
Hänvisning till Prospekt
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Prospektet för InCoax Networks AB 
(publ) (”InCoax” eller ”Bolaget”) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med 
Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsam-
mans med övrig information i det kompletta Prospektet genomläsas. Prospektet offentliggörs den 17 
oktober 2019 och finns därefter tillgängligt för nedladdning på InCoax (www.incoax.com), Finansin-
spektionens (www.fi.se) och Västra Hamnen Corporate Finance (www.vhcorp.se) respektive hemsidor.
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INCOAX I KORTHET

InCoax grundades år 2009 och utvecklar innovativa lösningar 
för bredbandsaccess över koaxiala nätverk. Bolagets nya pro-
duktgeneration, In:xtndTM är den första produkten på markna-
den som bygger på standarden MoCA AccessTM 2.5 som möj-
liggör bredband med symmetrisk Gigabithastighet. InCoax 
är en aktiv medlem i standardiseringsorganisationen MoCA® 
och är representerat i dess styrelse. Bolagets operativa verk-
samhet är fokuserad till Gävle och Malmö i Sverige, där ett 
trettiotal medarbetare inklusive konsulter är placerade. Totalt 
har cirka 180 MSEK investerats i verksamheten sedan Bolaget 
grundades.

MARKNAD

En stor del av världens hushåll saknar idag höghastighetsbred-
band trots en intensiv utbyggnad av stamnät av fiber. Tillgäng-
lighet av ”fiber i gatan” har ökat i utvecklade länder men ett 
tillräckligt kostnadseffektivt sätt att  förlänga och ansluta 
uppkoppling från stamnät till hushåll har saknats. Den van-
ligaste uppkopplingsformen i Europa är därför fortfarande 
ADSL/VDSL, som inte använder fibernätet utan ansluts över 
telefonkabel. Ny teknik utvecklas för att erbjuda kostnads-
effektiva alternativ för att ansluta hushållen, ofta genom att 
använda befintliga nät med ledig kapacitet men också genom 
att minska installationskostnaden för nya nät.

EU:s strategiska mål är att alla hushåll år 2025 ska ha en 
bredbandsuppkoppling om minst 100 Megabit per sekund 
(”Mbps”). I Sverige är målet satt ännu högre, år 2025 ska 98 
procent av hushållen ha en bredbandsuppkoppling om mer än 
en Gbps. Globalt behöver, enligt Bolagets bedömning, drygt 
500 miljoner hushåll i flerfamiljshus uppgraderas för att klara 
av de strategiska mål avseende internethastighet som har satts. 

Drygt 40 miljoner av dessa finns på Bolagets huvudmarknader i 
Europa. Bolaget uppskattar att den globala marknaden är värd 
mellan 80 – 480 miljarder SEK årligen framgent beroende på 
vilken teknik som används.  

INCOAX LÖSNING

InCoax lösning använder fri kapacitet i befintliga koaxial-
kablar för att leverera bredbandsaccess. Därmed behövs ingen 
ny installation av kablar i huset och den initiala kostnaden blir 
klart mycket lägre än konkurrerande lösningar som kräver ny 
kabeldragning. Bolagets senaste produktgeneration, In:xtndTM, 
möjliggör internethastigheter om upp till 2,5 Gbps. InCoax kan 
därmed erbjuda slutkonsumenter samma tjänster och kvalitet 
som i en ren fiberlösning, fast till en betydligt lägre kostnad. 
Enligt Bolagets uppskattning kostar InCoax lösning cirka 20 
procent av en fiberlösning och cirka 40 procent av en DOCSIS 
3.1 lösning för kabel-tv.

Intäktsmodell

Huvuddelen av InCoax intäkter förväntas komma från försälj-
ning av hårdvara. Bolaget säljer även tjänster i form av utbild-
ning och support samt erhåller årliga intäkter från licensvara. 
Bolaget erhåller betalning per såld hårdvaruenhet plus en 
licensavgift som faktureras årsvis, under hårdvarans livslängd.

Produktion

Bolagets produktion avseende kontrollenhet och modem 
sköts av kontraktstillverkare i Sverige och Kina. Bolaget arbe-
tar i nära samarbete med kontraktstillverkarna vad gäller 
kvalitetsarbete och produktionstester. Samtliga av Bolagets 
produkter och lösningar såsom kontrollenhet, modem och 
styrsystem utvecklas av Bolaget i Gävle.  
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Så funkar InCoax lösning

InCoax använder den fria kapaciteten i befintliga koaxiala nätverk för att skapa anslut-
ning till höghastighetsbredband utan att nya kablar behöver installeras. Bolagets lösning  
fungerar för alla koaxialkabelnätverk som används för distribution av TV-signal.



VD har ordet

Finansiell information

(belopp i SEK)
1 jan 2019 -  
30 jun 2019

1 jan 2018 -  
30 jun 2018

1 jan 2018 -  
31 dec 2018

1 jan 2017 -  
31 dec 2017

Nettoomsättning 2 066 573 907 004 1 486 816 2 715 816

Rörelseresultat (EBIT) -33 460 704 -20 364 108 -49 115 341  –27 793 723 

Balansomslutning 45 818 916 14 159 704 40 734 440 12 085 048

Likvida medel vid periodens slut 26 356 037 1 359 130 7 731 397 3 352 272

Soliditet (%) 65,5 25,4 64,3 11,6

Antal aktier vid periodens slut  12 361 442  6 694 626  9 321 442 5 211 352
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Med ett långt utvecklingsarbete i ryggen är det glädjande att 
vår nya produktgeneration, In:xtndTM, började säljas kommer-
siellt i april. Operatörskundernas abonnenter har sedan mit-
ten av sommaren kört bredband i hastigheter upp till 1 Gbps 
med vår lösning. Både den svenska fiberoperatören Arkaden 
och den schweiziska kabeloperatören Databaar ställer nu upp 
som referenser åt oss. Detta är ett viktigt kvitto för oss på 
produktens tillämpning i vårt fortsatta arbete med att kom-
mersialisera In:xtndTM. 

En typisk kund kommer att köpa utvärderingsutrustning 
för labmiljö, följt av fälttest i verkliga fastigheter och därefter 
göra en mindre kommersiell utrullning innan fullskalig utrull-
ning genomförs. Tiden från initiala kontakter till fullskalig 
utrullning är typiskt mellan 6 och 18 månader beroende på 
kundens storlek. 

Den långa utvärderingstiden underskattades initialt från 
vår sida, vilket har skapat en initial förskjutning i inkommande 
kundordrar. Vi har glädjande nog fått positiva reaktioner 
på In:xtndTM, och vi har höga förväntningar på större ordrar 
under hösten och vintern. För att accelerera vår försäljning på 
den viktiga tyska marknaden har vi anställt en erfaren säljare 
med gedigen bakgrund av försäljning från fiber, telekom, och 
utrustning för kabel-TV. 

Vi har under oktober 2019 fått vår In:xtndTM kontrollen-
het godkänd för både USA och Kanada, samt kontrakterat en  
konsult i Kanada som ska bearbeta dessa marknader. Då 
MoCA standarderna är etablerade i Nordamerika ser vi ett 
stort intresse för In:xtndTM och har redan fått många förfråg-
ningar härifrån. Även dialogen med vår systemintegratör i 
Mellanöstern fortgår med fördjupad teknisk diskussion. 

InCoax introducerade i samband med telekommässan Bro-
adband World Forum i oktober 2019, två viktiga tillskott till 
vår produktportfölj, dels en enklare kontrollenhet som läm-
par sig för mindre fastigheter och dels ett optimerat modem. 

Breddningen av portföljen gör att vi ökar den adresserbara 
marknaden och möter samtidigt många kunders uttalade 
behov att kunna leverera en lägre kostnad per ansluten lägen-
het även för mindre fastigheter. Båda dessa kommer att börja 
säljas under första kvartalet 2020.

För att säkerställa vår finansiering fram till försäljnings-
intäkterna täcker de löpande kostnaderna genomförs nu en 
Företrädesemission om cirka 59 MSEK. Genom Företräde-
semissionen får vi en starkare finansiell ställning och tillsam-
mans med vår stärkta organisation och vidare etablerade rela-
tioner med samarbetspartners, ser jag med tillförsikt fram 
emot en spännande och händelserik framtid. 

Peter Carlsson 
Verkställande direktör 



Teckningskurs 8 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Villkor Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig 
aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) 

teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier.

Teckningsperiod 18 oktober - 1 november 2019

Handel med 
teckningsrätter

18 - 30 oktober 2019

Avstämningsdag 15 oktober 2019

Erbjudandets 
storlek

Cirka 59,3 MSEK

MOTIV FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Behovet av snabbare bredbandsuppkoppling har under de 
senaste åren ökat och förväntas fortsätta öka framgent genom 
användning av nya krävande applikationer och IP-tjänster och 
dess användning i produkter som TV, Video-on demand, surf-
plattor, mobiltelefoner och online-spel etc. Stora satsningar 
görs för att tillgodose det ökade behovet av bandbredd och 
hastighet, främst utbyggnad av fibernät, många gånger subven-
tionerat eller på andra sätt initierat genom statligt stöd. Det 
fibernät som på detta sätt grävs ner i gatan har inte kunnat 
matchas av kostnadseffektiva sätt att förlänga och ansluta 
uppkopplingen till lägenheter. Kostnaden att ansluta hushål-
len till fibernätet är för hög och den dominerande lösningen är 
fortfarande att använda kopparnätet för bredbandsaccess, dvs 
ADSL och VDSL.

Teknik som möjliggör bredband över koaxialkablar har 
utvecklats och blivit ett reellt och kostnadseffektivt sätt för 
uppkoppling. Koaxialkablar är till stor del en outnyttjad resurs 
i bredbandsutbyggnaden i Europa, med stor spridning och 
kapacitet att på sikt leverera bredband med upp till 100 Gbps 
i hastighet. Bolaget och branschkännare förväntar sig att tek-
nik för att utnyttja koaxialkablar kommer att användas under 
decennier framöver.

Rådande standard för kabel-TV (DOCSIS 3.0) möjliggör 
snabbare uppkopplingshastighet än ADSL och VDSL men inte 
tillräckligt snabbt för att tillgodose de krav som inom en nära 
framtid kommer ställas. För högre hastigheter behöver utrust-
ningen uppgraderas. Alternativen står mellan att uppgradera 
till nästa generation av rådande standard eller att komplet-
tera med den nya standarden, MoCA AccessTM 2.5, där InCoax 
är en ledande aktör. MoCA-standarden kan till skillnad från 
nästa generations DOCSIS samexistera med befintlig utrust-
ning för kabel-TV och installeras till betydligt lägre kostnad. 
MoCA-standarden erbjuder därutöver högre symmetrisk has-
tighet (2,5 Gbps). InCoax produkt In:xtndTM är den första på 
marknaden som bygger på den senaste standarden av MoCA. 

Efter många år med fokus på forskning och utveckling går 
Bolaget in i en fas med fokus på sälj och leverans. InCoax har 
under Q2 tagit sina första kommersiella ordrar av In:xtndTM 

från kunder i både Sverige, Tyskland och Schweiz.
Utöver detta har utvärderingar av InCoax lösning nyligen 

skett hos andra kunder i Tyskland, Spanien, Schweiz, USA, 
Mellanöstern, Holland och Sverige. Totalt arbetar InCoax 
aktivt med att stötta cirka 20 potentiella kunder i deras utvär-
derings- och testarbete. Det faktum att In:xtndTM represen-
terar en ny teknik på marknaden gör att testerna tar tid men 
Bolaget förväntar sig att arbetet som nu genomförs kommer 
att resultera i inkommande kommersiella kundorders och 
driftsättningar under hösten. Organisationen ställs om för att 
kunna möta den förväntade efterfrågan och bli en trovärdig 
och långsiktig partner för Bolagets växande kundbas.

För att säkerställa finansiering av Bolaget fram till försälj-
ningsintäkter täcker Bolagets löpande kostnader har styrelsen 
beslutat om föreliggande Företrädesemission. Vid full teck-
ning, beräknas Företrädesemissionen tillföra InCoax cirka 
53,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5,8 
MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 2,1 MSEK. 
Utöver återbetalning av brygglån om 15 MSEK avses emis-
sionslikviden användas enligt nedan prioriterad ordning:

• 20 procent för rörelsekapitalbehov;

• 20 procent för support och leveransorganisation; och

• 60 procent för marknad och försäljningskostnader.

ANMÄLAN

Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets och Västra 
Hamnen Corporate Finance hemsida eller kan erhållas från 
Aqurat. För förvaltarregistrerade aktieägare, sker teckning och 
betalning i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt: Teckning ska ske genom 
samtidig kontant betalning senast den 1 november 2019 via  
särskild anmälningssedel.

Teckning utan företräde: Anmälan för teckning utan företräde 
görs via anmälningssedel för teckning utan företräde.

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bolaget största aktieägare Saugatuck Invest AB samt Bolagets 
tredje största aktieägare Norrlandspojkarna AB har förbundit 
sig att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemission till ett 
belopp om totalt 21,6 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av 
Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal med 
ett mindre antal externa investerare om åtagande att garantera 
ett belopp om upp till totalt 26 MSEK i Företrädesemissionen, 
motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen. Före-
trädesemissionen omfattas därmed till 80 procent av teck-
nings- och garantiåtaganden.

SAMMANFATTNING AV VILLKOREN

Företrädesemissionen

InCoax Networks AB (publ) | Utmarksvägen 4 802 91 Gävle | Sverige
Telefon:+46 (0)26-420 90 42 | E-post: info@incoax.com


