
Styrelsen för Impact Coatings AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående emission. Prospektet har upprättats i 
enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har 
godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella 
instrument. Observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag ur prospektet och att varje beslut att investera i Impact Coatings AB 
(publ) ska baseras på en bedömning av informationen i prospektet i dess helhet. Prospektet finns tillgängligt på www.impactcoatings.com 
samt www.fi.se. Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Impact Coatings AB (publ), Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Frågor om 
teckning och betalning besvaras av emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 408 933 50.

Inbjudan till teckning av aktier i 
Impact Coatings AB (publ)

5 december 2017 till och med den 19 december 2017

Företrädesemissionen i sammandrag
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 1 december 
2017 är aktieägare i Impact Coatings AB (publ) äger 
företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i 
relation till tidigare aktieinnehav. Härutöver erbjuds 
aktieägare och andra investerare att utan före
trädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier. 
Fyra (4) befintliga aktier i Impact Coatings berätti
gar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 10,50 
kronor per aktie. 

Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter 
tilldelas i första hand personer som även tecknat  
aktier med stöd av teckningsrätt, i andra hand  
andra som tecknat aktier utan stöd av tecknings
rätter och i tredje hand emissionsgaranten.

Teckningskurs
Teckningskursen är 10,50 SEK per aktie. Courtage 
utgår ej.

Teckningstid
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska 
ske under tiden från och med den 5 december till 
och med den 19 december 2017. 

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på First 
North under perioden den 5 december till och med 
den 15 december 2017. 

Emissionsvolym och belopp 
Företrädesemissionen omfattar högst 8 034 191 
aktier vilket vid full teckning inbringar cirka 84,4 
MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 
15 MSEK. 

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit garantiåtagande om 100 
procent av företrädes emissionen.

Handel i BTA
Handel i BTA äger rum på Nasdaq First North 
från och med den 5 december 2017 fram till dess 
att emissionen registreras hos Bolagsverket vilket 
beräknas ske omkring vecka 1, 2018.

Marknadsplats
Aktier som emitteras i erbjudandet kommer att bli 
föremål för handel på First North.

Övrigt
ISINkod aktie:  SE0001279142
Marknadsplats:  First North
Kortnamn aktie:  IMPCSE



Impact Coatings grundades 1997 av VD Henrik 
Ljungcrantz och Torsten Rosell. Bolaget utvecklar, till
verkar och marknadsför lösningar för applicering av 
tunnfilmsbeläggningar. Teknologin benämns Physical 
Vapor Deposition (”PVD”) och är en metod där tunna 
skikt av metaller och keramer framställs i vakuum för 
att därigenom förbättra hållbarhet samt såväl elek
triska som optiska egenskaper. Bolaget har idag ett 
strategiskt fokus på beläggningsteknologi för bränsle
cellsplattor. Bolaget erbjuder tunnfilmsbeläggningar av 
t.ex. flödesplattor till bränsleceller samt reflektorer vilka 
som kan ersätta guldbeläggningar på elektriska kon
takter med motsvarande ledningsförmåga men till en 
lägre kostnad. Bolaget har utvecklat ett flertal maski
ner, även kallade PVDsystem, för industriella appli
kationsområden. Bolaget erbjuder PVDsystemen – 
InlineCoater™, PlastiCoater™ och ReelCoater™  dessa 
system har en kompakt design för att möjliggöra att 
beläggningen blir ett integrerat steg i ett etablerat pro
duktionsflöde. Impact Coatings erbjuder även testse
rier och mätningar till sina kunder.

Inom ramen för Bolagets kunderbjudande finns även 
beläggningsprocesser – Ceramic MaxPhase™, Ultra 
MaxPhase™ och Silver MaxPhase™  som har ett flertal 
olika applikationsområden, t.ex. beläggning av flödes
plattor till bränsleceller, reflektorer och elektroniska 
kontakter. För dessa beläggningsprocesser säljer även 
Bolaget förbrukningsvaror i form av beläggningsmate
rial och verktyg (exempelvis fixturer och skärmar). 

Affärsmodell
Bolaget säljer installationsklara beläggningssys
tem samt tillhörande förbrukningsmaterial. Bolaget 
erbjuder även service, underhåll och utvecklingssup
port. Förbrukningsmaterialet erbjuds till kund genom 
avtal i samband med försäljning av beläggningssys
tem men kan även köpas styckvis från Bolaget. Inom 
affärsområdet Bränsleceller sker försäljning direkt till 
slutkund medan inom övriga affärsområden sker för
säljning huvudsakligen via distributionspartners. 

Strategiskt fokus på Bränsleceller
Bolaget har ett uttalat fokus på bränslecellsmarkna
den, där marknadspotentialen för Bolagets produkter 
bedöms vara hög. Bränsleceller används bland annat 
i bränslecellsbilar (eng. Fuel Cell Electrical Vehicles, 
”FCEV”) där fordonen får sin energi från en bränsle
cellsstack som konverterar kemisk energi till elektrici
tet, varefter utsläppen består av vattenånga. Därmed 
är dessa fordon helt fria från miljöfarliga utsläpp. En 
bränslecell för fordonsdrift innehåller en stapel (eng. 
stack) med cirka 300 – 500 bipolära plattor. I syfte 
att maximera effekten samt förlänga livslängden på 
bränslecellerna är det viktigt att de bipolära plat
torna är belagda med ett material som är korrosiontå
ligt och har en låg kontaktresistens. Historiskt har guld 
länge ansetts vara ett lämpligt material men det inne
bär en hög produktionskostnad. Bolagets beläggning 
Ceramic MaxPhase har, enligt Bolaget jämförbara, och 
under tryckförhållandena rådande inne i en bränslecell, 
bättre egenskaper än guld samt kan volymproduceras 
till en låg kostnad. 

Verksamhet

Källa: Bolagets bild, försäljningsillustration



Analysfirman BCC Research har strukturellt delat upp 
marknaden för PVDbeläggningar i tre delområden: 
Utrustningar, Tjänster och Material. Den totala mark
nadsstorleken för PVD uppgick år 2016 till 22,4 miljar
der USD och förväntas öka med cirka 30 procent fram 
till 2021 då marknaden estimeras uppgå till 29,2 mil
jarder USD enligt samma analysfirma . 

Impact Coatings levererar teknologi för s.k. physical 
vapor depositionbeläggning (PVD) av bränslecellsplat
tor och fordonsreflektorer. Det finns ett globalt fokus 
på minskade utsläpp av miljöfarliga gaser, vilket innebär 
att bränslecellsdrivna elfordon – och därigenom nytt
jandet av Bolagets ytbeläggningslösningar – blir alltmer 
efterfrågat. 

Efterfrågan på Bolagets produkter från framför allt 
kinesiska producenter av bränsleceller har ökat kraftigt 
sedan 2016. Bolaget planerar därför att expandera 
verksamheten med strategiskt fokus på Kina. Befintliga 
avtal med viktiga marknadsaktörer som till exempel 
distributionspartnern Optorun, de kinesiska bränsle
cellstillverkarna China Hydrogen Energy och Huaqing 
Power Technology samt utvecklingssamarbeten med 
flertal större biltillverkare är tecken på att Bolagets 
strategiska fokus ligger rätt i tiden. 

Utöver Företrädesemissionen beslutade bolags
stämman den 23 november 2017 att tillföra Bolaget 
ytterligare kapital genom en till aktiefonden Accendo 
Capital SICAV SIF (”Accendo Capital” eller ”Garanten”) 
riktad nyemission av högst 2 380 953 aktier (den 
”Riktade Emissionen”) samt en till Accendo Capital 
riktad nyemission av 800 000 teckningsoptioner 
(”Optionerna”) berättigande till teckning av 800 000 
aktier i Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att tillföra Bolaget ytterligare kapital 
samt att utvidga Bolagets aktieägarkrets med en ny 
stark och långsiktig huvudägare, vilket Accendo Capital 
bedöms vara.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörel
sekapitalet inte är tillräckligt för att täcka rörelse
kapitalbehovet för de kommande tolv månaderna. 
Styrelsen uppskattar rörelsekapitalbehovet under 
den närmaste 12månadersperioden till cirka 69 
MSEK. Genom Företrädesemissionen och den Riktade 
Emissionen till Accendo Capital säkerställs finansiering 
av verksamheten under minst de 12 kommande måna
derna.

Accendo Capital, som garanterar Företrädes
emissionen och tecknar den Riktade Emissionen, är 

en Luxemburgbaserad fond som investerar i note
rade småbolag i norra Europa och tar en aktiv ägar
roll. Fonden har genererat en genomsnittlig avkastning 
efter avgifter om 34 procent per år sedan 2014 och 14 
procent per år sedan start 2008. Fonden har ett sär
skilt fokus på företag som driver, eller gynnas av, tekno
logisk innovation.

Användning av likvid
Motivet till Företrädesemissionen och den Riktade 
Emissionen är att täcka Bolagets rörelse kapital
behov om 69 MSEK. Bruttolikviden från Före trädes
emissionen och den Riktade Emissionen uppgår till 
84,4 MSEK respektive 25 MSEK före emissionskost
nader om cirka 15 MSEK. Nettolikviden om cirka 94,4 
MSEK avses att fördelas enligt följande prioritets
ordning och omfattning:
• Marknadsinvesteringar, cirka 48%
• Utveckling av Produktion och eftermarknad, cirka 14%
• Likviditet för verksamheten, cirka 25%
• Återbetalning av kortfristig finansiering (till ett kon

sortium, arrangerat av Stockholm Corporate Finance, 
av externa kreditgivare), cirka 13%

Vid fullt utnyttjande av Optionerna tillförs Bolaget 14 
MSEK, före emissionskostnader. Bolaget planerar att 
använda likviden för fortsatt expansion.
Sammantaget tillför Företrädesemissionen, den 
Riktade Emissionen samt Optionerna (för det fall de 
utnyttjas till fullo) cirka 123,4 MSEK före emissionskost
nader, vilka beräknas uppgå till cirka 15 MSEK och varav 
cirka 6,7 MSEK utgör ersättning till Accendo Capital. 

” Efterfrågan på Bolagets 
produkter från framför allt 
kinesiska producenter av 
bränsleceller har ökat kraftigt 
sedan 2016.”

” Befintliga avtal med viktiga marknads-
aktörer som till exempel distributions-
partnern Optorun, de kinesiska bränsle-
cellstillverkarna China Hydrogen Energy 
och Huaqing Power Technology samt 
utvecklingssamarbeten med flertal större 
biltillverkare är tecken på att Bolagets 
strategiska fokus ligger rätt i tiden.”

Marknad

Motiv till emissionen och användning av likvid



Adresser
Emittent
Impact Coatings AB (publ)
Westmansgatan 29
582 16 Linköping 
Telefon: 013 35 99 50
ww w. impactcoatings. com

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB
Birger Jarlsgatan 32 A 
114 29 Stockholm 
Telefon: 08 440 56 40
ww w. stockholmcorp. se

Legal rådgivare
Advokatfirman Glimstedt Stockholm 
Kommanditbolag
Strandvägen 2A, 2 tr, Box 5244
102 45 Stockholm 
Telefon: 08 566 119 00
ww w. glimstedt. se

Revisor
EY
Jakobsbergsgatan 24 
Box 7850
103 99 Stockholm 
Telefon: 08 520 590 00
ww w. ey. se

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 191 (besöksadress: Klarabergsviadukten 63)
101 23 Stockholm
Telefon: 08 402 90 00
ww w. euroclear. com

Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm 
Telefon: 08 408 933 50
ww w. hagberganeborn. se

Viktig information
För fullständiga villkor samt instruktioner för teckning i 
företrädesemissionen, se avsnittet ”Villkor och anvis
ningar” i prospektet, vilket finns tillgängligt på Bolagets 
hemsida, ww w.impactcoatings. com.

Definitioner
Med ”Impact Coatings” eller ”Bolaget” avses i denna 
informationsfolder avser Impact Coatings AB (publ), 
org.nr 556544–5318. Med ”First North” avses Nasdaq 
First North Stockholm, vilket är en alternativ marknads
plats. Med ”Företrädesemissionen” avses erbjudandet 
till allmänheten i Sverige samt professionella investe
rare i Sverige och internationellt av nyemitterade aktier 
i Bolaget enligt Prospektet. Med ”Riktade Emissionen” 
avses avser den riktade nyemissionen av aktier till 
Accendo Capital SICAV SIF som genomförs samtidigt 
som Företrädesemissionen. 

Övrigt
Finansiell rådgivare, legal rådgivare och 
emissionsinstitut.
Stockholm Corporate Finance har varit finansiell råd
givare och Advokatfirman Glimstedt legal rådgivare 
till Bolaget i samband med företrädesemissionen. 
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emis
sionsinstitut i samband med företrädesemissionen.
Handlingar som hålls tillgängliga 

Handlingar enligt nedan kommer under tecknings
perioden att finnas tillgängliga i elektronisk form på 
Bolagets hemsida, ww w.impactcoatings. com.

• Prospekt, inklusive ”Villkor och Anvisningar” för del
tagande i företrädesemissionen.

• Anmälningssedel.


