
Viktig information
Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. EU-tillväxtprospektet, som 
har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på Bioservo Technologies AB:s hemsida, 
www.bioservo.com samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. EU-tillväxtprospektet kan även beställas kostnadsfritt från Erik 
Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller per e-post till emission@penser.se. Prospektet innehåller 
bland annat en presentation av Bioservo Technologies AB, företrädesemissionen och de risker som är förenade med investering i 
Bioservo Technologies AB och deltagande i nyemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta EU-tillväxtprospektet som 
grund för beslut att teckna aktier i Bioservo Technologies AB och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Bioservo Technologies 
AB. Investerare som avser eller överväger att investera i Bioservo Technologies AB uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.  
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TECKNINGSPERIOD 16 - 30 SEPTEMBER 2019

Medicon Village 
Sheeletorget 1, Lund

Välkommen på investerarträffar

Lund 
klockan 15.45-16.1517

Sep

Bioservo Technologies VD Petter Bäckgren kommer i samband med investerarträffarna informera om Bioservos verksamhet och framtidsplaner. 
Anmälan: Anmälan för presentationen hos Erik Penser Bank ska ske till Erik Penser Bank via e-post till seminarium@penser.se.  Anmälan avse-
ende presentationerna hos Aktiespararna ska ske till Aktiespararna via www.aktiespararna.se. Presentationen hos Aktiespararna i Göteborg går 
även att ta del av via www.aktiespararna.se/tv/live. Amälan till Småbolagsjakten Live ska ske via www.investerarbrevet.se. Presentationen hos 
Småbolagsjakten går även att ta del av via Facebookgruppen Aktier - Småbolagsjakten. Observera att antalet platser är begränsade. 

Erik Penser Bank 
Apelbergsgatan 27, Stockholm

Stockholm 
klockan 18.30-19.1518

Sep

Svenska Mässan 
Mässans gata 18, Göteborg

Göteborg 
klockan 09.00-09.3023

Sep GT30, Bond 
Grev Turegatan 30, Stockholm

Stockholm 
klockan 18.15-18.3525

Sep



Verksamhetsbeskrivning
Bioservo i korthet
Bioservo är ett innovativt teknikbolag, verksamt inom utveckling 
och tillverkning av s k exoskelett. Exoskelett är ett samlingsnamn 
för kraftförstärkande, bärbar robotteknologi baserad på bionik och 
robotik och som används av personer med nedsatt muskelstyrka, 
med behov av extra kraft och uthållighet eller i förslitningsförebyg-
gande syfte. Bioservo anser sig ha en globalt framskjuten position  
inom kraftstärkande, bärbar robotteknologi som bygger på Bolagets 
patenterade SEMTM-teknologi, vilken möjliggör framtagandet av pro-
dukter som är lätta, flexibla och intuitiva med möjligheter att sam-
la in data och erbjuda ergonomiska riskanalyser, i jämförelse med 
alternativa passiva robotiklösningar för förhöjd muskelstyrka som i 
regel är tunga och utan möjlighet för datainsamling och analys.

SEM™-teknologin
SEM™-teknologin (Soft Extra Muscle) är patenterad och fungerar 
annorlunda än andra liknande lösningar genom att generera kraft 
enbart om och när användaren själv initierar en rörelse och kan 
därmed kontrolleras av användaren på ett naturligt och intuitivt 
sätt. SEM™-teknologin bygger på en funktionslösning av moderna 
material i kombination med avancerad sensorteknik och meka-
tronik och produkternas uppbyggnad och struktur efterliknar och 
imiterar kroppens egna senor och muskler för att öka uthållighet och 
kraft i greppet samtidigt som muskelbelastningen minskar. 

Bioservos handskar registrerar användarens rörelse genom att 
handskens sensorer i fingertopparna känner av när ett objekt 
greppas. Ju hårdare grepp användaren initierar, desto mer kraft 
appliceras genom att den registrerade rörelseförändringen i han-
den aktiverar styrenhetens motorer i syfte att förstärka använ-
darens avsedda rörelse på ett naturligt sätt. Känsligheten, den 
maximalt tillförda kraften och fördelningen av den tillförda kraf-
ten mellan handens olika fingrar är justerbar och kan anpassas 
efter individuella behov och användningsområden. Tekniken är 
beprövad för både hand och arm och kan appliceras på teknik 
för hela kroppen. Teknikens energieffektivitet säkerställer lättvik-
tiga produkter avsedda att bäras kroppsnära med en hög grad 
av komfort.

Affärsområden
Bolaget adresserar primärt den industriella marknaden samt 
hälso- och sjukvårdssegmentet. I förlängningen är en satsning 
på konsumentmarknaden aktuell. Historiskt har Bioservo foku-
serat på hälso- och sjukvårdsmarknaden genom Bolagets första 
produkt, Servohandsken och dess efterföljare Carbonhand®. Att 
det industriella segmentet numera också prioriteras beror på det 
stora intresset från Bolagets industriella samarbetspartners.

Industrin
Efter ett successivt ökat intresse från den tillverkande industrin har 
Bolagets primära fokus breddats till att även inkludera det industri-
ella segmentet där ”time to market” är betydligt snabbare, mer kost-
nadseffektivt att bearbeta samt bedöms ha en stor marknadspoten-
tial. Industrin ser betydelsen av preventiva åtgärder för att minska 
arbetsrelaterade skador samt att öka produktivitet och effektivitet i 
manuella, och framför allt repetitiva, arbetsmoment och processer. 
Bioservo tecknade under sommaren 2016 ett globalt samarbets- och 
utvecklingsavtal med General Motors, vilket enligt Bolaget innebar ett 
initialt genombrott inom det industriella området. Vidare har samar-

bets- och utvecklingsavtal avseende leverans av prototyper för tester 
i industriell miljö tecknats med Airbus under hösten 2016 samt med 
Eiffage under sommaren 2017.

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdssegmentet utgör en viktig del av Bolagets kom-
mersiella satsning.  Exoskelett används inom segmentet för reha-
bilitering och som hjälpmedel eller stöd vid eller efter sjukdom, 
funktionsnedsättning eller skada. För närvarande är Carbonhand® 
klassificerad som assisterande hjälpmedel men under 2020 kommer 
resultaten från en omfattande klinisk studie med syfte att påvisa Car-
bonhands® rehabiliterande effekt. Givet ett positivt utfall i studien 
medför detta att Carbonhand® blir tillgänglig även som rehabiliteran-
de hjälpmedel, vilket  kommer vidga marknaden för Carbonhand®. 

Kännetecknande för hälso- och sjukvårdssegmentet är att det är en 
reglerad marknad och att beslut om inköp samt betalning av pro-
dukterna sker genom myndigheters eller försäkringsbolags försorg 
genom så kallad förskrivning. Ett undantag är rehabilitering där sjuk-
hus och rehabiliteringskliniker kan inhandla utrustning inom egen 
budget. Rationalen är att produkterna möjliggör mer frekvent och 
intensiv rehabilitering där patienten inte behöver stöd av sjukvårds-
personal i samma omfattning, vilket i slutändan innebär lägre perso-
nalbehov och därmed potentiellt lägre kostnader. 

Konsument
Bolagets bedömning är att inom konsumentmarknaden har exos-
kelett avsedda för att behandla så kallad ålderssvaghet störst mark-
nadspotential även om fritidsaktiviteter – såsom golf, tennis och 
klättring – på sikt kan utgöra delsegment med betydande potential. 
Konsumentmarknaden kräver dock andra typer av distributionska-
naler och produkter med en mer konsumentanpassad prisbild.

Försäljning och marknadsföring
Nedan beskrivs försäljnings- och marknadsföringsstrategi för hälso- 
och sjukvårdssegmentet samt det professionella segementet.

Hälso- och sjukvårdssegmentet
För att möjliggöra framgångsrik kommersialisering och navigering 
av landspecifika regulatoriska regelverk har Bioservo valt att inom 
hälso- och sjukvårdssegmentet samarbeta med specialiserade lo-
kala distributörer fokuserade på rehabilitering och assisterande 
hjälpmedel. Inför introduktionen av nästa generations Carbon-
hand®, planerad till 2021, avser Bolaget bredda nätverket av dist-
ributörer för att inkludera fler marknader.

Professionella segmentet
Inom det professionella segmentet har företaget nyligen avslutat 
förhandlingar med distributörer för USA, Frankrike, Österrike, Tysk-
land, Spanien, Portugal, Polen och Nederländerna. De distributörer 
som nu ingått avtal har alla erfarenhet av att sälja andra exoske-
lett till företagets prioriterade vertikaler. I närtid har därför Bola-
get starkt fokus på att marknadsföra Ironhand® och gemensamt 
med distributörerna etablera en framgångsrik försäljningskanal för 
framtiden. Med de företag Bioservo bedrivit utvecklingssamarbe-
ten ämnar Bolaget att bibehålla rätten för direktförsäljning.

Ironhand®, för att motverka förslitningsskador inom industrin. Carbonhand®, för muskelsvaga individer och vid nedsatt funktion samt 
för rehabilitering.



Marknadsöversikt
Marknaden
Marknaden för exoskelett är under stark framväxt i och med att allt 
mer användarvänliga och funktionella produkter introduceras på 
marknaden. Tillväxten bedöms uppgå till över 40 procent årligen 
under perioden 2018-2025 vilket innebär en ökning från omkring 
125 MUSD till ca 1 900 MUSD1. Andra marknadsanalyser beräknar 
den totala marknadstillväxten till 2 500 MUSD till 20242 och upp till 
3 500 MUSD 20263. Starka drivkrafter bakom marknadstillväxten 
för exoskelett bedöms, utöver teknologiska framsteg som främjar 
prestanda och ekonomisk produktion, vara möjligheten att före-
bygga förslitnings- och andra arbetsrelaterade belastningsskador 
samt bidra till produktivitetsökning i industrin likväl som förbättrad 
rehabilitering inom vården i samband med sjukdom eller annan 
funktionsnedsättning4. Ett viktigt inslag i utvecklingen av exoskelett 
är den del av marknaden som drivs på av applikationer inom det 
militära systemet; rehabiliteringen av skadade soldater samt för-
höjd styrka och uthållighet hos de i aktiv tjänst.

Professionella segmentet
Applikationer av exoskelett inom industrin används i preventivt 
syfte för att undvika arbetsskador samt för att öka produktivitet, 
effektivitet och precision i arbetet genom att tillföra handstyrka och 
uthållighet. Bioservos primära fokus ligger företrädesvis inom bil-, 
flyg- och byggindustrin i Europa – inledningsvis Tyskland och Frank-
rike – och Nordamerika. Dessa industrier innehåller alltjämt relativt 
stor andel manuella arbetsmoment vilka i stor utsträckning är repe-
titiva, greppintensiva, utsätter den anställde för påfrestande vibra-
tioner eller kräver arbete i utmanande vinklar, vilket sammantaget 
resulterar i förhöjda risker för förslitningsskador och därmed ökad 
sjukfrånvaro. Arbetsrelaterade belastningsskador är den enskilt 
vanligaste orsaken till förlorade arbetsdagar i USA.5 Kostnaderna 
för arbetsgivarna avseende sjukfrånvaro för arbetsrelaterade be-
lastningsskador beräknas uppgå till över 100 kUSD årligen per 100 
anställda. Vidare uppskattas direkta och indirekta kostnader under 
en treårsperiod, framräknat som vårdkostnader respektive förlo-
rade löneinkomster, till 4,5 respektive 2,9 procent av BNP.6 Detta i 
kombination med en utmanande demografisk utveckling i de väst-
liga industrinationerna med en stigande andel äldre leder enligt 
Bolagets bedömning till ökade incitament för verksamma aktörer 
att förebygga förslitningsskador och därigenom minska frånvaro 
samt möjliggöra förlängning av arbetslivet hos befintliga anställda.

Inom Bolagets prioriterade marknader, Europa och USA, sys-
selsätter tillverkningsindustrin 34,73 (år 2017) respektive 12,35 
(år 2016) miljoner arbetare och byggindustrin 14,53 (år 2017) 
respektive 6,71 (år 2016) miljoner arbetare.7 För närvarande har 
Bioservo ingått flera betydande samarbets- och utvecklingsav-
tal med stora, globala aktörer inom dessa branscher varav Ge-
neral Motors, Airbus och Eiffage utgör centrala parter i Bolagets 
utvecklingsprogram. Dessa sysselsätter totalt ca 300 000 perso-
ner av vilka en stor andel är verksamma inom produktion med 
i huvudsak montering. 

I en undersökning av arbetsförhållanden i EU, rapporterade 
19 procent av europeiska industriarbetare att de blivit utsatta 
för vibrationer från handverktyg eller maskiner under minst en 
fjärdedel av arbetstiden, 32 procent att de burit eller flyttat tung 
last och 62 procent att deras arbetsuppgifter innebär repetitiva 
hand- eller armrörelser.8 Arbetsrelaterade belastningsskador är 
den enskilt vanligaste orsaken till sjukfrånvaro inom EU, där 43 
procent av arbetarna lider av smärta i axlar, nacke och muskler i 
kroppens övre lemmar9, vilket fått Europeiska arbetsmiljöbyrån 
att initiera en treårig (2018-2020) översiktsprocess i syfte att 
öka förståelsen, identifiera orsaker och finna praktiska lösning-
ar medförande att anställda kan fortsätta inom valda yrken.10 
Den sammanlagda kostnaden för förlorad produktivitet i EU 
beräknas uppgå till upp till 2 procent av BNP.11

Hälso- och sjukvårdssegmentet
Hälso- och sjukvårdssegmentet utgör en viktig del av Bolagets 
kommersiella satsning. Exoskelett används inom segmentet 
rehabilitering och som hjälpmedel eller stöd vid eller efter 
sjukdom, funktionsnedsättning eller skada. Exempel på sjuk-
domstillstånd med efterföljande funktionsnedsättning där 
exoskelett kan användas är stroke, traumatiska hjärnskador, 
skador i nacke och rygg, neurologiska sjukdomar som MS, ALS 
och Duchenne, muskelsjukdomar, skador i arm och hand, reu-
matiska sjukdomar eller medfödda handikapp. 

Med rehabilitering avses ofta så kallad ”Robotic Rehabilitation” 
där kraftförstärkande hjälpmedel hjälper en patient att utföra 
ett rörelsemoment och därigenom assisterar kroppen att på 
eget initiativ utföra dessa rörelser. Med hjälpmedel och stöd 
menas att patienten eller individen hjälps genom att kraft och 
uthållighet tillförs i sådan utsträckning att patienten kan utfö-
ra dagliga sysslor eller snabbare återgå till arbetet. Detta höjer 
livskvaliteten för individen samtidigt som belastningen på sjuk-
vården minskas då vård- och omsorgsbehovet reduceras. 

Kännetecknande för hälso- och sjukvårdssegmentet är att det 
är en reglerad marknad och att beslut om inköp samt betalning 
av olika produkter sker genom myndigheters eller försäkrings-
bolags försorg genom så kallad förskrivning. Ett undantag är re-
habilitering där sjukhus och rehabiliteringskliniker kan inhandla 
utrustning inom egen budget. Rationalen är att produkterna 
möjliggör mer frekvent och intensiv rehabilitering där patienten 
inte behöver stöd av sjukvårdspersonal i samma omfattning, 
vilket får till effekt mindre personalbehov och därmed lägre 
kostnader. Även behovet av hemhjälp eller annan assistans kan 
reduceras eller raderas.

Generellt för marknaden är att produkter skall ha godkännande 
som medicintekniska produkter av läkemedelsverket, FDA eller 
motsvarande myndighet. Omfattande och väl underbyggda kli-
niska studier är nödvändiga, speciellt för att kunna verka inom 
området rehabilitering. Marknaden är enligt Bolaget komplex 
och relativt trögrörlig med varierande typer av regelverk för 
godkännande och förskrivningsrätt i olika länder och höga krav 
på kliniska studier.
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Så här gör du för att teckna aktier
1. Du tilldelas teckningsrätter
För varje aktie du innehar i Bioservo på avstämningsdagen den 12 september 2019 erhåller du en (1) teckningsrätt.

TECKNINGS-
RÄTTAKTIE

2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter
Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier för 12,00 SEK styck.

36,00 SEK

För dig som har VP-konto

För dig som har depå hos bank/förvaltare

Så här tecknar du aktier utan företrädesrätt
– För dig som har VP-konto

– För dig som har depå hos bank/förvaltare

OBS!
Betalning sker 
samtidigt med teck-
ning senast den 30 
september 2019.

Om du utnyttjar samtliga teckningsrät-
ter ska den förtryckta emissionsredovis-
ningen från Euroclear användas.

Om du har köpt, sålt eller av annan 
anledning vill utnyttja ett annat antal 
teckningsrätter ska du fylla i och skicka 
in ”Särskild anmälningssedel” som kan 
erhållas från Erik Penser Bank via tele-
fon, e-post eller på www.penser.se

Om du har dina aktier i Bioservo på 
ett VP-konto framgår antalet teck-
ningsrätter som du har erhållit på 
den förtryckta emissionsredovis-
ningen från Euroclear.

Om du har dina aktier i Bioservo på en depå hos en bank eller 
annan förvaltare får du information från din förvaltare om antalet 
teckningsrätter som du har erhållit.

Teckning och betalning ska ske genom respektive bank/förvaltare. 

Fyll i Anmälningssedel för teckning 
av aktier utan stöd av företrädesrätt 
som finns på www.bioservo.com 
samt www.penser.se. 

För att teckna aktier, följ instruktio-
ner från din förvaltare.

För att teckna aktier, följ instruktioner 
från din förvaltare. 

Om du blir tilldelad aktier 
får du en avräkningsnota 
som ska betalas enligt an-
visningar på denna. 

Anmälningssedeln ska 
vara Erik Penser Bank till-
handa senast den 30 sep-
tember 2019. 

AKTIETECKNINGS-
RÄTT


