 finansierats genom nyemissioner och under 2008 
med nya lån. 

Kassaflödet per den 31 mars 2010 (2009) uppgick till –4,9 
MsEK (4,2 MsEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick till –7,1 MsEK (–21,3 MsEK), från investeringsverksam
heten till –1,7 MsEK (–0,4 MsEK) och från finansieringsverk
samheten till 3,9 MsEK (25,9 MsEK).

sKattEFRÅGoR
Vid 2008 års utgång hade skatteverket överlämnat en för
frågan till c2sat avseende mervärdesskatt där skatteverket 
ifrågasatte om Bolaget bedriver momspliktig verksamhet med 
hänvisning till att c2sat var ett renodlat holdingbolag. Bola
get bestred skatteverkets uppfattning. Förfrågan avsåg åren 
2004 till 2006 och ett totalbelopp uppgående till 1,3 MsEK. 
Under december månad 2008 avkunnades dom i Länsrätten i 
målet, avseende nekad avdragsrätt för ingående mervärdes
skatt. Länsrätten stödde skatteverket i sin bedömning och 
Bolaget överklagade domen till Kammarrätten. Beloppet, 
jämte skattetillägg, om totalt 1,7 MsEK reserverades i Bolagets 
räkenskaper för 2008.

Den 14 april 2010 fastställde Kammarätten Länsrättens 
dom. Beslutet får inga redovisnings eller likviditetsmässiga 
konsekvenser för c2sat. Bolaget avser inte att överklaga 
domen. 

INVEstERINGaR
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 2009 (2008, 
2007) uppgick till 1,6 MsEK (0,0 MsEK, 1,1 MsEK). Under 
samma period uppgick investeringar i immateriella anlägg
ningstillgångar till 2,5 MsEK (2,5 MsEK, 1,7 MsEK) och avser 
forskning och utveckling. 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under det 
första kvartalet 2010 (2009) uppgick till 0,8 MsEK (0,0 MsEK). 
Under samma period uppgick investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar till 0,9 MsEK (0,3 MsEK) och avser forsk
ning och utveckling. Efter det första kvartalets utgång fram 
till prospektets avgivande har Bolaget inte genomfört några 
större investeringar. 

stäLLDa säKERhEtER
Per den 31 december 2009 hade Bolaget tagit i anspråk 
företagsinteckningar om totalt 4,1 MsEK som säkerhet mot 
lång och kortfristiga skulder. Vidare ingick c2sat den 9 juni 
2009 ett ramavtal med thales communications s.a. (”thales”) 
avseende förvärv av nio stabiliserade Vsat antenner av den 
lättare modellen c2sat 1.2m Ku4M. Fyra antenner leverera
des under det första kvartalet 2010. c2sat ställde i samband 
med avtalet ut en garanti om fullgörande av kontrakt om totalt 
0,3 MsEK till förmån för thales. Leverans av de fem återstå
ende antennerna planeras att ske under andra kvartalet 2010, 
varpå endast garantiåtagandena under avtalet kvarstår.

Vid tidpunkten för prospektets avgivande har Bolaget tagit 
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i anspråk företagsinteckningar om totalt 14,6 MsEK som säker
het mot lång och kortfristiga skulder. 

För ytterligare upplysningar kring Bolagets säkerhet och 
panter hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2009, not 22.  

PLaNERaDE INVEstERINGaR
Bolaget har planerat att investera i uppbyggnad av lager samt 
investera i rationaliseringar av Bolagets produkter för att möta 
den kraftiga försäljningstillväxt som Bolaget för närvarande 
upplever.  

FINaNsIELL stäLLNING och RÖRELsEKaPItaL
tabellerna nedan visar Bolagets kapitalstruktur samt netto
skuldsättningsgrad per den 31 mars 2010. tabellerna har
ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Inga väsent
liga förändringar har skett i c2sats finansiella ställning eller 
ställning på marknaden sedan den senaste delårsrapporten, 
förutom det faktum att Bolaget har erhållit 7,5 MsEK i lån från 
Norrlandsfonden, almi Företagspartner och swedbank.

eget Kapital och sKuldsättning

Belopp i KSEK 2010-03-31

Totala kortfristiga skulder 16 805

Mot garanti eller borgen1 1 000

Mot säkerhet 

Utan garanti/borgen eller säkerhet 15 805

Totala Långfristiga skulder 6 256

Mot garanti eller borgen 3 406

Mot säkerhet 

Utan garanti/borgen eller säkerhet 2 850

Eget Kapital (exklusive balanserad förlust) 73 351

aktiekapital 63 242

Reservfond 

andra reserver 10 109

Total kapitalisering (exklusive balanserad förlust) 96 412
1 avser c2sat communication aB mot moderbolagsborgen samt borgen från tredje Part, 
Gästrike Invest aB

nettosKuldsättning

Belopp i KSEK 2010-03-31

a) Kassa 349

B) andra likvida medel 302

c) Kortfristiga finansiella placeringar 

D) Likviditet A+B+C 651

E) Kortfristiga finansiella fordringar 50

F) Kortfristiga banklån 1 000

G) Kortfristig del av långfristiga skulder 207

h) andra kortfristiga räntebärande skulder 

I) Kortfristiga räntebärande skulder F+G+H 1 207

J) Netto kortfristiga skuldsättningar I-E-D 505

K) Långfristiga banklån 3 406

L) Utestående obligationslån 

M) andra långfristiga skulder exkl. minoritet 2 850

N) Långfristig skuldsättning K+L+M 6 256

O) Nettoskuldsättning N + J 6 761

tENDENsER
I dagsläget finns inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, 
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller hän
delser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på c2sats 
affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret. 

FINaNsIELLa REsURsER och RÖRELsEKaPItaL
c2sats tidigare finansieringsplan grundades på att Bolaget, 
utöver det kapital som beräknades genereras från rörelsen, 
genom de emissioner som genomfördes under 2009, de 
brygglån som givits av Gästrike Invest aB samt checkräknings
kredit skulle tillföras erforderligt kapital fram till den tidpunkt 
då Bolaget skulle vara kassaflödespositivt.   

Emissionslikviden från nyemissionerna som genomfördes 
2009 har främst använts till att, förutom amortering av de upp
lupna skulder som fanns vid ingången av 2009, investera i mark
nads och organisationsuppbyggnad, samt för att etablera 
förutsättningar för en industrialisering och förberedelser inför 
serieproduktion av Bolagets produkter. Under 2009 ökade för
säljningen av Bolagets produkter i jämförelse med 2008, vilket 
främst härleds till Bolagets utökade satsningar inom försälj
nings och distributionsrelaterade aktiviteter. Dock har brut
tovinsterna för Bolagets produkter inte varit tillfredsställande 
vilket beror på att produktionsserierna historiskt sett varit 
korta, inköpsvolymerna begränsade, samt att fokus i organisa
tionen i ett första skede snarast varit att etablera produkterna 
på marknaden. Bolaget har hittills kunnat möta den volym som 
efterfrågats inom ramen för existerande rörelsekapital, men 
detta kommer att förändras då leveransvolymerna ökar. 

c2sats likvida medel per den 31 mars 2010 uppgick till 
0,7 MsEK. styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapi
talet inte är tillräckligt för att täcka de aktuella behoven som 
c2sat har de kommande tolv månaderna från Prospektets 
avgivande. c2sats underskott beräknas uppgå till mellan 45 
och 50 MsEK och innefattar budgeterat och prognostiserat 
kapitalbehov för åren 2010 till 2011 samt en ökad kapitalbind
ning för motsvarande period. styrelsen för c2sat beslutade 
den 31 mars 2010, förutsatt årsstämmans godkännande, att 
genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för 

Kommentarer till den Finansiella utvecKlingen
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aktieägarna. Årsstämman i c2sat godkände den 6 maj 2010 
styrelsens beslut om företrädesemission, Erbjudandet, för att 
tillföra Bolaget nödvändigt rörelsekapital och ekonomiska 
medel.  

Erbjudandet kommer att vid full teckning tillföra Bolaget 
cirka 38,9 MsEK före avdrag för emissionskostnader vilka 
beräknas uppgå till cirka 3,1 MsEK samt garantiersättning 
om cirka 3,7 MsEK. Emissionslikviden kommer huvudsakligen 
att användas för expansion av Bolagets verksamhet, vilket 
innebär att Bolaget skall öka antalet levererade antenner 
från 17 stycken under 2009 till cirka 120 antenner under 2010. 
Expansionen kräver en utbyggnad av Bolagets lager av kom
ponenter och färdigställda antenner. Ökningen av rörelseka
pital är en förutsättning för att Bolaget skall kunna möta de 
utsatta produktions och leveransmålsättningarna under 2010, 
men även för att täcka Bolagets löpande förluster till dess att 
Bolaget genererar ett positivt kassaflöde, vilket beräknas ske 
under 2011. Erbjudandet är till 100 procent garanterat genom 
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Emissionen gör även att Bolaget får möjlighet till krediter 
hos tredje part för att ytterligare kunna säkerställa material
flöden och vidare rörelsekapitaluppbyggnad i verksamheten. 
Finan siering om 5,5 MsEK från Norrlandsfonden respektive 5,5 
MsEK från almi Företagspartner är villkorade av att Bolaget 
garanteras minst 24,0 MsEK i förestående företrädesemission. 
halva lånebeloppet, vilket uppgår till 5,5 MsEK, betalades ut 
då Bolaget kallade till årsstämma, där beslut om emissionen 
fattades, medan resterande lånebelopp betalas ut tidigast då 
c2sat har levererat minst 45 antenner. Gästrike Invest aB har 
därtill givit ett borgenåtagande för ytterligare investeringslån 
om 3,0 MsEK plus 3,0 MsEK i rörelsekrediter från swedbank, 
av vilka 3,0 MsEK plus 1,0 MsEK utbetalats i det första kvar
talet och resterande del under april och maj månad 2010. Bola
get bedömer att det inte finns något ytterligare lånebehov 
för närvarande, då emissionslikviden och de lånemöjligheter 
som redogjorts för ovan om 32,1 MsEK, efter emissions och 
garantikostnader, samt 17 MsEK i externa lån, överstiger det 
uppskattade finansieringsbehovet om 45 till 50 MsEK. av 
det bedömda behovet avser den externa lånefinansieringen 
ökningen av Bolagets rörelsekapital och den resterande delen 
avser att täcka Bolagets löpande driftsunderskott fram till 
dess att ett positivt kassaflöde uppnås under verksamhetsåret 
2011. c2sat bedömer att det befintliga rörelsekapitalet räcker 
i cirka tre månader från Prospektets avgiviande.

skulle företrädesemissionen inte fulltecknas och kassaflö
det inte utvecklas enligt styrelsens förväntningar, det vill säga 
vara positivt under 2011, får styrelsen göra bedömningen om 
det är möjligt med ytterligare en nyemission alternativt ta upp 
ytterligare lånefinansiering. I fall det inte är möjligt att ge
nomföra nyemission eller att ta upp nya lån kommer Bolaget 
att vara tvunget att dra ner på verksamheten alternativt sälja 
något av verksamhetsområdena. 

UNDERsKottsaVDRaG
ackumulerade skattemässiga förlustavdrag uppgick per 
31 december 2009 (2008, 2007) till 142 MsEK (110 MsEK, 
79 MsEK). samtliga förlustavdrag är hänförliga till koncern
bolag i sverige.  Då det föreligger en viss osäkerhet angående 
inom vilken tidsrymd underskottet kommer att kunna utnyttjas 
har c2sat, i likhet med tidigare perioder, valt att inte ta upp 
en uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdraget 
i balansräkningen. Detta ställningstagande kan dock komma 
att omprövas i framtiden.

GEoGRaFIsK FÖRDELNING aV c2sats  
INtäKtER MELLaN 2007 och 2009
Bolagets intäkter under 2009 avser leveranser om totalt 17 
antenner. I intäkterna ingår bland annat en leverans om sju 
antenner till kinesiska Xinguo It. Vidare leveranser har skett till 
Pt aJN solucindo i Indonesien samt till kunder i Europa och 
Mellanöstern. Under året tecknade Bolaget avtal med thales, 
en av Europas ledande teknologi och försvarskoncerner, om 
leverans om totalt nio antenner med leverans under det första 
och andra kvartalet 2010.

Under 2008 ingick c2sat ett leveransavtal med Maritime 
communications Pty. Ltd. för den Indonesiska marknaden 
vilket under året resulterade i att kunden mottog leverans om 
tre antenner. Vidare leveranser skedde under året till kunder i 
Mellanöstern och Norge.

c2sats intäkter under 2007 avser leverans av en antenn 
till Indien. Övriga intäkter avser konsulttjänster från det sålda 
dotterbolaget c2sat development aB. 

Nedanstående tabeller visar hur c2sats omsättning förde
lar sig mellan Koncernens dotterbolag mellan 2007 och 2009 
samt hur c2sat communications intäkter fördelar sig geogra
fiskt under samma period.

Fördelning av bolagens omsättning mellan 2007 och 
2009 (KseK)
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Bolagets intäkter från varuförsäljning under 2007 utgjorde 
14 procent av c2sats totala intäkter under året. Resterande 
intäkter avser konsulttjänster från det avyttrade dotterbolaget 
c2sat development aB och komponentförsäljning till dåva
rande Joint Venture bolaget cEtc23c2sat.

Fördelning av bolagets intäKter per  
Kategori mellan 2007 och 2009 (KseK)

2007 2008 2009

Intäkt från varuförsäljning 1 342 4 861 12 724

Intäkt från komponentförsäljning, 
cEtc23

4 471  

Intäkter från produktdokumentation   845

Intäkter från konsultation,  
c2sat development aB

3 898  

Intäkter från konsultation,  
c2sat communication aB

  9

aktiverade kostnader och  
övriga intäkter

 2 077 1 278

Totalt 9 711 6 938 14 856

2007 2008 2009

c2sat communications aB 1 342 4 861 13 578

c2sat development aB 3 898  

Totalt 5 240 4 861 13 578

geograFisK Fördelning av c2sat communications 
intäKter mellan 2007 och 2009 (KseK) 

2007 2008 2009

asien, Komponenter 4 471  

asien, Produkter 1 342 4 169 9 031

sverige, Komponenter   

sverige, Produkter   537

sverige, Övriga intäkter  1 806 1 278

Övriga, Produkter  963 4 011

Totalt 5 813 6 938 14 856

FÖRDELNING aV BoLaGEts INtäKtER PER  
KatEGoRI MELLaN 2007 och 2009
Under 2009 utgjorde c2sats varuförsäljning cirka 86 pro
cent av räkenskapsårets totala intäkter som uppgick till 
14 856 KsEK. Varuförsäljningen hänförs till leverans om 17 
antenner till kund, vilket kan jämföras med att Bolaget fram 
till 2009 hade sålt totalt åtta antenner. Bolagets intäkter med 
avseende på varuförsäljning ökade med cirka 148 procent 
jämfört med Bolagets intäkter från varuförsäljning föregående 
år. Resterande intäkter under 2009 var hänförliga till produkt
dokumentation om 845 KsEK och konsultationsintäkter om 
9 KsEK samt aktiverade utvecklingskostnader och lagerför
ändringar om 1 278 KsEK.

Under 2008 uppgick Bolagets intäkter från varuförsäljning 
till 4 861 KsEK vilket utgjorde 71 procent av Bolagets totala 
intäkter under räkenskapsåret. Resterande intäkter under 
2008 var hänförliga till aktiverade utvecklingskostnader och 
lagerförändringar.
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StyrelSe, ledande befattningS-
havare och reviSor
C2SATs styrelse består av fem personer, inklusive ordföranden, och har sitt säte i Stock-
holm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa års-
stämma. De styrelseledamöter som valdes av årsstämman i Bolaget den 6 maj 2010 redovi-
sas nedan.

StyrelSe, ledande befattningShavare och reviSor

styrelse

Sigrun Hjelmqvist (född 1956)
styrelseordförande sedan 2010
sigrun Hjelmqvist har varit engagerad 
i c2sat sedan 2010. sigrun Hjelm-
qvist har en civilingenjörsexamen från 
Kungliga tekniska Högskolan i stock-
holm. Hon har en gedigen erfarenhet 
av såväl produktion som finansiering 

med en bakgrund som verkställande direktör för ericsson 
components aB och därefter som partner på riskkapitalbola-
get Brainheart capital aB. sigrun Hjelmqvist har omfattande 
tidigare styrelseerfarenhet från större noterade bolag såsom 
sandvik aB (publ) och svenska Handelsbanken aB (publ) och 
är idag bland annat ordförande för almi Invest stockholm aB 
och alMI Invest Östra Mellansverige aB. sigrun Hjelmqvist 
äger inga aktier i c2sat vid tidpunkten för Prospektets avgi-
vande. sigrun Hjelmqvist är inte delägare (äger mer än fem 
procent av företaget) eller ägare av något företag. Utöver sitt 
uppdrag i c2sat har sigrun Hjelmqvist även följande upp-
drag:

Uppdrag Befattning

addnode aB (publ) ledamot

alMI Invest stockholm aB Ordförande

alMI Invest Östra Mellansverige aB Ordförande

atea asa ledamot

Bluetest aB ledamot

IFl & HHs Holding aB ledamot

IFl vid Handelshögskolan i stockholm aB ledamot

ONe Media Holding aB ledamot

rae systems Inc ledamot

setra Group aB (publ) ledamot

silex Microsystems aB ledamot

sedan den 1 januari 2005 har sigrun Hjelmqvist avslutat att 
vara delägare i följande företag samt har avslutat följande 
uppdrag: 

Uppdrag Befattning

audioDev aB (publ) ledamot

ausystems aB ledamot

BrainHeart capital aB extern firmatecknare & Partner

e.ON sverige aB ledamot

ekonomi & teknik förlag aB ledamot

IBs aB (publ) ledamot

Ideella föreningen svenskt Näringsliv 
med firma svenskt Näringsliv

ledamot

Igot aB ledamot

iMeZ aB ledamot

Micronic laser systems aB (publ) ledamot

Mobeon aB ledamot

sandvik aB (publ) ledamot

seamless Distribution aB (publ) ledamot

sight executive aB Ordförande & delägare

spring Mobil aB ledamot

svenska Handelsbanken aB ledamot

sWeFOUr aB ledamot

swefour GsM aB ledamot

symsoft aB ledamot & ordförande

talentum sweden aB ledamot

Wireless Maingate aB ledamot

sigrun Hjelmqvist har sedan den 1 januari 2005 varit styrelse-
ledamot i audioDev aB (publ) vars konkurs inleddes den 15 
juni 2009 samt varit ledamot i Igot aB som likviderades den 
18 augusti 2008. I dessa fall har det, vid tidpunkten för detta 
Prospekt, inte riktats någon form av skadeståndskrav, krav 
på återbetalning eller annat ekonomiskt anspråk mot sigrun 
Hjelmqvist eller någon annan bolagsföreträdare. sigrun 
Hjelmqvist har inte heller varit föremål för utredning eller miss-
tanke om brott av något slag i den ovan nämnda likvidationen 
eller den pågående konkursen. 
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StyrelSe, ledande befattningShavare och reviSor

Jan Alvén (född 1942)
styrelseledamot sedan 2008
Jan alvén har varit engagerad i c2sat 
sedan 2008. Jan alvén har en ingenjörs-
utbildning och en teknisk bakgrund. Jan 
alvén är entreprenör och grundare av 
ett antal egna industriföretag i sverige 
samt har även mångårig erfarenhet från 

ledande befattningar inom hydraulik, teknik-, och processut-
veckling i svenska industriföretag. Jan alvén har varit verksam 
som teknisk direktör i Dacke PcM (Hexagon automation aB) 
samt var tidigare styrelseledamot i Dacke PMc Qingdao i 
Kina och PMc as i Danmark. För närvarande är Jan alvén 
styrelseordförande i Östhammar Industrihydraulik ÖI aB samt 
styrelseledamot i Morphic technology aB. Jan alvén vistas 
idag regelbundet i Kina. Jan alvén äger inga aktier i c2sat 
vid tidpunkten för Prospektets avgivande. Utöver sitt uppdrag 
i c2sat har Jan alvén även följande uppdrag samt/eller är 
delägare i följande företag:

Uppdrag Befattning

aktiebolaget alvén Fastigheter Ordförande & delägare

Beijing XinFuMind co ltd. ledamot

Hc teaterteknik aB Ordförand, verställande 
direktör & delägare 

Mindcam ltd. Hong Kong Ordförande

Morphic technologies aB (publ) ledamot

Östhammars Bowling HB Bolagsman

Östhammar Industrihydraulik ÖI aB Ordförande & delägare

sedan den 1 januari 2005 har Jan alvén avslutat att vara delä-
gare i följande företag samt har avslutat följande uppdrag:  

Uppdrag Befattning

aerodyn aB ledamot

aktiebolaget Nord-Flyg ledamot

Dacke PMc cO., ltd china Ordförande

Fernvikens Maskinteknik aB ledamot & delägare

Hl Hydralik leverantören aB ledamot

PMc lubrication aB ledamot

PMc technology a/s Ordförande

Polarteknik O/y ledamot

system teknik a/s ledamot

Carl-Otto Dahlberg (född 1949)
styrelseledamot sedan 2008
carl-Otto Dahlberg har varit enga-
gerad i c2sat sedan 2008. carl-Otto 
Dahlberg är utbildad civilingenjör i 
skeppsbyggnadsteknik från chalmers 
i Göteborg samt utbildad vid Handels-
högskolan i stockholm. carl-Otto 

Dahlberg har varit verksam hos Kockums skeppsvarv och 
ingick i Kihlbergs gruppens rederi som skeppsbyggare och 
inom skeppsmäkleri. carl-Otto Dahlberg har även varit 
verksam som verkställande direktör för stena roro aB i 16 år. 
Idag arbetar carl-Otto Dahlberg med diverse konsultuppdrag 
via carlship aB, företrädesvis i rederibranschen. carl-Otto 
Dahlberg äger inga aktier i c2sat vid tidpunkten för Prospek-
tets avgivande. Utöver sitt uppdrag i c2sat holding aB (publ) 
har carl-Otto Dahlberg även följande uppdrag samt/eller är 
ägare av följande företag:

Uppdrag Befattning

carlship aB ledamot & ägare

Gothenburg chartering aB ledamot

Imperial shipmanagement aB Ordförande

Imperial shipping ltd Partner

sOl North europe service aB ledamot

sjöfartens analysinstitut ekonomisk förening ledamot

sedan den 1 januari 2005 har carl-Otto Dahlberg inte avslutat 
att vara delägare eller ägare av något företag men har avslutat 
följande uppdrag:  

Uppdrag Befattning

stena Marine Management aB ledamot 

stena roro aB ledamot & verkställande direktör
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StyrelSe, ledande befattningShavare och reviSor

Jan-Axel Näsman (född 1948)
styrelseledamot sedan 2009
Jan-axel Näsman har varit engagerad i 
c2sat sedan 2009. Jan-axel Näsman är 
utbildad ekonom och har varit verksam 
som verkställande direktör i länsförsäk-
ringar Gävleborg i 17 år. De senaste sju 
åren har Jan-axel Näsman varit verksam 

som ordförande i Gästrike Invest aB där han tillika är delägare. 
Jan-axel har därutöver en lång erfarenhet av styrelse uppdrag 
från ett trettiotal bolag. Jan-axel Näsman äger, privat samt 
genom familj och bolag 29 080 249 aktier i c2sat, varav 
21 085 000 ägs via Gästrike Invest aB, vid tidpunkten för Pro-
spektets avgivande. Utöver sitt uppdrag i c2sat har Jan-axel 
Näsman även följande uppdrag samt/eller är delägare, direkt 
eller indirekt, i följande företag:

Uppdrag Befattning

alMaB aB Ordförande

and. larssons Maskin Försäljnings aB Ordförande

cNF avaström aB Ordförande & delägare

cNF Invest aB Ordförande & delägare

cNF i söderhamn aB Ordförande & delägare

cNF i söderhamn KB Kommanditdelägare

Femtix aB ledamot & delägare

Fredriksskans Hamnmagasin aB Ordförande & delägare

Glögghuset aB ledamot & delägare

GP line aB Ordförande & delägare

Gästrike Invest aB Ordförande & delägare

Gävle containerterminal aB ledamot & delägare

Gävle estradenbygg aB Ordförande & delägare

Gävle evenemangspark aB Ordförande & delägare

Gävle Hingstdepå aB ledamot & delägare

Gävle transport service aB Ordförande & delägare

Gävle träförädling aB ledamot & delägare

Gävleborgs Hästinvest HB Bolagsman

Härnösands Hamn aB ledamot & delägare

Janaxel Näsman consulting aB ledamot & delägare

Norrsundets Hamn aB ledamot & delägare

Norrsundets Industrifastigheter aB Ordförande & delägare

Näsman Förvaltning aB ledamot & delägare

scandinavian Ports & terminals aB ledamot & delägare

skutskärs Hamn & logistik aB ledamot & delägare

söråker Hamnfastigheter aB Ordförande & delägare

teMPIX aB ledamot & delägare

torsboda combiterminal aB ledamot, verkställande 
direktör & delägare

Wood air aB Ordförande

sedan den 1 januari 2005 har Jan-axel Näsman avslutat att 
vara delägare, direkt eller indirekt, av följande företag samt 
har avslutat följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

caciga system aB ledamot

centrala Näringsfastigheter i Gävle aB ledamot & delägare

cNF Fastigheter aB Ordförande & delägare

cNF i säter KB Kommanditdelägare

cVF Invest aB Ordförande & delägare

Gävle containerterminal aB Ordförande & delägare

Dalafjällen i sälen entreprenad aB ledamot & delägare

Dial n´ smile sweden aB ledamot & delägare

ellextre entreprenad aB ledamot & delägare

Fastighetspartner avaström Holding aB suppleant & delägare

Fastighetspartner Bromma aB Ordförande & delägare

Fastighetspartner skolfastigheter aB Ordförande & delägare

Gävle Hälsofastigheter aB ledamot & delägare

Gävle Näringen 22:2 aB ledamot & delägare

Gävle Varv Holding aB Ordförande & delägare

Kommanditbolaget stäven Prokurist & delägare

Network expertise sweden aB Ordförande,  
ledamot & delägare

Norrsundets Hamn aB Ordförande & delägare

skolfastigheter i Parken aB ledamot & delägare

skutskärs Hamn & logistik aB Ordförande & delägare

sätra Hälsofastigheter aB Ordförande & delägare

sören thyr Upplandsleden aB Ordförande & delägare

telepronordic aB ledamot & delägare

Valbo Hälsofastigheter aB Ordförande & delägare

Jan-axel Näsman är styrelseledamot och delägare i Gävle 
Hingstdepå aB var konkurs inleddes den 24 maj 2007. Jan-
axel Näsman var styrelseledamot i caciga system aB till den 
26 februari 2008 då det beslutades att bolaget skulle likvi-
deras. Bolaget försattes dock istället i konkurs den 26 mars 
2010. Jan-axel Näsman var styrelseledamot och delägare i 
Dial n´ smile sweden aB vars konkurs avslutades den 28 april 
2005. Jan-axel Näsman var styrelseledamot och delägare i 
Dalafjällen i sälen entreprenad aB till den 3 januari 2007 där 
beslut om likvidation fattades den 16 augusti 2006. I dessa fall 
har det, vid tidpunkten för detta Prospekt,  inte riktats någon 
form av skadeståndskrav, krav på återbetalning eller annat 
ekonomiskt anspråk mot Jan-axel Näsman eller någon annan 
bolagsföreträdare. Jan-axel Näsman har inte heller varit före-
mål för utredning eller misstanke om brott av något slag i de 
ovan nämnda konkurserna, likvidationerna eller den pågående 
konkursen. 
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Olof Stjernberg (född 1948)
styrelseledamot sedan 2010
Olof stjernberg har varit engagerad i 
c2sat sedan 2010. Olof stjernberg har 
en fil kand. i ekonomi från Uppsala. Olof 
stjernberg har en omfattande kompe-
tens av finansieringsfrågor som tidigare 
verkställande direktör för Wasa Kredit. 

Olof stjernberg har tidigare varit vice ordförande i Finansbola-
gens Förening och har idag uppdrag som ledamot i bland an-
nat Åac Microtec aB. Olof stjernberg äger inga aktier i c2sat 
vid tidpunkten för Prospektets avgivande. Olof stjernberg är 
inte delägare eller ägare av något företag. Utöver sitt uppdrag 
i c2sat har Olof stjernberg även följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

Kalogi aB Ordförande

svenska andelshästar aB ledamot

Åac Microtec aB ledamot

sedan den 1 januari 2005 har Olof stjernberg inte avslutat att 
vara delägare eller ägare av något företag men har avslutat 
följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

Finansbolagens serviceaktiebolag ledamot

Natascha trotting HB Bolagsman

Wasa Kredit aB ledamot & verkställande direktör

leDaNDe BeFattNINGsHaVare
Nedan redovisas de ledande befattningshavarna i c2sat, 
deras bakgrund, befattning och anställningsår.

Fredrik Nygren (född 1966)
Verkställande direktör sedan 2009
Fredrik Nygren har varit engagerad i 
c2sat sedan 2009 då han tillträdde som 
verkställande direktör. Fredrik Nygren 
har en fil kand examen i ekonomi från 
lunds universitet. Fredrik Nygren har ti-
digare haft olika befattningar som finan-

siell analytiker, bland annat nordisk analyschef inom enskilda 
securities. Fredrik Nygren har även arbetat som verkställande 
direktör i svithoid tankers aB (publ). Fredrik Nygren äger inga 
aktier i c2sat vid tidpunkten för Prospektets avgivande. Utöver 
sitt uppdrag i c2sat har Fredrik Nygren även följande uppdrag 
samt/eller är ägare av följande företag:

Uppdrag Befattning

amphion shipping aB ledamot

catfish shipping aB ledamot & ägare

consilium aB ledamot

twinblade technologies Holding aB 
(publ)

ledamot

Vedrey aB ledamot & ägare

sedan den 1 januari 2005 har Fredrik Nygren avslutat att vara 
delägare i följande företag samt har avslutat följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

Daydream software aB ledamot

Goicuon aB ledamot

Nertus corporate Finance aB Ordförande & delägare

rederi aB Dyning Ordförande

rederiaktiebolaget Heron Ordförande

svithoid Förvaltning aB ledamot

svithoid spar aB ledamot & verkställande direktör

stivhoid tankers aB (publ) ledamot, verkställande direktör 
& delägare

Vita Nova Ventures aB Ordförande & ledamot

 
Fredrik Nygren var ordförande i rederiaktiebolaget Heron och 
rederi aB Dyning samt ledamot och verkställande direktör 
i svithoid spar aB där konkurs inleddes den 30 januari 2009. 

StyrelSe, ledande befattningShavare och reviSor
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Fredrik Nygren var även verkställande direktör i svithoid 
tankers aB (publ) där konkurs inleddes den 13 oktober 2008. 
I dessa fall har det inte, vid tidpunkt för detta Prospekt, riktats 
någon form av skadeståndskrav, krav på återbetalning eller an-
nat ekonomiskt anspråk mot Fredrik Nygren eller någon annan 
bolagsföreträdare. Fredrik Nygren har inte heller varit föremål 
för utredning eller misstanke om brott av något slag i de ovan 
nämnda pågående konkurserna. 

Lars Davås (född 1971)
Finanschef sedan 2009
lars Davås har varit engagerad i c2sat 
sedan 2009 då han tillträdde som 
finanschef. lars Davås är diplomerad 
civilekonom från Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet samt studier i 
Usa. lars Davås har tidigare haft olika 

befattningar som bland annat Group Business controller på 
essNet aB samt cFO inom aceI aB, och som ekonomichef 
för teqnionkoncernen. lars Davås äger inga aktier i c2sat vid 
tidpunkten för Prospektets avgivande. Utöver sitt uppdrag i 
c2sat har lars Davås även följande uppdrag samt är ägare av 
följande företag:

Uppdrag Befattning

Davås Industrier aB ledamot, verkställande direktör & ägare

sedan den 1 januari 2005 har lars Davås inte avslutat att 
vara delägare eller ägare av något företag men har avslutat 
följande uppdrag:

Uppdrag Befattning

aceI aB suppleant

aktiebolaget elrond Komponent ledamot

electrona-sievert aB ledamot

storebro energy systems aB ledamot

Uptech Norden aB ledamot

Uptech Finland Oy ledamot

 

Ulf Sundqvist (född 1957)
Försäljningschef sedan 2009
Ulf sundqvist har varit engagerad 
i c2sat sedan den 1 mars 2009 då 
han tillträdde som försäljningschef 
på konsultbasis. Ulf sundqvist har en 
ekonomiexamen från Umeå universitet. 
Ulf sundqvist har tidigare haft olika 

befattningar inom Försäljning och Marknadsföring för svenska 
exportföretag, bland annat ericsson. Närmast kommer Ulf 
sundqvist från en befattning som verkställande direktör för 
BetIt sweden aB. Ulf sundqvist äger, vid tidpunkten för Pro-
spektets avgivande, 20 000 aktier i c2sat. Utöver sitt uppdrag 
i c2sat har Ulf sundqvist även följande uppdrag samt är ägare 
av följande företag: 

Uppdrag Befattning

BetIt sweden aB Verkställande direktör

Globeaction aB Ordförande & ägare

Jupiter Design aB suppleant

sedan den 1 januari 2005 har Ulf sundqvist inte avslutat några 
uppdrag och har heller inte avslutat att vara delägare eller 
ägare av något företag. 

Norbert Hentschel (född 1964)
Verkställande direktör för c2sat asia 
Pacific (Pte.) ltd sedan 2009 
Norbert Hentschel har varit engagerad 
i c2sat sedan september 2009 då han 
tillträdde som verkställande direktör för 
c2sat asia Pacific (Pte.) ltd. Norbert 
Hentschel är utbildad teleingenjör från 

Fachhochschule Dortmund i tyskland. Norbert Hentschel har 
tidigare haft olika befattningar inom Nokia i både Filippinerna 
och singapore. Närmast kommer Norbert Hentschel från 
befattningen Head of Operations för Blue Ocean Wireless Pte 
ltd. Norbert Hentschel äger inga aktier i c2sat vid tidpunk-
ten för Prospektets avgivande. Utöver sitt uppdrag i c2sat har 
Norbert Hentschel inga uppdrag och han är inte delägare eller 
ägare av något företag. sedan den 1 januari 2005 har Norbert 
Hentschel inte avslutat några uppdrag och har heller inte 
avslutat att vara delägare eller ägare av något företag. 

StyrelSe, ledande befattningShavare och reviSor
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Erik Dalin (född 1980)
teknikchef sedan 2009
erik Dalin har varit engagerad i c2sat 
sedan september 2004 då han tillträdde 
som styr- och reglertekniker. erik Dalin 
har en civilingenjörsexamen från Kung-
liga tekniska Högskolan i stockholm. 
erik Dalin har tidigare haft olika befatt-

ningar inom utveckling, installation och serviceutbildning av 
satcomutrustning och dess teknik både i sverige och i asien. 
erik Dalin äger inga aktier i c2sat vid tidpunkten för Prospek-
tets avgivande. Utöver sitt uppdrag i c2sat har erik Dalin inga 
uppdrag men han är delägare i följande företag:

Uppdrag Befattning

lövgren Dalin Produktion aB Delägare

sedan den 1 januari 2005 har erik Dalin inte avslutat några 
uppdrag och har heller inte avslutat att vara delägare eller 
ägare av något företag. 

reVIsOr
Sten Håkansson (född 1956)
Vid årsstämman 2009 omvaldes auktoriserade revisionsbyrån 
Pricewaterhousecoopers aB. till ny huvudansvarig revisor ut-
sågs sten Håkansson. sten Håkansson är auktoriserad revisor 
sedan 1988 och är medlem i yrkessammanslutningen Far srs. 
adressen till revisorn återfinns i slutet av Prospektet.

ÖVrIG INFOrMatION
Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller 
revisor har några familjerelationer till någon annan styrelse-
ledamot eller ledande befattningshavare. Det förekommer 
inte några intressekonflikter mellan, å ena sidan, ovanstående 
styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyl-
digheter gentemot Bolaget och, å andra sidan, deras privata 
intressen och/eller andra förpliktelser.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattnings-
havarna har dömts i något bedrägerirelaterat mål sedan den 
1 januari 2005. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna har, utöver vad som angetts ovan, varit in-
blandade i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i 
egenskap av styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
sedan den 1 januari 2005.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
sedan den 1 januari 2005 varit utsatt för officiella anklagelser 
eller sanktioner av övervakande eller lagstiftande myndigheter
och ingen av dessa har av domstol förbjudits att agera som 
ledamot i styrelse eller ledande befattningshavare eller att på 
annat sätt idka näringsverksamhet sedan den 1 januari 2005.

Det förekommer inga särskilda överenskommelser med 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, 
enligt vilka någon styrelseledamot eller ledande befattnings-
havare valts in i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller 
tillsatts i annan ledande befattning.

samtliga i styrelsen och ledningen nås genom Bolagets 
adress som återfinns i slutet av Prospektet.

StyrelSe, ledande befattningShavare och reviSor
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sVeNsK KOD FÖr BOlaGsstyrNING
svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller sedan den 
1 juli 2008 för samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel 
på en reglerad marknad.

laGstIFtNING OcH BOlaGsOrDNING
c2sat tillämpar i första hand svensk aktiebolagslag, de 
regler och rekommendationer som följer av Bolagets note-
ring på marknadsplatsen NGM equity, inklusive god sed på 
aktiemarknaden. Dessutom följer c2sat de bestämmelser 
som föreskrivs i Bolagets bolagsordning. se vidare i avsnittet 
”Bolagsordning”.

INterNa reGelVerK OcH POlIcys sOM
PÅVerKar BOlaGsstyrNINGeN
Bolagets styrning baseras på, förutom relevant lagstiftning, 
bolagsordningen, styrelsens arbetsinstruktion, VD instruk-
tioner samt arbetsordningen för Bolagets styrelseutskott. 
styrelsen har på konstituerande styrelsemöte den 6 maj 2010, 
utsett två utskott; ett ersättningsutskott och ett redovisnings-
utskott. ledamöter i ersättningsutskottet är sigrun Hjelmqvist 
(ordförande), Jan alvén samt Jan-axel Näsman. redovisnings-
utskottet består av styrelsen i sin helhet.

BOlaGsstÄMMa
Högsta beslutande organet är bolagsstämman som bland 
annat beslutar om styrelsens sammansättning, ansvarsfrihet, 
utdelning och val av styrelse och revisorer.

Vid årsstämman i c2sat den 6 maj 2010 omvaldes styrel-
seledamöterna Jan alvén, carl-Otto Dahlberg samt Jan-axel 
Näsman. sigrun Hjelmqvist och Olof stjernberg nyvaldes till 
styrelseledamöter med sigrun Hjelmqvist som styrelsens 
ordförande. Årstämman beslutade även om arvodet till styrel-
sen, riktlinjer för utseende av valberedning och ersättning till 
bolagsledningen. Årsstämman beslutade vidare att anta sty-
relsens förslag till förändringar av bolagsordningen till att lyda 
så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 60 MseK 
och högst 240 MseK (§ 4) samt att antalet aktier kan uppgå 
till lägst 460 000 000 aktier och högst 1 840 000 000 aktier 
(§ 5). stämman godkände vidare om att § 9 i bolagsordningen 
ändras till att lyda; ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på Bolagets 
webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om 
att kallelse skett annonseras i svenska Dagbladet ”. styrelsens 
förslag om ändring av § 9 i bolagsordningen är villkorat av att 
en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebo-
lagslagen (2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att den 
föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Vid årsstämman 2010 godkändes även styrelsens beslut om 
företrädesemission. Årsstämman beslutade även om sam-
manläggning av aktier så att varje femtiotal befintliga aktier 
läggs samman till en (1) ny aktie samt att styrelsen bemyndigas 

fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. För genom-
förande av sammanläggningen kommer bolagsordningen att 
ändras så att det tillåtna antalet aktier i Bolaget kan uppgå till 
lägst 9 200 000 och högst 36 800 000 aktier (§ 5). 

Vid årsstämman 2010 erhöll styrelsen också ett bemyndi-
gande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller 
flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, 
besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptio-
ner och/eller konvertibler. Beslut får innehålla bestämmelser 
om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konver-
tibler skall betalas, utöver kontant betalning, med apport-
egendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor 
enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 
eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. styrelsen 
bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för emission. 
emission skall kunna ske för genomförande av företagsförvärv, 
förvärv av rörelse eller tillgångar som styrelsen bedömer vara 
av värde för Bolagets verksamhet, strategiska samarbeten, 
alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana 
förvärv eller samarbeten, och för att kunna stärka Bolagets fi-
nansiella ställning vid behov samt för att möjliggöra finansiella 
omstruktureringar såsom återbetalning av lån.

Protokoll från stämman finns tillgängligt på c2sats hem-
sida, www.c2sat.se.

ValBereDNING
Bolaget skall ha en valberedning bestående av minst tre 
representanter för Bolagets större aktieägare. Information 
om valberedningens sammansättning skall offentliggöras på 
Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram 
förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, 
styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete, 
revisorsarvode och val av revisor när så skall ske. Om väsentlig 
förändring sker i ägarstrukturen eller om ledamot avgår under 
mandattiden, skall valberedningens sammansättning kunna 
ändras.

styrelseN
styrelsen i c2sat skall bestå av minst tre och högst sju leda-
möter och minst inga och högst sex suppleanter. styrelsens 
ledamöter väljs av årsstämman för en period av ett år. Någon 
regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte. styrelsen har 
sitt säte i stockholm.

styrelseNs arBetsFOrMer
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens och Kodens be-
stämmelser om bolagsstyrning. styrelsens arbete styrs av en 
årligen fastställd arbetsordning som reglerar den inbördes ar-
betsfördelningen, beslutsordningen inom Bolaget, firmateck-
ning, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsupp-
gifter. styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete, 
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ansvarar för utveckling och uppföljning av Bolagets strategier, 
förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, 
tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande 
uppföljning av verksamheten under året. styrelsen har också 
en årlig genomgång med revisorerna om verksamheten. en 
särskild verkställande direktörsinstruktion ger instruktioner för 
Bolagets verkställande direktör. Det totala arvodet för styrel-
sens ledamöter beslutas av årsstämman.
Den tidigare styrelsen konstituerade sig den 7 maj 2009 och 
har under verksamhetsåret 2009 haft 17 protokollförda möten. 
Vid samtliga tillfällen har styrelsen varit beslutsför. 

Under året har styrelsen främst behandlat frågor gällande 
framtida strategi, bolagsstyrning, bolagsledning, kapital-
försörjning, kvartalsrapporter och bokslutskommuniké samt 
årsredovisning. 

Inför varje styrelsemöte erhåller styrelseledamöterna en 
skriftlig kallelse, innehållande dagordning och fullständigt 
beslutsunderlag. styrelseordföranden leder styrelsens arbete, 
företräder Bolaget i ägarfrågor, samt ansvarar för utvärde-
ringen av styrelsens arbete. Dessutom ansvarar styrelsens ord-
förande för den löpande kontakten med Bolagets koncernled-
ning samt för att styrelsen och styrelseutskotten fullgör sina 
plikter. Bolagets styrelse saknar beroende till Bolagets ledning 
och större ägare, med undantag för Jan-axel Näsman.

styrelseUtsKOtt
Inom styrelsen finns, från och med den 6 maj 2010, två bere-
dande utskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Revisionsutskottet
Det beslutades på konstituerande styrelsemöte den 6 maj 
2010 att revisionsutskottet skall bestå av styrelsen i sin helhet. 
Utskottet är endast rådgivande och har ingen egen beslutan-
derätt.

Utskottets huvudsakliga uppgift är att understödja styrel-
sen i arbetet vad gäller Bolagets riskhantering, styrning och 
interna kontroll samt kvalitetssäkra den interna redovisningen.
Utskottet behandlar väsentliga redovisningsfrågor som Kon-
cernen påverkas av och träffar fortlöpande Bolagets revisorer. 

Utskottet utvärderar revisionsinsatserna, biträder valbered-
ningen vid framtagande av förslag till revisorer, arvodering av 
dessa samt godkänner vilka tilläggstjänster Bolaget får upp-
handla från de externa revisorerna. Ordförande i revisionsut-
skottet ansvarar för att styrelsen i sin helhet fortlöpande hålls 
informerad om utskottets arbete, samt vid behov, förelägger 
styrelsens ärenden för beslut. 

Under 2009 hade revisionsutskottet haft ett sammanträde 
där två ledamöter varit närvarande, förutom Bolagets revi-
sorer. revisionsutskottets ledamöter har givits möjlighet att 
utfråga Bolagets revisorer om intern kontroll och styrning då 

representanter från företagsledningen inte varit närvarande. 
Utöver detta har löpande kontakter hållits med revisorerna 

för att diskutera den ekonomiska rapporteringen, Bolagets 
likvida situation och interna styrning. 

Bolaget har valt att inte genomföra någon internrevision 
utöver de övergripande revisioner som utförts av revisorerna 
inför utgivandet av rapporter för kvartal 3 och kvartal 4, 
inklusive bokslutskommuniké, detta då Bolagets juridiska och 
operationella struktur inte bedöms vara tillräckligt omfat-
tande och styrelsen löpande utför uppföljning och kontroll av 
verksamheten.

Ersättningsutskottet
ersättningsutskottet utses av styrelsen och skall bestå av minst 
tre ledamöter. 

Det beslutades på konstituerande styrelsemöte den 6 maj 
2010 att ledamöter i ersättningsutskottet skall vara sigrun 
Hjelmqvist (ordförande), Jan alvén och Jan-axel Näsman. 
Utskottet är endast rådgivande och har ingen egen beslutan-
derätt.

Utskottet lämnar förslag till styrelsen om:
(i) verkställande direktörens lön och övriga anställningsvillkor,
(ii) löner och anställningsvillkor för övriga ledande befattnings-
havare samt
(iii) utvärdering och förslag avseende incitamentsprogram.

Under 2009 hade ersättningsutskottet två protokollförda 
sammanträden där samtliga ledamöter var närvarande. Kom-
mittén hade därutöver ett antal konsultationer per telefon och 
e-post. 

På årsstämman presenterar styrelsen förslag till riktlinjer för 
bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande 
direktör och andra personer i Bolagets ledning, för godkän-
nande av aktieägarna.

rIKtlINJer FÖr ersÄttNING
Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation 
som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare 
kan rekryteras och behållas.

ersättningarna består av en fast grundlön, rörliga ersätt-
ningar, pensionsförmåner och övriga förmåner och avgångs-
villkor, vilka skall stå i proportion till befattningshavarens 
ansvar och befogenheter.

leDNINGsGrUPP
Verkställande direktör leder Bolaget i enlighet med instruk-
tioner fastställda av styrelsen. Verkställande direktör ansvarar 
för att kontinuerligt hålla styrelseordföranden informerad om 
Bolagets utveckling, såväl ekonomiskt som verksamhetsmäs-
sigt, samt att erforderlig information finns tillgänglig inför 
styrelsemötena. Under 2009 etablerades en ny ledningsgrupp 
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i c2sat. ledningsgruppen utgörs därmed av personer med 
erforderlig kompetens inom företagsledning, finans, teknik 
samt försäljningsutveckling.

reVIsION
På årsstämman 2009 valdes revisionsbyrån Pricewater-
housecoopers aB, som utsett auktoriserad revisor sten 
Håkansson som huvudansvarig för revisionen i Koncernens 
samtliga bolag. 

På uppdrag av styrelsen genomför revisorn en översiktlig 
granskning av delårsrapporterna för kvartal 3 och interimsrap-
porten och bokslutskommuniké för kvartal 4 i enlighet med 
standard för översiktlig granskning, (sÖG) 2410, ”Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av Bolagets 
valda revisor”. 

Övrig lagstadgad revision av årsredovisningen, koncern-
redovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning utförs i enlighet med revisions-
standard i sverige (rs). revision av förvaltning, interna rutiner 
och kontrollsystem genomförs under det fjärde kvartalet.

revisorerna har under 2009 deltagit i ett möte med revi-
sionsutskottet samt i ett möte med styrelsen. c2sat har utö-
ver revisionsuppdraget konsulterat Pricewaterhousecoopers 
aB inom skatteområdet och i olika redovisningsfrågor.

Pricewaterhousecoopers aB är skyldiga att pröva sitt obe-
roende inför beslut att vid sidan om sitt revisionsuppdrag även 
genomföra fristående rådgivning åt c2sat .

 
styrelseNs BesKrIVNING aV INterN KONtrOll 
OcH rIsKHaNterING aVseeNDe DeN 
FINaNsIella raPPOrterINGeN
styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska 
aktiebolagslagen och för de svenska aktiebolag vars aktier är 
upptagna till handel på en reglerad marknad i sverige, även 
svensk kod för bolagsstyrning, som innehåller krav på årlig in-
formationsgivning om de viktigaste inslagen i Bolagets system 
för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella 
rapporteringen. Intern kontroll och riskhantering avseende 
den finansiella rapporteringen är en del av den totala interna 
kontrollen och riskhanteringen inom c2sat och är en central 
komponent i c2sats bolagsstyrning. 

c2sat har definierat intern kontroll och riskhantering som 
en process, som påverkas av styrelsen, verkställande direk-
tören, övriga ledningen och andra medarbetare och som 
utformats för att ge en rimlig försäkran om att c2sats mål 
uppnås avseende ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
tillförlitlig rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar 
och förordningar. Processen baseras på kontrollmiljön som 
skapar disciplin och struktur för de övriga fyra komponenterna 
i processen, det vill säga riskbedömning, kontrollstrukturer, 
information och kommunikation samt uppföljning. 

Den följande beskrivningen har upprättats i enlighet med 
Koden och utgör styrelsens beskrivning av intern kontroll och 
riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Intern 
kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporte-
ringen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitlighe-
ten i den externa finansiella rapporteringen i form av delårs-
rapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer och att 
den externa finansiella rapporteringen är upprättad i överens-
stämmelse med tillämplig lag, tillämpliga redovisningsstan-
darder och övriga krav på noterade bolag.

KONtrOllMIlJÖ
Kontrollmiljön innefattar de värderingar och den etik som 
styrelsen, verkställande direktören och övriga ledningen kom-
municerar och verkar utifrån organisationsstruktur, ledarskap, 
beslutsvägar, befogenheter, ansvar samt den kompetens som 
medarbetarna besitter. c2sat kännetecknas av en förhål-
landevis liten organisation där de operativa cheferna tillsam-
mans med den verkställande direktören utgör ledningen för 
verksamheten.

styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna 
kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella 
rapporteringen. styrelsen har fastställt en arbetsordning för 
styrelsen för c2sat som klargör styrelsens ansvar och som 
reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsför-
delning. styrelsen har även upprättat en instruktion för den 
verkställande direktören i c2sat.

ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och 
det löpande arbetet med den interna kontrollen och riskhan-
teringen avseende den finansiella rapporteringer är delegerat 
till verkställande direktören. Bolagets finanschef arbetar under 
ledning av den verkställande direktören med att kontinuerligt 
utveckla och förbättra den interna kontrollen och riskhante-
ringen avseende den finansiella rapporteringen, dels proaktivt 
med fokus på den interna kontrollmiljön, dels med att kvali-
tetssäkra den externa finansiella rapporteringen.

rIsKBeDÖMNING
c2sats riskbedömning avseende den finansiella rapporte-
ringen syftar till att identifiera och utvärdera de väsentligaste 
riskerna som påverkar den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen. riskbedömningen utgör underlag 
för att besluta om hur riskerna skall hanteras genom olika 
kontrollstrukturer för att säkerställa att de grundläggande 
kraven på den externa finansiella rapporteringen uppfylls. 
Den riskbedömning som genomförts visar att de väsentligaste 
riskerna för fel i den finansiella rapporteringen främst avser lik-
viditetsrisk, motpartsrisk samt valutarisk. Per den 31 december 
2009 är bedömningen att de identifierade riskerna hanterats 
och att dessa inte innebär några risker för fel i den finansiella 
rapporteringen. 
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KONtrOllstrUKtUrer
De identifierade väsentligaste riskerna avseende den finan-
siella rapporteringen hanteras genom olika kontrollstrukturer 
för att säkerställa att de grundläggande kraven på den externa 
finansiella rapporteringen uppfylls. Kontrollstrukturerna inklu-
derar både övergripande och mer detaljerade kontroller, som 
syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikel-
ser, och som kan vara både formaliserade och informella till sin 
karaktär. Områden som omfattas av kontroller är bland annat 
behörigt godkännande av affärstransaktioner, tillförlitligheten 
i affärssystem, efterlevnad av tillämpliga lagar, tillämpliga re-
dovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag, samt 
områden som innehåller väsentliga element av bedömning.

INFOrMatION OcH KOMMUNIKatION
Information och kommunikation om interna styrinstrument 
avseende den finansiella rapporteringen finns tillgängliga 
för Bolagets medarbetare i ett dokumenthanteringssystem. 
Information och kommunikation om interna styrinstrument 
sker även i förekommande fall i samband med personalmöten. 
Den verkställande direktören rapporterar eventuella brister 
i den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den 
finansiella rapporteringen vid styrelsens sammanträden. Den 
externa finansiella rapporteringen sker i enlighet med til-
lämpliga lagar, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga 
krav på noterade bolag samt i enlighet med relevanta interna 
styrinstrument såsom Bolagets informationspolicy.

UPPFÖlJNING
Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna 
kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rap-
porteringen sker av styrelsen, verkställande direktören och 
övriga ledningen. Uppföljning inbegriper såväl uppföljning av 
verkställande direktörens periodiska rapporter till styrelsen 
med särskilt fokus under 2009 på Bolagets likviditet, uppfölj-
ning av eventuella rapporter från den verkställande direktören 
vad gäller identifierade brister i den interna kontrollen och 
riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen, 
samt uppföljning av rapporter från Bolagets revisor.

aVVIKelser FrÅN sVeNsK KOD FÖr 
BOlaGsstyrNING
c2sat försöker i största möjliga mån tillämpa Koden. I de fall 
c2sat väsentligt avviker från Koden, så skall detta meddelas, 
vilket sker nedan;

Information kring Kodens tillämpning
Information kring c2sats tillämpning av Koden skall göras pu-
blik. Idag finns information kring Kodens tillämpning tillgäng-
lig via Bolagets Bolagstyrningsrapport på Bolagets hemsida. 

Bolaget avser att tillhandahålla fullständig information kring 
tillämpningen av Koden på Bolagets hemsida under 2010.

Ledamöter i revisionsutskottets oberoende
Koden förordar att revisionsutskottet uppgår till tre personer, 
vilka bör vara oberoende av ägarförhållanden. c2sat har 
fem ledamöter i revisionsutskottet, varav en representant inte 
anses oberoende från Bolagets ägarförhållande.

ersÄttNINGar
Styrelsen
ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Års-
stämman 2009 beslutade att arvodet skulle vara 80 KseK 
per styrelseledamot och 170 KseK till styrelsens ordförande. 
Under räkenskapsåret 2009 erhöll styrelsens ordförande Göte 
emtander 170 KseK i styrelsearvode. styrelseledamöterna 
erhöll vardera 80 KseK per person totalt har 650 KseK utgått i 
styrelsearvoden under räkenskapsåret 2009.

Vid årsstämman den 6 maj 2010 fastställdes att styrelsens 
arvode för 2010 skall uppgå till 90 KseK per styrelseledamot 
och 210 KseK till styrelsens ordförande.

Verkställande direktören
Principerna för ersättning till verkställande direktör beslutas av 
årsstämman och består av en fast grundlön, en rörlig kontant 
ersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner och av-
gångsvillkor. till tidigare verkställande direktör Fredrik Hånell 
har under räkenskapsåret 2009, utgått grundlön om 1 290 
KseK. Han erhöll även 138 KseK under 2009 i pension. 

Nuvarande verkställande direktör, Fredrik Nygren, tillträd-
de den 1 januari 2009. till Fredrik Nygren utgick grundlön om 
1 169 KseK under räkenskapsåret 2009. Fredrik Nygren erhöll 
även rörlig ersättning om 100 KseK och pension som uppgick 
till 278 KseK.

Övriga ledande befattningshavare
Principerna för ersättning till övriga ledande befattningsha-
vare beslutas av årsstämman och består av en fast grundlön, 
en rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner samt övriga 
förmåner och avgångsvillkor. 

lars Davås, som är finanschef i c2sat har under räken-
skaps året 2009 erhållit en grundlön om 857 KseK och pen-
sionsförmåner om cirka 20 procent av grundlönen samt 
sjukförsäkring.

Ulf sundqvist, som är försäljningschef i c2sat på konsult-
basis, har under räkenskapsåret 2009 fakturerat ett arvode om 
894 KseK.

Norbert Hentschel, som är verkställande direktör i c2sat 
asia Pacific (Pte.) ltd, har under räkenskapsåret 2009 erhållit 
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en grundlön om 400 KseK och pensionsförmåner om cirka 10 
procent av grundlönen samt övriga ersättningar om cirka 200 
KseK.

erik Dalin, som är teknikchef i c2sat har under räkenskaps-
året 2009 erhållit en grundlön om 588 KseK och pensionsför-
måner om cirka 12 procent av grundlönen samt sjukförsäkring.

Rörlig kontant lön
Bolagsledningen har möjlighet att erhålla rörlig lön som 
baseras dels på Koncernens resultat och dels på individuella 
kvalitativa parametrar och uppgår högst till fyra månadslöner.

Pensioner
Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ItP-
planen. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön.

Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. en 
avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken 
Koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. 
Pensioner kostnadsförs löpande och avtal gällande framtida 
pensionsåtaganden saknas inom Koncernen.

För anställda i utlandsverksamhet kan pensionsförmåner 
anpassas till lokal praxis.

Övriga förmåner och anställningsvillkor
Övriga förmåner till ledningen skall vara marknadsmässiga och 
bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att 
fullgöra sina arbetsuppgifter.

Uppsägningstid om sex månader gäller mellan Bolaget och 
den verkställande direktören. För övriga personer i bolagsled-
ningen gäller en uppsägningstid om maximalt tre månader.

avgångsvederlag vid uppsägning från Bolagets sida kan 
uppgå till högst sex månadslöner, med undantag för verkstäl-
lande direktören där avgångsvederlag vid uppsägning på 
grund av ägarförändringar kan utgå med högst en årslön. 

reVIsOr
Vid årsstämman den 7 maj 2009 utsågs Pricewater-               
housecoopers aB till revisorer med sten Håkansson, född 
1956, till huvudansvarig revisor. sten Håkansson är auktori-
serad revisor sedan 1988 och är medlem i yrkessammanslut-
ningen Far srs. 

Bolagets tidigare ordinarie revisor var Magnus Brändström, 
född 1962, med revisorssuppleant Magnus thorling, född 
1970, från Pricewaterhousecoopers aB. Magnus Brändström 
och Magnus thorling är auktoriserade revisorer sedan 1996 
respektive 2002 och är medlemmar i yrkessammanslutningen 
Far srs. 

Den totala ersättning som utgått till revisorn för räken-
skapsåret 2009 uppgick till 875KseK, varav revisionsuppdrag 
uppgick till 541 KseK, revisionsuppdrag i samband med 
kapitalanskaffning uppgick till 275 KseK och övriga uppdrag 
uppgick till 59 KseK. adressen till revisorerna återfinns i slutet 
av Prospektet.

Ägar- och bolagSStyrning
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aKtIeKaPItalet
c2sats aktiekapital, före erbjudandet, uppgår till 60 742 313 
seK fördelat på sammanlagt 467 248 560 fullt inbetalda aktier 
med ett kvotvärde om 0,13 seK. Varje aktie berättigar till en (1) 
röst på bolagsstämman. Vid stämma får varje röstberättigad 
rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företräd-
da aktier utan begränsning i rösträtten. samtliga aktier medför 
lika rätt till andel i resultat och i Koncernens tillgångar och 
vinst vid likvidation. aktierna har upprättats enligt aktiebo-
lagslagen (2005:551) och är denominerade i svenska kronor. I 
tabellen nedan redovisas förändringar i aktiekapitalet från Bo-
lagets registrering fram till och med fullföljandet av erbjudan-
det. erbjudandet utgörs av 155 749 520 aktier, motsvarande en 
utspädning om 25 procent. efter erbjudandet uppgår antalet 
aktier till totalt 622 998 080 stycken förutsatt att nyemissionen 
fulltecknas. 

Aktiekapitalets förändring under perioden 
1 januari 2007 till den 28 maj 2010
Under 2007 genomförde Bolaget en nyemission med före-
träde för Bolagets aktieägare. teckningskursen uppgick till 
0,65 seK per aktie. emissionen fulltecknades och antalet ute-
stående aktier ökade med 78 879 916 aktier från 157 759 832 
aktier till 236 639 748 aktier och aktiekapitalet ökade med 
10 254 389 seK från 20 508 778 seK till 30 763 167 seK.

Under januari månad 2009 ökade antalet utestående aktier 
med sammanlagt 118 319 874 aktier till följd av en företrädese-
mission från 236 639 748 aktier till 354 959 622 aktier. aktie-
kapitalet ökade i samband med detta med 15 381 584 seK 
från 30 763 167 seK till 46 144 751 seK. Under 2009 tecknades  
även 95 procent av de av c2sat utgivna teckningsoptio-
nerna. Detta medförde att antalet utestående aktier ökade 
med 112 288 938 aktier från 354 959 622 aktier till 467 248 560 
aktier och att aktiekapitalet ökade med 14 597 562 seK från 
46 144 751 seK till 60 742 313 seK. 

aktiekapitaletS utveckling

År Firma Händelse
Förändring  
antal aktier

Totalt  
antal aktier

Förändring av 
aktiekapitalet

Totalt  
aktiekapital

Kvotvärde  
per aktie

1996 Magic House aB Bolaget bildas 1 000 1 000 100 000 100 000 100

1997 Magic House aB Nyemission 9 000 10 000 900 000 1 000 000 100

1997 Magic House aB split 100:1 990 000 1 000 000  - 1 000 000 1,00

1997 Magic House aB Nyemission 334 000 1 334 000 334 000 1 334 000 1,00

1998 Magic House aB split 2:1 1 334 000 2 668 000  - 1 334 000 0,50

1998 Magic House aB Nyemission 266 800 2 934 800 133 400 1 467 400 0,50

1998 Magic House aB split 2:1 2 934 800 5 869 600  - 1 467 400 0,25

1998 Magic House aB Bolagsförvärv 1 490 000 7 359 600 372 500 1 839 900 0,25

2000 Zip structure aB Bolagsförvärv 1 083 000 8 442 600 270 750 2 110 650 0,25

2000 Zip structure aB Bolagsförvärv 6 500 000 14 942 600 1 625 000 3 735 650 0,25

2001 Zip structure aB Bolagsförvärv 550 000 15 492 600 137 500 3 873 150 0,25

2001 Zip structure aB Nyemission 533 350 16 025 950 133 337 4 006 487 0,25

2002 Zip structure aB Bolagsförvärv 4 293 544 20 319 494 1 073 386 5 079 873 0,25

2003 Zip structure aB Nedskrivning  -    20 319 494  -    5 079 873 0,25

2004 Zip structure aB Bolagsförvärv 19 291 506 39 611 000 69 557 5 149 430 0,13

2004 Zip structure aB Bolagsförvärv 83 389 000 123 000 000 10 840 570 15 990 000 0,13

2005 c2sat holding aB Bolagsförvärv 7 000 000 130 000 000 910 000 16 900 000 0,13

2005 c2sat holding aB Konvertering 4 812 500 134 812 500 625 625 17 525 625 0,13

2006 c2sat holding aB Konvertering 22 947 332 157 759 832 2 983 153 20 508 778 0,13

2007 c2sat holding aB Nyemission 78 879 916 236 639 748 10 254 389 30 763 167 0,13

2009 c2sat holding aB Nyemission 118 319 874 354 959 622 15 381 584 46 144 751 0,13

2009 c2sat holding aB Utnyttjande av tO 112 288 938 467 248 560 14 597 562 60 742 313 0,13

2010 c2sat holding aB erbjudandet 155 749 520 622 998 080 20 247 438 80 989 750 0,13
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ÄGarstrUKtUr
c2sat hade per den 31 mars 2010 totalt 4 860 aktie ägare. I 
nedanstående tabell redovisas de tio största aktie ägarna i 
c2sat per den 31 mars 2010 och därefter kända förändringar.

aktieÄgare per den 31 marS 2010 och  
dÄrefter kÄnda förÄndringar

Ägare Antal aktier Röstandel

JP Morgan Bank 59 571 486 12,7%

Försäkringsaktiebolaget avanza Pension 29 982 962 6,4%

sIX sIs aG W8IMy 26 229 500 5,6%

Gästrike Invest aB 21 085 000 4,5%

Nordnet Pensionsförsäkring aB 18 521 830 4,0%

robur Försäkring 16 191 800 3,5%

swedbank luxembourg s.a. 15 161 740 3,2%

UBs (luxembourg) s.a. client account 10 014 000 2,1%

astrid Näsman 5 489 749 1,2%

Ingegerd söderström 5 461 350 1,2%

Övriga 259 539 143 55,5%

Totalt 467 248 560 100,0%

fördelning av Ägandet i c2Sat per den 31 marS 2010 

Klass
Antal  

aktieägare
Antal  
aktier Innehav i %

1 – 1 000 991 482 342 0,1%

1 001 – 2 000 451  752 188    0,2%

2 001 – 5 000 754  2 728 571    0,6%

5 001 – 10 000 678  5 345 162    1,1%

10 001 – 50 000 1190  29 266 679    6,3%

50 001 – 100 000 355  26 920 176    5,8%

100 001 – 500 000 343  78 295 149    16,8%

500 001 – 1 000 000 52  35 900 936    7,7%

1 000 001 – 5 000 000 36  79 847 940    17,1%

5 000 001 – 10 000 000 2  10 951 099    2,3%

10 000 001 – 8 196 758 318 42,1%

Totalt 4 860 467 248 560 100,0%

de StörSta ÄgarlÄnderna – Sorterat efter antalet 
aktier per land per den 31 marS 2010

HaNDelsPlats
c2sat aktien handlas sedan oktober 2001 på den reglerade 
marknaden NGM equity. NGM equity är en del av Nordic 
Growth Market (”NGM”), som står under Finansinspektio-
nens tillsyn. Handeln på NGM equity sker i det elektroniska 
handelssystem Freeway Bolaget handlas under kortnamnet 
c2st B, och har IsIN-kod se0000419152. en handelspost 
motsvarar 5 000 aktier.

NOrDIc GrOWtH MarKet (”NGM”)
NGM är en reglerad marknad som står under Finansinspek-
tionens tillsyn. NGM erbjuder note ring och aktiehandel på lis-
torna NGM equity, Nordic MtF samt derivathandel på Nordic 
Derivatives exchange (”NDX”).

NGM har skapat en innovativ miljö för tillväxtbolag i Nor-
den där drivkraft och kreativitet på marknaden kombineras 
med tekniskt avancerade lösningar.

lIKVIDItetsGaraNtI
c2sat har per den 2 mars 2009 träffat avtal med Mangold 
Fondkommission om att agera likviditetsgarant för att främja 
en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan 
köp- och säljkurs i den löpande handeln. enligt avtalet skall 
Mangold Fondkommission säkerställa en spread mellan köp- 
och säljkurs om maximalt fyra procent. På köp- och säljsidan 
skall Mangold Fondkommission säkerställa en volym motsva-
rande fyra handelsposter.

Källa: Euroclear Sweden AB

Sverige  67%
Storbritannien 14%
Luxemburg 7%
Schweiz 6%
Danmark 2%
Irland 2%
Cypern 1%
Spanien 1%
Frankrike 0%
Övriga länder 0%
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aktien och Ägarförhållanden

KUrsUtVecKlING 
Diagrammet ovan visar kursutvecklingen för c2sat sedan 
den 1 maj 2009 till och med den 30 april 2010. sista betalkurs 
den 30 april 2010 var 0,29 seK vilket gav ett totalt börsvärde 
på c2sat om cirka 136 MseK. Under perioden från och med 
den 1 maj 2009 till den 30 april 2010 omsattes totalt 234 mil-
joner c2sat-aktier till ett värde av 115 MseK på NGM equity.

UtDelNING OcH UtDelNINGsPOlItIK
Under de närmaste åren har c2sats styrelse inte för avsikt 
att föreslå att utdelning lämnas. När vinst uppkommer avses 
denna att återinvesteras i verksamheten och användas för fort-
satt expansion på befintliga och nya geografiska marknader. 
avsikten är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna ut-
delningspolicyn. I övervägandet om framtida utdelning kom-
mer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets 
verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt 
och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässi-
ga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Det finns inte 
några garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås 
eller beslutas om någon utdelning överhuvudtaget.

c2sat tillämpar inte några restriktioner eller särskilda 
förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta 
utanför sverige. Med undantag för eventuella begränsningar 
som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på 

samma sätt som för aktieägare bosatta i sverige. För aktieä-
gare som inte är skatterättsligt hemmahörande i sverige utgår 
dock normalt svensk kupongskatt.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieut-
delning, att ta del av Bolagets vinster. c2sat har hittills inte 
lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att 
det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon 
utdelning i Bolaget. 

aKtIeBaseraDe INcItaMeNtsPrOGraM
Bolaget har inga aktiebaserade incitamentsprogram.

KONVertIBla sKUlDeBreV
Det finns inga konvertibla skuldebrev i c2sat.

PersONal- OcH tecKNINGsOPtIONer
Bolaget har inga utestående personal eller teckningsoptions-
program.

kurSutveckling
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bolagSordning

1§
Bolagets firma är c2sat holding aB (publ). Bolaget är publikt. 

2§
styrelsen skall ha sitt säte i stockholm kommun. 

3§
Bolaget skall – direkt eller indirekt genom helägt dotterbolag 
– tillverka, marknadsföra och försälja satellitkommunikations-
utrustning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4§
aktiekapitalet skall vara lägst 60 000 000 kronor och högst  
240 000 000 kronor. 

5§
antalet aktier skall vara lägst 460 000 000 och högst  
1 840 000 000. 

6§
styrelsen skall bestå av 3–7 ledamöter och 0–6 suppleanter. 

7§
Bolaget skall utse 1–2 ordinarie revisorer med lika antal supp-
leanter. registrerat revisionsbolag kan utses till revisor. 

8§
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

Bolagsordning
C2SAT holding AB (publ)
org nr. 556536-0954

9§
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- 
och Inrikes tidningar och svenska Dagbladet. 

Kallelse till ordinarie bolagstämma samt kallelse till extra 
bolagstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kom-
mer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före stämman. 

Kallelse till annan extra bolagstämma skall utfärdas tidigast 
sex veckor och senast två veckor före stämman. 

10§
För att delta på stämma skall aktieägare anmäla sig samt 
antalet biträden hos bolaget den dag som anges i kallelsen 
till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 
infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

11§
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 kap.18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara 
behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktie-
bolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning antogs på årsstämman den 6 maj 2010.

Övrig information
På årsstämman den 6 maj 2010 fattades även beslut om att ändra bolagsordningen så att kallelse till bolagsstämma skall ske 
genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats samt att information om att kallelse skett annonse-
ras i svenska Dagbladet (§9). Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras. 
Ändringen är således inte registrerad.

Med anledning av den av årsstämman beslutade sammanläggningen fattades vidare beslut om att ändra bolagsordningen att 
träda ikraft per den avstämningsdag för sammanläggning som styrelsen beslutar. Ändringen innebär att det tillåtna antalet aktier 
i bolaget kan uppgå till lägst 9 200 000 och högst 36 800 000 aktier (§5). Ändringen är ännu inte registrerad.
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AKTIEINNEHAV
Beträffande styrelse och ledande befattningshavares aktiein-
nehav, se avsnittet ”styrelse, ledande befattningshavare och 
revisor”. 

VÄSENTLIGA AVTAL
Avtal med BCom Off Shore SAL
C2SAT ingick den 17 februari 2010 ett icke exklusivt avtal för 
distribution, service och installation med BCom Off Shore 
SAL, Libanon (”BCom”). BCom är ett företag verksamt inom 
VSAT industrin.

Avtal med New Navigation Co Ltd.
C2SAT ingick den 15 februari 2010 ett avtal för distribution, 
service och installation med New Navigation Co Ltd. (”New 
Navigation”), baserat i Hongkong. New Navigation är en del 
av investmentgruppen Via Marine från Nya Zeeland. 

Avtal med Masters in System and Technology Inc.
C2SAT ingick den 12 februari 2010 ett avtal för distribution, 
service och installation med Masters in System and Techno-
logy Inc., baserat på Filippinerna. Avtalet avser försäljning och 
service av C2SATs stabiliserade VSAT antennsystem för den 
Filippinska maritima marknaden.

Avtal med Orange Business Services
C2SAT ingick den 12 november 2009 ett avtal med Orange 
Business Services avseende distribution, service och installa-
tion av C2SATs antenner. 

Avtal med Modootel Ltd
C2SAT ingick den 10 november 2009 ett icke exklusivt avtal 
för distribution, service och installation av VSAT antenner 
med Modootel Ltd, en leverantör av satellitkommunikations-
lösningar och tillverkare av antenner för satellit-TV.

Avtal med A.B.E. Inzenjering doo
C2SAT ingick den 2 november 2009 ett icke exklusivt avtal 
gällande distribution, service och installation med A.B.E. 
Inzenjering doo, en integratör av navigations- och kommunika-
tionslösningar baserat i Kroatien. 
 
Avtal med Norsat International Inc.
C2SAT ingick den 9 oktober 2009 en uppdatering av ett icke 
exklusivt avtal gällande distribution, service och installation 
med Norsat International Inc., baserat i Kanada.

Avtal med Fong’s Advance Technology (Pte.) Ltd
C2SAT ingick den 29 september 2009 ett avtal med Fong’s Ad-
vance Technology (Pte.) Ltd avseende etablering av produk-

tion av C2SATs antenner i Singapore. Avtalet formaliserade 
det redan kommunicerade intentionsavtalet mellan parterna 
från den 18 augusti 2009. 

Avtal med Diamond Technology Ltd
C2SAT ingick den 29 september 2009 ett uppdaterat distri-
butionsavtal med Diamond Technology Ltd, baserat i Dubai. 
Avtalet bekräftade det redan etablerade samarbetet mellan 
parterna gällande distribution av C2SATs produkter i regio-
nen.

Avtal med PT AJN Solusindo
C2SAT ingick den 2 september 2009 ett distributionsavtal 
med PT AJN Solusindo (”AJN”), baserat i Indonesien. Avtalet 
bekräftade det redan etablerade samarbetet mellan parterna 
gällande distribution av C2SATs produkter i regionen. AJN 
har vid tidpunkten för detta prospekt levererat sex av C2SATs 
2.4m C-bandsantenner till PT Telekomunikasi Selular. 

Avtal med Xinguo IT
C2SAT ingick den 11 juni 2009 ett avtal med Xinguo IT om 
licenstillverkning av C2SATs stabiliserade antennsystem i Kina. 
Xinguo IT ansvarar även för marknadsföring, försäljning samt 
installation och service av C2SATs stabiliserade antennsystem i 
Kina, Hongkong, Macao, Taiwan, Laos samt Burma. 

Avtal med Thales Communications S.A. 
C2SAT ingick den 9 juni 2009 ett ramavtal med Thales Com-
munications S.A. (”Thales”) avseende förvärv av nio stabili-
serade VSAT antenner av den lättare modellen C2SAT 1.2m 
Ku-4M. Fyra antenner levererades under det första kvartalet 
2010. C2SAT ställde i samband med avtalet ut en garanti om 
fullgörande av kontrakt till förmån för Thales. Leverans av de 
fem återstående antennerna planeras att ske under andra 
kvartalet 2010, varpå endast garantiåtagandena under avtalet 
kvarstår. 

Avslutande av CETC23 joint venture avtal
C2SAT och KE Ming Transmission Technology Ltd i Kina 
bildade 2006 ett joint venture med avsikt att, med stöd av en 
kinesisk produktionsenhet för tillverkning och montering av 
satellitantenner, på ett effektivt sätt bearbeta den kinesiska 
marknaden. Parterna beslutade dock att avsluta samarbetet 
under december 2008. 

AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Avtal och transaktioner med närstående 2010
C2SAT lämnade den 29 april 2010 ett lån till Advanced Inertial 
Measurement Systems Sweden AB (AIMS), ett bolag som är 
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närstående och leverantör till C2SAT. Lånet uppgår till sam-
manlagt 270 KSEK.
 
Avtal och transaktioner med närstående 2009 
I enlighet med vad som beslutades på årsstämma den 7 maj 
2009 utfärdade C2SAT en konvertibel om 14 MSEK till förmån 
för Gästrike Invest AB. Konvertibeln löpte till och med den 
30 september 2009 och gav Gästrike Invest AB en möjlighet 
att omvandla tidigare lämnade brygglån till aktier motsva-
rande en teckningskurs om 50 öre per aktie. Vidare innehöll 
konverteringsavtalet en skyldighet att konvertera lånen om in-
betald emissionslikvid i den av Bolaget genomförda företräde-
semissionen under 2009 understeg 40,0 MSEK. Bolaget erhöll 
44,8 MSEK i företrädesemissionen och konvertibeln togs ej i 
anspråk. Lånet inklusive ränta återbetalades under 2009.

Under en övergångsperiod, januari till februari 2009, ar-
betade delar av styrelsen operativt tillsammans med dåva-
rande tf verkställande direktör, Fredrik Nygren. Detta arbete 
skedde på konsultationsbasis utifrån marknadsmässiga villkor. 
Konsulttjänsterna avsåg styrelsens tidigare ordförande Göte 
Emtander med bolaget EBUS Emtander Business AB (”EBUS”) 
om totalt 752 KSEK och tidigare styrelseledamoten Tomas 
Mikaelsson med bolaget Sourcing Provider AB (”Sourcing 
Provider”) om totalt 292 KSEK. Engagemanget avvecklades 
successivt då en ny företagsledning tillträdde och sedan 
februari 2009 pågår inte längre någon löpande konsultverk-
samhet med konsultbolag, bolag som ägs av närstående eller 
styrelsemedlemmar.

Avtal och transaktioner med närstående 2008
EBUS och Sourcing Provider bedrev även under en interims-
period under 2008 konsultativt arbete på marknadsmässiga 
villkor, fastställda av styrelsen, för C2SAT i samband med 
anskaffning av kapital, prospekt samt löpande drift av Bolaget 
under den period Bolaget saknade verkställande direktör.
EBUS och Sourcing Provider fakturerade C2SAT 147 KSEK, 
respektive 314 KSEK 

C2SAT ingick den 8 maj 2008 ett avtal med den tidigare sty-
relseledamoten Tommy Sundqvists bolag Tröskan AB. Avtalet 
syftade till att slutligt reglera den tvist mellan parterna som 
C2SATs uppsägning av lokaler som hyrts av Tröskan AB föran-
lett. Genom avtalet accepterade C2SAT att erlägga 400 KSEK 
till Tröskan AB mot att alla krav och skyldigheter ömsesidigt 
upphörde mellan parterna med avseende på hyra av lokaler.

Avtal och transaktioner med närstående 2007
Under 2007 hyrde C2SAT lokaler av Tröskan AB och hyran för 
2007 uppgick till cirka 457 KSEK. 

Därutöver köpte C2SAT under 2007 varor och tjänster av 
företag kontrollerade av ledande befattningshavare för cirka 
240 KSEK. 

Enligt dåvarande styrelsen i C2SAT var transaktionerna 
ovan ingångna på marknadsmässiga villkor.

Ersättningsfrågor
I juni 2009 beslutade styrelsen att dåvarande styrelse-
ordförande hade rätt till kompensation utöver ordinarie 
styrelsearvode för arbete i samband med etableringen av 
samarbetspartner Xingou IT i Kina. Beloppet, 80 KSEK, och 
uppdragets omfattning protokollfördes i styrelsemöte där 
ordföranden valt att inte närvara vid beslut i frågan. 

FÖRSÄKRINGAR
Styrelsen bedömer att Koncernen har ett för verksamhetens 
bedrivande väl avpassat försäkringsskydd.   

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Varumärket C2SAT är registrerat hos Patent- och registrerings-
verket såvitt avser klasserna: 
- Utrustning för sändning och mottagning av signaler
- Telekommunikation
- Utveckling av mjukvara

Vidare har C2SAT även anslutits till World Intellectual Pro-
perty Organization (”WIPO”), den internationella patent- och 
varumärkesregionen. Tillstånd har beviljats i Singapore, USA, 
Australien och Korea. C2SAT innehar dessutom ett gemen-
samhetsvarumärke för EU där varumärket är registrerat i klas-
sen 9 ”Utrustning för sändning och mottagning av signaler”. 
Koncernen har fem registrerade domännamn: C2SAT.se,  
C2SAT.com, C2SAT.eu, C2SAT.nu och c2satproduction.se. 
Koncernen har sex olika patent som är registrerade i för verk-
samhetens bedrivande relevanta länder.  

Övrig information gällande Bolagets immateriella rät-
tigheter
C2SATs övergripande strategi är att på varje marknad åtmins-
tone skydda produkterna med ett patent. Om ekonomin tillå-
ter kan vissa marknader kompletteras med fler patent. Patent-
portföljen täcker den 4-axlade mekaniska konstruktionen, det 
övergripande kontrollsystemet av den stabiliserade antennens 
förutsägbara rörelser, samt framtida produktutveckling. 

För eventuella framtida processer har C2SAT ett flertal pa-
tentombud som kan driva C2SATs talan i sagda eventuella pro-
cesser. Tabellen på nästa sida visar Bolagets svenska patent. 
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patentöversikt c2sat

Sv nr 503 456 Sv nr 511 809

PRV 9402587-1 PRV 980441-3

PCT SE95/00878 PCT SE99/02049

Sv nr 513 732 PRV 1 000 001 784

PRV 9802720-4 Sv nr 0700029-9

PCT SE99/01341 PCT SE2007/051006

Sv nr 507 288 PRV 1 000 001 785

PRV 9702268-5 Sv nr 0700030-0

PCT SE98/01134 PCT SE2007/051007

TVISTER
Moderbolagets rätt till momsavdrag
Genom dom den 14 april 2010 avslog Kammarrätten C2SATs 
yrkande om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. C2SAT 
avser inte att överklaga domen. Utfallet får inga redovisnings-
mässiga eller likviditetsmässiga konsekvenser eftersom det 
fulla beloppet, jämte skattetillägg, om totalt 1,7 MSEK har 
reserverats i Koncernens räkenskaper. 

Tvist med ISN mätteknik AB
C2SAT var under 2007 i tvist med ISN mätteknik AB avseende 
slutbetalningen för försäljningen av C2SAT development AB. 
Ärendet har under 2009 varit föremål för utslag i skiljedoms-
nämnd. Skiljedom meddelades i december 2009 och C2SAT 
fanns vara berättigade till samtliga krav, jämte ränta och legala 
kostnader.

Tvist med Maritime Communications Pty. Ltd.
C2SAT har sedan hösten 2006 till och med 2009 ingått avtal 
med Maritime Communications Pty. Ltd. (”Maritime”). 
Maritime och Bolaget hade per den 31 juni 2009 utestående 
förfallna fordringar till ett totalt belopp om 310 328 USD. 
Fordringarna avser leveranser av fyra antenner, vilka leverera-
des via Maritime till slutkunden AJN i Indonesien. Vidare har 
Maritime även erhållit ett förskott från AJN till ett belopp om 
48 000 USD för leveranser av ytterligare två antenner, vilka 
fortfarande ägs av C2SAT. En av C2SAT genomförd undersök-
ning i det australiensiska bolagsregistret har visat att Maritime 
avregistrerades den 3 augusti 2008. C2SAT har borgensåta-
gande avseende Maritime från dess ägare. Tvisten har ännu ej 
formellt påbörjats. 

I övrigt har, under de senaste tolv månaderna, varken 
C2SAT eller dess dotterbolag varit part i något rättsligt förfa-
rande eller skiljeförfarande som har eller nyligen har haft bety-
dande effekt på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. 

C2SATs styrelse känner inte heller till några omständigheter 
som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande 
eller skiljeförfarande skulle kunna uppstå.

MILJÖFRÅGOR
C2SAT bedriver inte sådan verksamhet som är tillstånds- och 
anmälningspliktig enligt den svenska miljöbalken. Såvitt 
C2SATs styrelse känner till har inga miljöproblem uppkom-
mit eller kan förväntas uppkomma avseende verksamheten 
som bedöms väsentligen kunna påverka C2SATs ekonomiska 
ställning. 

AKTIEÄGARAVTAL
Såvitt C2SATs styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal 
eller motsvarande avtal mellan aktieägare i C2SAT i syfte att 
skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget. 

OPTIONSAVTAL
C2SAT har för närvarande inga föreslagna eller pågående 
optionsavtal.

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY
Koncernens informations- och kommunikationspolicy syftar 
till att säkerställa att Bolaget håller en god kvalitet på sin infor-
mation och kommunikation. C2SATs informationsgivning skall 
vara korrekt, snabb och tydlig. Det skall vara lätt att hitta och 
få information såväl för medarbetare internt som för externa 
intressenter. Informationen får aldrig vara tvetydig, missvis-
ande eller oriktig. Delårsrapporter, bokslutskommuniké och 
årsredovisning skall tas fram och publiceras i enlighet med de 
regler som gäller på NGM Equity.

Finansiell och strategisk information
Övergripande ansvar för den finansiella informationen har verk-
ställande direktören för C2SAT och ekonomichefen. Den finan-
siella rapporteringen finns tillgänglig i såväl tryckt form som på 
Bolagets hemsida. Hemsidan hålls uppdaterad i enlighet med 
regler och riktlinjer som finns i NGM Equitys regelverk. Endast 
verkställande direktör, ekonomichef och styrelse uttalar sig om 
koncernfrågor och ekonomiskt relaterade frågor. Informations-
läckor förebyggs genom att mottagaren medvetandegörs om 
att informationen som mottas är konfidentiell. Loggbok skall 
föras över de personer som tar del av konfidentiell information 
vid viktiga affärshändelser. Verkställande direktören ansvarar 
för loggboken. Finansiell information och strategisk informa-
tion är ofta kurspådrivande och måste alltid spridas av vissa käl-
lor samtidigt till ett visst antal mottagare. Pressmeddelanden 
skall omedelbart skickas ut om beslut eller händelser inträffar 
som i icke oväsentlig grad påverkar C2SATs situation och där-
med dess aktiekurs på NGM Equity.

legala frågor och kompletterande information
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HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA  
FÖR INSPEKTION
Årsredovisningar, bolagsordning, kvartalsrapporter, 
pressmeddelanden och annan information finns, under 
hela Prospektets giltighetstid, tillgängliga på Bolagets 
hemsida, www.C2SAT.se. Handlingarna kan också bestäl-
las från C2SAT och adressen till Bolaget återges i avsnittet 
”Adresser” i Prospektet.

ÖVRIGT
C2SAT holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i 
Stockholm. Bolaget bildades den 11 november 1996. Nu gäl-
lande firma, C2SAT holding AB, registrerades den 12 oktober 
2005. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och 
dess organisationsnummer är 556536-0954. Bestämmelserna 
i bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen 
vad gäller förändring av aktieägares rättigheter.

Bolaget är ett till Euroclear Sweden anslutet avstämnings-
bolag, vilket innebär att det är Euroclear Sweden som för Bo-
lagets aktiebok. Inregistrering vid Euroclear Sweden skedde 
den 15 oktober 1997. 

TECKNINGSFÖRBINDELSE OCH  
EMISSIONSGARANTIER
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 
100 procent av Erbjudandet har erhållits från befintliga aktieä-
gare och andra externa investerare. Aktieägare har genom 
teckningsförbindelser, vilka uppgår till cirka 5,3 procent, 
motsvarande cirka 2,1 MSEK av Erbjudandet, förbundit sig att, 
utan ersättning, utnyttja sina teckningsrätter för teckning av 
aktier i nyemissionen. Därtill har ett garantikonsortium garan-
terat teckning motsvarande cirka 94,7 procent, motsvarande 
cirka 36,9 MSEK, av Erbjudandet. 

Ersättning till garanterna i form av kontant ersättning från 
C2SAT uppgår till 10,0 procent av garanterat belopp. Garanti-
ersättningen uppgår sammanlagt till cirka 3,7 MSEK. 

I tabellen nedan redovisas en förteckning över utställda 
teckningsförbindelser och emissions garantier. Utställare av 
emissions garantier i Erbjudandet är:

– AB Grenspecialisten, med adress Skomakaregatan 6-8, 
211 34 Malmö. Garantiåtagande slöts den 25 mars 2010.

– Bearpeak AB, med adress Björnen Örnen 52, 830 13 Åre. 
Garantiåtagande slöts den 25 mars 2010.

– Bernhard von der Osten-Sacken, med adress Karlaplan 6, 
4tr, 114 60 Stockholm. Garantiåtagande slöts den 26 mars 
2010.

– BOSMAC Invest AB, med adress c/o HJ Redovisning AB, 
S:t Eriksgatan 29, 113 39 Stockholm. Garantiåtagande slöts 
den 26 mars 2010.

– CapMate AB, med adress Björkvallavägen 2 A, 2 tr, 
194 77 Upplands Väsby. Garantiåtagande slöts den 25 mars 
2010.

– Christer Håkansson Advokatbyrå AB, med adress Grev     
Turegatan 13B, 114 46 Stockholm. Garantiåtagande slöts 
den 24 mars 2010.

– Fredrik Nygren, med adress Höglandstorget 2,  
167 71 Bromma. Garantiåtagande slöts den 24 mars 2010.

– Fårö Capital AB, med adress Öresundsvägen 24, 
237 35 Bjärred. Garantiåtagande slöts den 26 mars 2010.

– Förvaltningsaktiebolaget Laxoptimism, med adress Amalia 
Jönssons gata 21, 421 31 Västra Frölunda. Garantiåtagande 
slöts den 24 mars 2010.

– GoMobile nu AB, med adress Skärviksvägen 5, 182 61   
Djursholm. Garantiåtagande slöts den 29 mars 2010.

– Hevonen Invest AB, med adress Sandhamnsgatan 32, 
115 40 Stockholm. Garantiåtagande slöts den 25 mars 2010.

– Lars Davås, med adress Fridhemsgatan 29, 112 40         
Stockholm. Garantiåtagande slöts den 29 mars 2010.

– Lowell S.A, SPF, med adress 128 Boulevard de la Pétrusse, 
L-2330 Luxembourg, LUXEMBOURG. Garantiåtagande slöts 
den 25 mars 2010.

– Mangold Fondkommission AB, med adress                     
Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm. Garantiåtagande 
slöts den 31 mars 2010.

– Olof Strömqvist, med adress Marvedsvägen 21, 141 41   
Huddinge. Garantiåtagande slöts den 26 mars 2010.

– Rune Löderup, med adress Sockenvägen 60, 132 46   
Saltsjö-boo. Garantiåtagande slöts den 24 mars 2010.

– Stockholm Asset Management AB, med adress Nybrogatan 
11, 114 39 Stockholm. Garantiåtagande slöts den 26 mars 
2010.

– SVEA LANDS S.A., med adress 12 Av. Du Prince d’Orange, 
B-1180 Bryssel, Belgien. Garantiåtagande slöts den 25 mars 
2010.

– TJ Junior AB, med adress c/o Purpose AB, Birger Jarlsga-
tan 2, 2 tr, 114 34 Stockholm. Garantiåtagande slöts den 25 
mars 2010.

– Ulf Sundqvist, med adress Morkullevägen 18, 175 64         
Järfälla. Garantiåtagande slöts den 24 mars 2010.

Kopior på de väsentliga avtal och andra dokument som har 
ingåtts med anledning av garantin finns att tillgå hos C2SAT. 
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legala frågor och kompletterande information

teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Garant/Ägare

Tecknings-
förbindelse,
antal aktier

Tecknings-
förbindelse,

SEK
Garanti,

antal aktier
Garanti,

SEK
Andel av

nyemissionen
Totalt,

antal aktier
Totalt,

belopp

Förvaltningsaktiebolaget Laxoptimism 1 300 666 325 167  -     -    0,84% 1 300 666 325 167

Gästrike Invest AB 7 018 333 1 754 583  -     -    4,51% 7 018 333 1 754 583

Summa teckningsförbindelser 8 318 999 2 079 750  -     -    5,34% 8 318 999 2 079 750

AB Grenspecialisten  -     -    6 400 000 1 600 000 4,11% 6 400 000 1 600 000

Bearpeak  -  - 4 000 000 1 000 000 2,57% 4 000 000 1 000 000

Bernhard von der Osten Sacken  -  - 8 600 000 2 150 000 5,52% 8 600 000 2 150 000

BOSMAC Invest AB  -  - 8 600 000 2 150 000 5,52% 8 600 000 2 150 000

CapMate AB  -  - 4 000 000 1 000 000 2,57% 4 000 000 1 000 000

Christer Håkansson Advokatbyrå AB  -  - 2 000 000 500 000 1,28% 2 000 000 500 000

Fredrik Nygren  -  - 1 000 000 250 000 0,64% 1 000 000 250 000

Fårö Capital AB  -  - 6 400 000 1 600 000 4,11% 6 400 000 1 600 000

Förvaltningsaktiebolaget Laxoptimism  -  - 32 000 000 8 000 000 20,55% 32 000 000 8 000 000

GoMobile nu AB  -  - 5 000 000 1 250 000 3,21% 5 000 000 1 250 000

Hevonen Invest AB  -  - 4 000 000 1 000 000 2,57% 4 000 000 1 000 000

Lars Davås  -  - 400 000 100 000 0,26% 400 000 100 000

Lowell S.A, SPF  -  - 10 000 000 2 500 000 6,42% 10 000 000 2 500 000

Mangold Fondkommission AB  -  - 14 630 521 3 657 630 9,39% 14 630 521 3 657 630

Olof Strömqvist  -  - 5 600 000 1 400 000 3,60% 5 600 000 1 400 000

Rune Löderup  -  - 15 000 000 3 750 000 9,63% 15 000 000 3 750 000

Stockholm Asset Management AB  -  - 6 000 000 1 500 000 3,85% 6 000 000 1 500 000

SVEA LANDS S.A.  -  - 2 400 000 600 000 1,54% 2 400 000 600 000

TJ Junior AB  -  - 11 000 000 2 750 000 7,06% 11 000 000 2 750 000

Ulf Sundqvist  -     -    400 000 100 000 0,26% 1 000 000 250 000

Summa emissionsgarantier  -     -    147 430 521 36 857 630 94,66% 147 430 521 36 857 630

Summa 8 318 999 2 079 750 147 430 521 36 857 630 100,00% 155 749 520 38 937 380
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Sammanfattningen av vissa svenska skatterättsliga regler 
nedan grundar sig på nu gällande lagstiftning och är endast 
avsedd som generell information till aktieägare i C2SAT som 
är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. 
Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla 
alla skattefrågor som kan uppkomma i samband med före-
slagen företrädesemission, utan avser endast att ge allmän 
information. Den skattemässiga bedömningen av varje enskild 
aktieägare beror bland annat på respektive aktieägares 
specifika situation. Sammanfattningen behandlar exempelvis 
inte de speciella regler som gäller för så kallade kvalificerade 
aktier i fåmansföretag eller delägarrätter som ägs av handels-
bolag eller kommanditbolag eller sådana juridiska personer 
vars innehav av delägarrätter räknas som lagertillgångar i en 
näringsverksamhet. Inte heller behandlas kapitalvinstbeskatt-
ningen och utdelningsbeskattningen på onoterade aktier 
som är kvalificerade. Särskilda skattekonsekvenser som inte 
är beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier av ak-
tieägare eller innehavare, såsom exempelvis investmentföre-
tag, investeringsfonder och personer som inte är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige. C2SAT har endast en legal skyldighet 
att innehålla preliminärskatt såvitt gäller utdelning till fysiska 
personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje ak-
tieägare bör inhämta råd från skatteexpertis om de skattekon-
sekvenser som kan vara tillämpliga i det enskilda fallet. 

BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIER
Fysiska personer
Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och 
dödsbon för hela den uppkomna kapitalvinsten i inkomst-
slaget kapital. Skatt tas ut med 30 procent av kapitalvinsten. 
Förmånsbeskattning för anställda, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter kan uppkomma vid tilldelning av aktier i 
nyemissionen under vissa förutsättningar. Kapitalvinst respek-
tive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljnings-
ersättningen (efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter) 
och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffnings-
utgift). Eventuellt uppskovsbelopp på de sålda aktierna från 
tidigare andelsbyten skall normalt återföras till beskattning 
vid en avyttring. Vid vinstberäkningen används genomsnitts-
metoden. Enligt denna metod skall omkostnadsbeloppet för 
en aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet 
för aktier av samma slag och sort. Interimsaktier, BTA, anses 
inte vara av samma slag och sort som de befintliga aktierna 
förrän beslutet om nyemission registrerats. Som ett alternativ 
till genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade 
aktier (en aktie anses marknadsnoterad om den är upptagen 
till handel på en reglerad marknad inom Europeiska Ekono-
miska Samarbetsområdet eller en motsvarande marknad 
utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet eller, utan 
att vara upptagen till handel på en sådan marknad, är föremål 

för kontinuerlig allmänt tillgänglig notering på grundval av 
marknadsmässig omsättning) den så kallade schablonregeln 
användas. Regeln innebär att omkostnadsbeloppet får be-
räknas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag 
för försäljningsutgifter. Avdrag för kapitalförlust medges med 
70 procent av förlusten mot kapitalinkomster. Kapitalförlust 
vid försäljning av marknadsnoterade aktier kan dock kvittas i 
sin helhet mot kapitalvinster på aktier under samma år. Sådan 
kvittning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på andra 
delägarrätter än aktier med undantag för andelar i investe-
ringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter. 
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
skattereduktion. Skattereduktion skall räknas av mot kom-
munal och statlig inkomstskatt och mot statlig fastighetsskatt 
samt mot kommunal fastighetsavgift. Sådan skattereduktion 
medges med 30 procent för underskott som uppgår till högst 
100 000 SEK och med 21 procent för underskott därutöver. 
Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. 

För aktieinnehavare i C2SAT som utnyttjar erhållna teck-
ningsrätter för förvärv av nya aktier utlöses ingen beskattning. 
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt att 
delta i nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Skat-
tepliktig kapitalvinst skall då beräknas. För teckningsrätter 
som grundas på innehav av aktier i C2SAT är anskaffningsut-
giften noll kronor. Schablonregeln får inte användas för att 
bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela försäljnings-
intäkten minskad med utgifter för avyttring skall tas upp till 
beskattning. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna 
påverkas inte. Vid köp av teckningsrätter i C2SAT som sedan 
utnyttjas för köp av aktier i C2SAT läggs anskaffningsutgifter-
na för teckningsrätterna till aktiernas omkostnadsbelopp. 

Juridiska personer
Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, 
beskattas i normala fall för alla inkomster inklusive kapital-
inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen 
är 26,3 procent. Beräkning av kapitalvinst respektive kapital-
förlust följer samma regler som för fysiska personer, se ovan. 
Eventuellt uppskovsbelopp på de sålda aktierna från tidigare 
andelsbyten skall normalt återföras till beskattning vid en 
avyttring. Avdrag för kapitalförluster på aktier eller andra delä-
garrätter medges bara mot kapitalvinster på delägarrätter. 
Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, 
kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter 
som uppkommit i bolag inom samma koncern, under förut-
sättning att koncernbidragsrätt föreligger och att bolagen vid 
samma års taxering begär att avdrag skall medges mot den 
andra juridiska personens kapitalvinster. Kapitalförluster som 
inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår får sparas och 
dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter 
under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. 

skattekonsekvenser i sverige

skattekonsekvenser i sverige
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skattekonsekvenser i sverige

För aktiebolag, ekonomiska föreningar samt handelsbolag/
kommanditbolag (fr.o.m. 1 januari 2010) är dock kapitalvinster 
på så kallade näringsbetingade andelar skattefria och kapital-
förluster på sådana andelar ej avdragsgilla. Noterade andelar 
anses näringsbetingade under förutsättning att andelsin-
nehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna under minst 
ett år eller innehavet betingas av rörelsen. Kapitalförluster på 
noterade näringsbetingade andelar som innehafts kortare tid 
än ett år är avdragsgilla. Sådana förluster är dock föremål för 
de avdragsbegränsningar som beskrivits ovan. Särskilda regler 
gäller för andelar av samma slag och sort som har anskaffats 
vid olika tidpunkter.  Om innehavet omfattar såväl andelar som 
inte uppfyller kravet på innehavstid som andelar som uppfyller 
detta krav anses andelarna inte vara av samma slag och sort 
vid beräkning enligt genomsnittsmetoden. 

BESKATTNING AV UTDELNING
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 procent 
på mottagen utdelning. Avdraget för källskatt verkställs av Eu-
roclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, 
av förvaltaren. För juridiska personer, utom dödsbon, är skat-
tesatsen 26,3 procent. För vissa juridiska personer, till exempel 
ideella föreningar, gäller särskilda regler. För aktiebolag och 
ekonomiska föreningar är utdelning på näringsbetingat inne-
hav skattefri. Skattefrihet för utdelning på noterade andelar 
förutsätter dessutom att andelarna innehafts under en sam-
manhängande tid om minst ett år från det att andelarna blivit 
näringsbetingade hos innehavaren. Kravet på innehavstid 
måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. Om andelarna 
avyttras innan kravet på innehavstid är uppfyllt kan lämnad 
utdelning komma att tas upp till beskattning. 

UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE
Fysiska personer som inte är bosatta, inte stadigvarande vistas 
i Sverige samt som inte tidigare varit bosatta här och inte har 
så kallade väsentlig anknytning hit, beskattas normalt inte i 
Sverige vid försäljning av svenska aktier eller teckningsrätter. 
Enligt en särskild regel kan emellertid en fysisk person som är 
bosatt utanför Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid försälj-
ning av svenska aktier, om personen under det kalenderår då 
försäljningen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast 
föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadig-
varande vistats här. Denna regels tillämplighet är i många fall 
begränsad genom skatteavtal som Sverige har ingått med 
andra stater för undvikande av dubbelbeskattning. Utländska 
juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för kapital-
vinst på svenska aktier, eller teckningsrätter annat än om 
vinsten är hänförlig till ett så kallade fast driftställe i Sverige. 
För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i 
Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning från 
svenska aktiebolag med 30 procent. Denna skattesats är dock 

i allmänhet reducerad genom skatteavtal med andra stater för 
undvikande av dubbelbeskattning. Avdraget för kupongskatt 
verkställs normalt av Euroclear Sweden eller, beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 

För aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom 
EU utgår normalt inte svensk kupongskatt om aktieägaren 
innehar 10 procent eller mer av kapitalet i det utdelande bo-
laget. Om innehavet är mindre än 10 procent kan utdelningen 
vara skattefri om nedanstående förutsättningar är uppfyllda.

Utdelning på näringsbetingade andelar beskattas normalt 
inte med svensk kupongskatt hos aktieägare som är utländska 
juridiska personer som beskattas i sin hemviststat och dess 
beskattning är likartad med den som gäller för svenska aktie-
bolag. Dock gäller att innehavstiden av andelarna skall ha va-
rat minst ett år vid utdelningstillfället. Detta gäller oavsett om 
mottagaren av utdelningen har sin hemvist inom eller utom 
EU. Detsamma gäller om den utländska aktieägaren omfattas 
av ett skatteavtal som Sverige ingått med staten i fråga och 
bolaget har hemvist där enligt avtalet. Som näringsbetingade 
andelar anses i detta avseende onoterade andelar samt 
noterade andelar om innehavet motsvarar minst 10 procent av 
rösterna i bolaget. För noterade andelar gäller att de måste ha 
innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år vid 
utdelningstillfället.
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Delårsrapport för perioden 2010-01-01 till 2010-03-31 

     Positiv försäljningsutveckling och fortsatt expansion  

• Nettoomsättningen för kvartal ett uppgick till 8,3 MSEK (1,5 MSEK) 

• Periodens resultat för kvartal ett uppgick till - 10,8 MSEK (- 7,7 MSEK) 

• Sjutton (17) antennsystem levererade och intäktsförda under perioden 

• Orderingång under perioden uppgår till tretton (13) antenner 

• Orderingång efter periodens slut uppgår hittills till ytterligare tre (3) antenner   

• Leveranser har påbörjats från Singapore  

• Styrelsen föreslår inför årsstämman en nyemission om ca 39 MSEK 

• C2SAT följer målsättningarna och räknar med att leverera 120 antenner 2010 

• Bolaget har efter räkenskapsperiodens slut erhållit löfte om extern 
lånefinansiering om maximalt 17 MSEK varav 4 MSEK i krediter erhållits under 
perioden och ytterligare 7,5 MSEK gjorts tillgängligt efter periodens slut.     

 

* Inga uppgifter redovisade för helåret 2008 och siffrorna är uppskattade. Inkluderar endast kontrakterade 

intäkter. Orderingången omfattar inte eventuella kommande licensintäkter.

Nyckeltal, MSEK 

Jan-mar 

2010 

Jan-mar 

2009 

Jan-dec 

2009 

Jan-dec  

2008 

Nettoomsättning  8,3 1,5 13,6 4,9 

Resultat efter skatt -10,8 -7,7 -34,3 -35,1 

Likvida medel  0,7 5,0 5,6 0,8 

Nettoresultat per aktie  -0,02 -0,02 -0,14 -0,15 

Orderingång, MSEK (Est.) 4,9 1,1 13,5 * 

delårsrapport för första kvartalet 2010
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VD har ordet 
 
Första kvartalet 2010 uppnådde C2SAT en omsättning om ca 8,3 Mkr och kunde leverera och 
fakturera 17 antenner. C2SAT har således dels redovisat det försäljningsmässigt 
framgångsrikaste kvartalet sedan bildandet, dels uppnått och överträffat de kommunicerade 
försäljningsmålen om en försäljningstillväxt om 50 %, kvartal över kvartal, samt levererat minst 
lika många antenner under första kvartalet 2010 som för helåret 2009. 

 

Av de 17 antenner som levererats under kvartalet är 16 st Ku- och 1 st C-bandantenner.  

Enskilt största kunder var under perioden Orange och Thales, men leveranser har även skett till 
bl.a. våra distributörer PT AJN Solucindo och Diamond Technologies Ltd. 

Fokus är nu, såsom tidigare kommunicerats, framförallt på att uppnå våra försäljningsmål då 
endast genom fortsatt kraftig volymtillväxt i kombination med väsentligt förbättrade 
bruttomarginaler, där volymeffekter är en icke oväsentlig faktor, kan ett positivt resultat och 
kassaflöde uppnås. För det första kvartalet redovisas en negativ bruttomarginal vilket är en 
konsekvens av att volymfördelar och uttag av tidigare inköpt material ännu inte slagit igenom i 
redovisningen. Målsättningen är att uppnå en långsiktig bruttomarginal om minst 30 % och 
bolaget bedömer inte detta som orealistiskt på sikt, då inköpsvolymerna ökar och effekterna av 
produkt- och arbetet med produktionsrationaliseringar så småningom får full effekt.  

Även om bolagets volymmål uppnåtts är utfallet av produktmixen en besvikelse. Vårt mål för 
2010 är att ha en långsiktig produktmix om ungefär 25 procent C-band och 75 procent Ku-band. 
Åtgärder har redan vidtagits för att uppnå ökad försäljning av C-bandsantenner, då denna 
produkt dels betingar ett högre försäljningspris, dels har en högre bruttomarginal för varje såld 
enhet. Vi fokuserar på en ökad försäljning av C-bandsantenner, framförallt i Sydostasien, under 
resterande del av 2010. 

Trots att vi upplevt vissa förseningar i Singapore och Kina, både med avseende på produktion 
och försäljning, går nu utvecklingen otvetydigt åt rätt håll. Under innevarande kvartal kommer 
vår produktionspartner i Singapore påbörja leveranserna av antenner och försäljningsinsatserna 
för hela C2SAT kan intensifieras ytterligare, då förmågan till ”snabba” leveranser är i många fall 
ett avgörande för att kunna öka försäljningen.  

Som ett vidare led i satsningen på C2SATs viktigaste marknader har bolaget sedan slutet på 
mars två egna servicetekniker baserade i Singapore. Bedömningen är att en utökad service- 
och installationsförmåga möjliggör en ökad försäljning i området i framtiden. 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Q1 Q2 Q3 Q4 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 Q1

Försäljning per kvartal, MSEK

Rullande 12 månader, MSEK



64 C2SAT

C2SAT   Dalvägen 16   169 56 Solna   08-748 01 40   www.C2SAT.se 3 

I Kina är vår licenstillverkare och exklusiva distributör, Xinguo IT Ltd, nu i position att påbörja 
lokal produktion och försäljning. Xinguo IT Ltd har under de senaste månaderna etablerat ett 
heltäckande lokalt distributionsnätverk för den kinesiska marknaden. Vidare har de uppnått 
betydande kostnadsfördelar som både produktionen i Söderhamn och Singapore på sikt 
kommer att kunna ta del av, genom ett ömsesidigt utbyte av inköpsavtal. 

Det gångna kvartalet har även präglats av fortsatt utbyggnad av distributions-, service- och 
installationsnätverket, med nya partners etablerade i Filippinerna, Hong Kong, Libanon, Karibien 
och Panama. Detta innebär en utökad försäljningsorganisation, men framförallt är det högst 
väsentligt för C2SATs framtida förmåga att vara en attraktiv antennleverantör att kunna erbjuda 
ett heltäckande nätverk som kan genomföra installationer och service av antenner. 
Slutanvändarna av produkterna är i högsta grad beroende av att kunna erhålla så snabb och 
effektiv service som möjligt, oberoende vart fartyget befinner sig. Arbetet med att ta bort 
kvarvarande, för slutanvändaren viktiga, ”vita fläckar på kartan” fortgår löpande.  

Vidare fortgår internt inom C2SAT ett intensivt arbete med att säkerställa produkternas 
kompabilitet och kvalitet, uppnå nödvändiga certifieringar samt att utveckla ytterligare 
funktionalitet. Närmast till hands ligger till lansering av en s.k. Co-Pol tillvalsmöjlighet, vilket är 
en förutsättning för att kunna leverera Ku-bandsantenner till de ledande operatörerna av        
Ku-bandstjänster i framför allt Sydostasien. 

För 2010, som tidigare meddelats, har bolaget som målsättning att leverera 120 antenner, ett 
mål som fortsatt står sig med facit i hand för första kvartalet. Under innevarande kvartal räknar 
vi med att fakturera och leverera minst ett 20-tal antenner. En väsentlig förutsättning för att 
kunna nå försäljningsmålen är dock förmågan att kunna leverera och installera antennerna. 
Under första kvartalet har vår produktion haft fullt kapacitetsutnyttjande och med förestående 
tillskott från Singapore räknar vi med att kunna producera och leverera minst ett 20-tal antenner 
under andra kvartalet. Full produktionskapacitet uppnås dock inte förrän under tredje kvartalet. 

Sammanfattningsvis följer C2SAT de uppsatta målen. Den snabba volymtillväxten, det intensiva 
arbetet med att utöka funktionalitet och kompabilitet, att säkerställa certifiering, expandera vårt 
nätverk av distributions-, service- och installationspartners, bearbeta nya kunder samt ta hand 
om befintliga kunder, och samtidigt säkerställa pågående leveranser och kostnadsrationalisera 
gör att C2SATs organisation för närvarande upplever stora påfrestningar.  

Det är därför extra viktigt att vi kan lyfta blicken från den operationella vardagen och se 
långsiktigt på framtiden. Vi ser att det finns ett behov av att utöka vårt produktutbud, samtidigt 
som vi behöver aktivt utveckla morgondagens funktionalitet. Det är därför extra viktigt att 
C2SATs egna organisation stärks med spetskompetens inom områden som är avgörande för 
antennens tekniska beskaffenhet och funktionalitet. Detta gäller särskilt inom områden som 
skall utgöra bolagets kärnkompetens om C2SAT skall ha fortsatt ambition att vidareutveckla 
produkterna och minska sårbarheten i den verksamhet som etablerats under åren.  

Slutligen är det viktigt att bolaget ges förutsättningar till en fortsatt tillväxt. Expansionen av 
verksamheten kräver fortsatt finansiering av aktieägare och externa långivare för att möjliggöra 
ett ökande rörelsekapital och en fortsatt finansiering av de satsningar som påbörjats under de 
senaste kvartalen.  
 
Solna, den 6 maj 2010 
 
 
Fredrik Nygren, VD 
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Verksamhetsöversikt koncernen 
Finansiell översikt  

Koncernen 

Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet uppgick till 8,3 MSEK (1,5 MSEK) 
och koncernens rörelseresultat uppgick till - 11,0 MSEK (- 7,9 MSEK). Periodens 
resultat uppgick till - 10,8 MSEK (- 7,8 MSEK).  

Resultatet i det första kvartalet belastas inte av några jämförelsestörande poster och inte heller 
några ytterligare nedskrivningar av koncernens finansiella tillgångar.  

De aktiverade utvecklingskostnaderna för perioden uppgick till 0,9 MSEK (0,3 MSEK). 

  
Moderbolaget 

Moderbolagets, C2SAT holding AB (publ), 556536 - 0954, intäkter uppgick under det första 
kvartalet till 0,4 MSEK (1,7 MSEK) och periodens resultat uppgick till - 0,3 MSEK  (0,1 MSEK) 

Intäkterna avser på dotterbolagen internt fakturerade kostnader. 

 
Händelser under perioden 

Det första kvartalet har förknippats med aktiviteter i samband med en ökande leveransvolym.   

Orange gjorde sina första beställningar inom ramen för det samarbetsavtal som ingåtts under 
det fjärde kvartalet 2009 och Thales mottog de första fysiska leveranserna av utrustning inom 
ramen för det kontrakt som tecknades i juni 2009.      

Organisationens fokus har varit på att säkerställa leveranskvalitet och organisera bolagets 
resurser för att möjliggöra och samordna bolagets leveranser på effektivast möjliga sätt. 

Bolaget har därför fortsatt rekryteringen av resurser syftande till att säkerställa kvalitet och 
leveransförmåga. Detta inkluderar personal med särskilt ansvar för produktkvalitet, 
produktionsresurser till Söderhamn, leveransprojektledare, samt personal med ett uttalat 
produktansvar. I Singapore har bolaget rekryterat två service- och installationstekniker för att 
understödja distributörerna i området med utbildnings- och installationsresurser.      

Inom försäljningsområdet har C2SAT utvidgat sina distributions- och serviceavtal till att omfatta 
Panama, Hong Kong, Filippinerna och Libanon. Distributions- och återförsäljarnätverket 
förväntas att fortsätta utvecklas löpande. 

 

Händelser efter periodens slut  
  
Efter räkenskapsperiodens slut har bolagets styrelse lämnat förslag till stämman om en 
företrädesemission om ca 39 MSEK, före emissionskostnader. 

Styrelsen har lämnade även ett förslag till årsstämman om en möjlighet till emission med avsteg 
från aktieägarnas företrädesrätt om maximalt 10 MSEK, vilket senare drogs tillbaka.   
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Valberedningen har föreslagit att C2SATs styrelse reduceras med en person och rekommenderat 
Sigrun Hjelmqvist som tillträdande styrelseordförande samt Olof Stjernberg som ny ledamot i 
styrelsen. Göte Emtander, Suzan Kalleberg och Arild Frånberg har avböjt omval. 

 

Finansiering och likviditet 
Styrelsen för C2SAT har inför kommande stämma föreslagit en företrädesemission om ca 39 MSEK 
före emissionskostnader.   

Emissionen är garanterad, vilket möjliggjorde en kompletterande finansiering i form av krediter från 
externa långivare. Dessa långivare; Swedbank, ALMI och Norrlandsfonden bidrar med finansiering i 
storleksordningen 17 MSEK syftande till att säkerställa bolagets möjligheter att öka rörelsekapitalet 
i takt med att bolaget växer. Vid tidpunkten för publiceringen av kvartalsrapporten har totalt 11,5 
MSEK av dessa krediter tillställts bolaget. Utbetalning av resterande lånefinansiering 5,5 MSEK 
utbetalas senast då bolaget levererat 45 antenner, vilket förväntas ske under det tredje kvartalet 
och då behovet av rörelsekapital ökar ytterligare, för att finansiera ytterligare tillväxt.      

C2SAT befinner sig i en situation där en ökning av rörelsekapitalet och brist på finansiering 
begränsar möjligheterna till fortsatt tillväxt. Likviditeten kommer stundtals att vara ansträngd för 
driften av bolaget under en period fram tills emissionslikviderna inflyter, men det är styrelsens och 
företagsledningens bedömning att den externa lånefinansieringen möjliggjort nödvändig expansion 
av rörelsekapitalet, så att bolaget kan behålla de målsättningar som kommunicerats. 

Ledningens och styrelsens ambition är givetvis att bolaget på sikt skall kunna försörja sig genom 
internt genererade kassaflöden från rörelsen och att den nu föreslagna emissionen skall vara 
tillräcklig för att uppnå uthålliga egna kassaflöden. På föregående årsstämma kommunicerade 
företagets ledning att bolaget har en intern målsättning om ett uthålligt positivt kassaflöde senast 
under 2010, men att målsättningen nu reviderats till år 2011.        
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Övrigt 
 
Investeringar  

Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,8 MSEK ( 0,0 MSEK ). 
Periodens investeringar i forskning och utveckling uppgår till 0,9 MSEK ( 0,3 MSEK ). 
 

Tvister 

Den 23 december 2008 avkunnades Dom i Länsrätten för C2SATs mål, avseende nekad 
avdragsrätt för ingående mervärdeskatt. Länsrätten stöder skattemyndighetens bedömning. 
Tvisten avser bolaget C2SAT holding AB (publ) och koncernen har tidigare reserverat 
motsvarande belopp i redovisningen.   

C2SAT har överklagat ärendet till Kammarrätten vilket förväntades tas upp för prövning under 
senare delen av 2009 eller 2010. 

Den 14 april 2010 fastställde Kammarrätten Länsrättens Dom. Beslutet får inga redovisnings- 
eller likviditetsmässiga konsekvenser för C2SAT. C2SAT avser inte att överklaga domen.   

C2SAT avser att inleda en rättsprocess mot Maritime Communication (Pty) Ltd under 2010. 
Tvisten avser fordringar på bolaget om ca 300 kUSD. Under 2009 avbröt C2SAT samarbetet 
med Maritime Communication (Pty) Ltd och tvisten avser utestående betalningar för levererade 
produkter, jämte ränta.  

Bolaget Maritime Communication (Pty) Ltd avregistrerades redan under 2008, enligt uppgifter 
som framkommit under 2009, och C2SAT undersöker för närvarande vilka juridiska möjligheter 
C2SAT har till förfogande för att betalningarna skall fullgöras. 

Ägarna till Maritime Communication (Pty) Ltd har gått i personlig borgen för Maritime 
Communication (Pty) Ltd.   

Tvister följs regelbundet upp av koncernstyrelsen.  

 
Risker och osäkerhetsfaktorer 

Då inga väsentliga förändringar skett under perioden avseende bolagsspecifika risker och 
bolagsspecifika osäkerhetsfaktorer hänvisas därför till förvaltningsberättelsen i 
årsredovisningen 2010, samt not 2 riskhantering, för en mer utförlig beskrivning av bolagets 
generella finansiella och operationella risker.  

 
Nästa rapporttillfälle 

Delårsrapport andra kvartalet, 2010-04-01 till 2010-06-30, presenteras den 26 augusti 2010. 
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Kontaktinformation 

Kontaktpersoner 
 
Fredrik Nygren, VD  08-748 01 40,    fredrik.nygren@C2SAT.se 

Lars Davås, Finanschef  08-748 01 40,    lars.davas@C2SAT.se 

 

 
 
För att erhålla C2SATs pressreleaser och rapporter:  
 
Skicka ett e-mail till info@C2SAT.se, skriv Önskar pressrelease,  
alternativt anmäl Dig på www.C2SAT.se.   

 

 
Allmän information 
 
Moderbolaget C2SAT holding AB (publ), 556536-0954, bedriver genom sina dotterbolag, 
C2SAT communications AB, C2SAT production AB och C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd, 
utveckling, tillverkning och försäljning av stabiliserande antennsystem för satellitbaserad 
bredbandskommunikation.  

C2SAT holding AB (publ) är ägare i intressebolaget WermTec Elektronik AB med ett ägande 
om 35 % av bolagets aktier. C2SAT holding (publ) har ytterligare innehav i bolaget Advanced 
Inertial Measurement Systems Sweden AB (AIMS) med ett ägande om 8,8 %.  

 

Moderbolagets adress är Dalvägen 16, 169 56 Solna. 
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Redovisningsprinciper 
 
Moderbolag och koncern 
 
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med IFRS sådana de 
antagits av den EU utgivna av IASB och uttalanden utgivna av IFRIC. Denna 
delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. De väsentligaste 
redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättandet 
av denna delårsrapport, återfinns i not 1 på sidorna 35-39 i årsredovisningen för 2009. 
Nya eller reviderade IFRS som trätt i kraft efter 31 december 2009 har inte haft någon 
väsentlig effekt på koncernens resultat- och balansräkningar. Moderbolagets 
finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2.3  

 
 
Granskningsrapport 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

 

 
Styrelsens försäkran 

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 6 maj 2010 
 
Fredrik Nygren,  VD 
Styrelsen i C2SAT holding AB (publ)  
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN 

MSEK 

Jan-mar 

2010 

Jan-mar 

2009 

Jan-dec 

2009 

Nettoomsättning 8,3 1,5 13,6 

Övriga rörelseintäkter 0,6 0,1 1,3 

Summa rörelseintäkter 9,0 1,6 14.9 

Direkta kostnader -9,2 -1,8 -11,8 

Externa kostnader -4,6 -3,4 -19,2 

Personalkostnader -4,9 -2,9 -13,0 

Avskrivningar -1,2 -0,9 -4,0 

Övriga rörelsekostnader -0,1 -0,1 -1,2 

Summa rörelsens kostnader -20,0 -9,1 -49,1 

Rörelseresultat -11,0 -7,4 -34,3 

Finansiella poster -0,0 -0,5 -0,8 

Resultat efter finansiella poster -11,0 -7,9 -35,1 

Skatt på periodens resultat 0,2 0,2 0,8 

Periodens resultat -10,8 -7,7 -34,3 

Övrigt totalresultat -0,0 0,0 0,0 

Övrigt totalresultat för perioden, netto e. skatt -10,8 -7,7 -34,3 

 

 

Periodens resultat / summa totalresultat hänf. till    

Moderbolagets aktieägare -10,8 -7,7 -34,3 

Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 
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DATA PER AKTIE  

SEK 

Jan-mar 

2010 

Jan-mar 

2009 

Jan-dec 

2009 

Resultat per aktie efter utspädning -0,02 -0,03 -0,14 

Eget kapital per aktie vid periodens slut 0,13 0,16 0,16 

Antal aktier vid periodens början 467 248 560 236 639 748 467 248 560 

Genomsnittligt antal aktier under perioden 467 248 560 295 799 685 351 944 154 

Antal aktier vid periodens slut 467 248 560 354 959 622 467 248 560 

Aktiekurs vid periodens slut 0,36* 0,50 0,36 

    

 
* 2010-03-31, Köpkurs 
 
 
BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN 

MSEK 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31 

Goodwill 20,8 20,8 20,8 

Immateriella anläggningstillgångar 33,1 33,6 33,0 

Materiella anläggningstillgångar 5,7 1,4 3,4 

Finansiella anläggningstillgångar 1,4 1,6 1,4 

Summa anläggningstillgångar 61,0 57,4 58,5 

Lager samt kortfristiga fordringar 24,0 21,3 24,4 

Likvida medel 0,7 5,1 5,6 

Summa omsättningstillgångar 24,7 26,3 29,9 

Summa tillgångar 85,6 83,7 88,4 

Eget kapital 62,6 57,2 73,5 

Långfristiga räntebärande skulder 3,2 1,0 0,2 

Långfristiga ej räntebärande skulder 2,9 3,6 3,0 

Kortfristiga räntebärande skulder 1,2 14,0 0,4 

Kortfristiga ej räntebärande skulder 15,7 7,9 11,4 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 85,6 83,7 88,4 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I KONCERNEN 
 

MSEK 

Aktiekapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Balanserad 

vinst inkl. 

periodens 

resultat 

Summa 

Ingående balans per den 2009.01.01     

Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 30,8 115,6 -106,0 40,4 

Nyemission 30,0 37,5 0,0 67,4 

Totalresultat för perioden 0,0 0,0 -34,3 -34,3 

Utgående balans per den 2009.12.31 60,8 153,1 -140,4 73,5 

 

 

Ingående balans per den 2009.01.01 

 

  

 

Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 30,8 115,6 -106,0 40,4 

Nyemission 15,4 9,2 0,0 24,6 

Totalresultat för perioden 0,0 0,0 -7,7 -7,7 

Utgående balans 2009.03.31 46,1 124,8 -113,7 57,2 

 

 

Ingående balans per den 2010.01.01 

 

  

 

Belopp vid årets ingång  60,8 153,1 -140,4 73,5 

Totalresultat för perioden 0,0 0,0 -10,8 -10,8 

Utgående balans 2010.03.31 60,8 153,1 -151,2 62,6 
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN 

MSEK 

Jan - mar 

2010 

Jan - mar 

2009 

Jan - dec 

2009 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  

förändringar av rörelsekapital 

 

-9,8 

 

-7,0 -30,7 

Förändringar av rörelsekapitalet 2,6 -14,3 -9,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,1 -21,3 -40,1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,7 -0,4 -4,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,9 25,9 49,4 

Periodens kassaflöde  -4,9 4,2 4,8 

Likvida medel vid periodens början 5,6 0,8 0,8 

Likvida medel vid periodens slut 0,7 5,1 5,6 

 

   

NYCKELTAL 

 

Jan - mar 

2010 

Jan - mar 

2009 

Jan - dec 

2009 

Nettoomsättning MSEK 8,3 1,5 13,6 

Rörelsemarginal % Neg Neg Neg 

Vinstmarginal % Neg Neg Neg 

Nettoskuldsättningsgrad % -0,02 -0,26 -0,01 

Avkastning på eget kapital % Neg Neg Neg 

Avkastning på totalt kapital %  Neg Neg Neg 

Soliditet % 74 68 82 

Antal anställda vid periodens slut  25 14 19 
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 

MSEK 

Jan - mar 

2010 

Jan - mar 

2009 

Jan - dec 

2009 

Nettoomsättning 0,4 1,7 4,4 

Direkta kostnader 0,0 0,0 0,0 

Externa kostnader -0,7 -1,2 -6,1 

Personalkostnader -0,0 -0,0 0,2 

Avskrivningar  0,0 0,0 0,0 

Summa rörelsens kostnader -0,7 -1,2 -5,9 

Rörelseresultat -0,3 0,4 -1,5 

Nedskrivning av aktier i dotterbolag 0,0 0,0 -31,0 

Finansiella poster -0,0 -0,4 -0,5 

Resultat efter finansiella poster -0,3 0,1 -33,0 

Skatt på årets resultat 0,0 0,0  0,0 

Periodens resultat -0,3 0,1 -33,0 

 
 
BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 

MSEK 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31 

Finansiella anläggningstillgångar 46,4 43,8 46,2 

Summa anläggningstillgångar 46,4 43,8 46,2 

Fordringar hos dotterbolag 36,8 34,8 35,2 

Kortfristiga fordringar 2,4 1,2 1,4 

Likvida medel  0,0 3,7 1,2 

Summa omsättningstillgångar 39,2 39,7 37,8 

Summa tillgångar 85,6 83,5 84,0 

Eget kapital 82,3 72,9 82,6 

Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder 3,3 10,6 1,4 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  85,6 83,5 84,0 
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handlingar införlivade 
genom hänvisning
Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning. De delar i nedan 
angivna dokument som införlivas i Prospektet genom hänvisning är delar av detta Prospekt.

Nedan angiven information som del av följande dokument skall anses införlivade i Prospektet genom 
hänvisning.

– C2SATs årsredovisningar för år 2007, 2008 samt 2009

Information Källa

Reviderade resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, noter och information om redo-
visningsprinciper för räkenskapsåren 2007, 2008 samt 2009

Årsredovisning 2009, sid 24–32
samt sid 35–48
Årsredovisning 2008, sid 22–31
samt sid 35–48
Årsredovisning 2007, sid 16–25
samt sid 27–39

Revisionsberättelser för räkenskapsåren 2007, 2008 samt 2009 Årsredovisning 2009, sid 49
Årsredovisning 2008, sid 49
Årsredovisning 2007, sid 40

Informationen, till vilken hänvisning sker, skall läsas som en del av detta Prospekt. Informationen finns till-
gänglig på C2SATs hemsida, www.C2SAT.se eller kan erhållas av Bolaget i pappersformat under Prospektets 
giltighetstid vid Bolagets huvudkontor. Adressen till Bolagets huvudkontor återfinns i slutet av Prospektet.
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adresser

C2SAT
C2SAT holding AB (publ)
Dalvägen 16, 3 tr 
169 56 Solna
Telefon: 08-705 95 00

FINANSIELL RÅDGIVARE
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-503 015 80

JURIDISKA RÅDGIVARE
Till C2SAT
Ramberg Advokater AB
Norrmalmstorg 1
111 46 Stockholm
Telefon: 08-546 546 00

Till Mangold Fondkommission
White & Case Advokat AB
Biblioteksgatan 12
111 46 Stockholm
Telefon: 08-506 323 00

REVISOR
PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21 
113 21 Stockholm
Telefon: 08-555 330 00 
 
KONTOFÖRANDE INSTITUT
Euroclear Sweden AB
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Telefon: 08-402 90 00

INFORMATION FRÅN TREDJE PART
Comsys
Communication Systems Limited
42 Holywell Hill
St Albans, Herts, AL1 1BX
Storbritannien
Telefon: 0044 (1727) 832 288

Euroclear Sweden AB
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Telefon: 08-402 90 00

Orange Business Services 
6, place d’ Alleray
75505 Paris Cedex 15
Frankrike
Telefon: 0033 (1) 44 44 22 22

Satellite Industry Association
1730 M Street, N.W. 
Suite 600
Washington, D.C. 20036
USA
Telefon: 001 (202) 349 3650

SIX Telekurs Sweden AB
Sveavägen 56
111 34 Stockholm
Telefon: 08-58 61 63 00

The Global VSAT Forum 
Fountain Court
2 Victoria Square
Victoria Street
St Albans
Hertfordshire
AL1 3TF
Storbritannien
Telefon: 0044 (1727) 88 45 13

adresser
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C2SAT holding AB (publ)
dalvägen 16, 3 tr
se-169 56 solna
tel: 08-705 95 00

C2SAT communications AB
dalvägen 16, 3 tr
se-169 56 solna
tel: 08-705 95 00

C2SAT Production AB
växelgatan 15
se-826 40 söderhamn
tel: 08-705 95 90

C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd
201b new bridge road
singapore 059428 
tel: +65-9184 7040

www.c2sat.se

N
arva
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