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VIKTIG INFORMATION
Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Guideline Geo AB (publ) (556606-
1155). Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet 
(2003/71/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det prospekt som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta prospekt kommer 
inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på www.guidelinegeo.com/investor-relations/emission/. 

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt. Broschyren, prospektet, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där 
distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en 
bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i prospektet gäller vad 
som anges i prospektet. Vare sig Guideline Geo AB (publ) eller Eminova Fondkommission AB, som är Bolagets emissionsinstitut i föreliggande 
emission, lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.
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Inbjudan till teckning av 
aktier i Guideline Geo
Vid extra bolagsstämma i Guideline Geo AB (publ) den 9 februari 2018 beslutades att genomföra en nyemission med företräde 
för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i detta prospekt teckna aktier i Guideline Geo AB (publ).

Erbjudet värdepapper 
Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier, till en kurs om 
5,50 kronor per styck.

Teckningsperiod och teckningsposter
Teckningsperioden pågår från och med den 19 februari 2018 
till och med den 5 mars 2018. 

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen den 15 februari 2018 är registrerade i 
den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger 
företrädesrätt vid teckning. Aktieägare i Bolaget erhåller fyra 
(4) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs sju 
(7) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie. Även den som 
tidigare inte är aktieägare i Guideline Geo är välkommen att 
teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.

Övertilldelning
Ingen övertilldelning av nyemitterade aktier kommer att ske. 
Ej heller föreligger erbjudande från någon befintlig aktieägare 
om avstående från teckningsrätter eller försäljning av befintliga 
aktier i samband med denna nyemission.

Utspädning 
Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 3 
922 879 kr, från 7 505 179,20 kr till 11 428 058,20 kr. Antalet 
aktier kommer då att ökas med högst 3 922 879 stycken, 
från 7 505 179 aktier till 11 428 058 aktier. De nyemitterade 
aktierna kommer att utgöra 34,3 procent av samtliga 
utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin 
berättigade andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i 
Bolaget spädas ut i motsvarande grad.

Emissionskostnader
Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad beräknas 
de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 1,2 Mkr. 
Den kontanta ersättningen till garantigivare utgör ca 0,7 Mkr 
av de totala emissionskostnaderna, som i övrigt består av 
upprättande av dokumentation, emissionsadministration samt 
vissa marknadsföringsåtgärder. 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
Föreliggande nyemission omfattas till 78,6 procent av 
emissionsbeloppet av i förväg ingångna teckningsförbindelser 
(29,2 procent) och lämnade emissionsgarantier (49,4 
procent).

Villkoren för emissionsgarantin i denna företrädesemission 
är utformade så att garantibeloppet täcker den eventuella 
skillnaden mellan det totala belopp som tecknas av befintliga/
tillkommande aktieägare, och det högsta emissionsbeloppet. 
Förfarandet innebär därmed att sannolikheten ökar för att 
Bolaget kommer att tillföras hela emissionsbeloppet.

Ersättning för lämnade emissionsgarantier utgår om 6,5 
procent av garanterat belopp. Ersättningen kan erläggas 
kontant eller i form av nyemitterade aktier, om utrymme 
föreligger. Garantikonsortiet är arrangerat av Bolaget. Samtliga 
garanter, utöver vad som anges i tabellen ovan, kan nås via 
Bolagets adress.

Ersättningar eller andra kompensationer utgår inte för lämnade 
teckningsförbindelser.

Vare sig emissionsgarantierna eller teckningsförbindelserna är 
säkerställda genom pant, deposition eller liknande förfarande.
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Villkor i sammandrag

Avstämningsdag 15 februari 2018

Teckningstid Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 19 februari 2018 till och med 
den 5 mars 2018

Teckningskurs 5,50 kr per aktie

Företrädesrätt Den som på avstämningsdagen den 15 februari 2018 är registrerad som aktieägare i Bolaget 
äger företrädesrätt att för sju (7) befintliga aktier teckna fyra (4) nya aktier

Emissionslikvid Emissionen omfattar högst 3 922 879 aktier och kan inbringa bolaget 21 575 834,50 kronor 
vid full teckning

Handel med 
teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Equity under perioden från och med  
19 februari 2018 till och med 1 mars 2018

Handel med BTA Handel med BTA äger rum på NGM Equity från och med den 19 februari 2018 fram till dess 
att emissionen registrerats hos Bolagsverket

Handel med aktien Aktierna i Bolaget handlas på NGM Equity. Aktien handlas under kortnamnet GGEO och har 
ISIN SE0005562014
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VD har ordet
Guideline Geo bidrar till att ett antal aktuella och ytterst 
relevanta samhällsfrågor kan få bättre svar. Vår verksamhet 
medför att viktiga beslut kan fattas på bästa möjliga 
faktabaserade underlag. Vi tillhandahåller verktyg och 
kunnande för att bättre förstå hur våra resurser under 
marknivån ser ut, och hur de mår.  

Bristen på rent vatten är idag ett globalt problem som 
påverkar såväl miljö, människors hälsa som förutsättningarna 
för produktivt jordbruk. Det ställer höga krav på säkra 
och effektiva metoder för kartläggning, undersökning och 
övervakning av grundvattentillgångar. En annan utmaning är 
förmågan att undersöka föroreningar och andra geologiska 
risker. En åldrande infrastruktur skapar ett stort behov för 
effektiva metoder att kontinuerligt bevaka underhållsbehov 
och undvika allvarliga problem, såsom slukhål och allvarliga 
sprickbildningar i broar eller tunnlar. 

Tillförlitliga kunskaper kring markförhållanden blir i tilltagande 
grad en strategisk faktor i samhällsbyggande runt hela 
världen. Efterfrågan på Bolagets lösningar, både dagens 
och framtidens, drivs av starka underliggande behov. 
Befolkningstillväxten och den allt snabbare urbaniseringen 
skapar en allt mer omfattande brist på rent vatten, liksom 
stora behov utav nybyggnation av bostäder och infrastruktur i 
växande städer. 

Guideline Geo har tekniska lösningar och kompetens som 
möjliggör bättre tillgång till högkvalitativ geofysisk information, 
och tillsammans med våra kunder kan vi bidra till bättre 
livskvalitet och bättre miljö för framtida generationer. Guideline 
Geo erbjuder lösningar för flerdimensionell kartläggning av 
mark och geologi tillsammans med visualisering i grafiska 
modeller. Detta möjliggör att planerare och beslutsfattare kan 
erbjudas beslutsunderlag som är överlägsna den information 
som exempelvis bygger på traditionella markprover.

Den utveckling som påbörjats av mjukvara är en viktig 
del i Guideline Geos långsiktiga strategi. Arbetet syftar till 
att etablera tillämpningsanpassade lösningar, med ökad 
kundnytta genom mer användarvänlighet och tillgänglighet mot 
nya yrkesgrupper. Lösningarna är baserade på en arkitektur 
som möjliggör utveckling av olika applikationer med central 
datalagring. Molnbaserade tjänster kommer att underlätta 
såväl insamling som lagring, tolkning och visualisering av data. 
Det innebär att Guideline Geo skapar förutsättningar att bli 
navet i ett ekosystem för geofysisk information, och den ökade 
tillgängligheten av data skapar nya kommersiella möjligheter.

Guideline Geos verksamhet vilar på en över nittio år lång 
historik inom geofysiska mätningar och analyser, under 
vilken en stark kärnkompetens byggts upp, innefattande allt 
ifrån utveckling och produktion av högteknologiska robusta 
instrument till marknadsföring, försäljning och eftermarknad 
av bolagets lösningar och erbjudanden. Ändå vill jag framhålla 

utvecklingen under de senaste 18 månaderna, vilka på 
flera sätt varit särskilt intressanta och händelserika för 
bolaget. Vi har både upplevt kvartal med rekordförsäljning 
men också sämre kvartal. Vi har gjort betydande satsningar 
i produktutveckling, förvärvat 50% av ett ledande 
mjukvarubolag inom geofysik och knutit närmare kontakt med 
Aarhus universitet som är världsledande på hydrogeofysik. 
Vi har också fått in nya långsiktiga storägare i Investment 
AB Spiltan och Investment Aktiebolaget Chiffonjén samt 
kompletterat bolaget med nya nyckelkompetenser. 

Resultatmässigt har 2017 varit en besvikelse. Bolaget befinner 
sig visserligen i en investeringsfas, men samtidigt har flera av 
Bolagets nyckelmarknader under året präglats av instabilitet 
med fördröjningar i kundernas köp- och investeringsprocesser 
som följd. Vi har dock under fjärde kvartalet sett en klar 
förbättring på säljsidan och vi har utifrån en grundlig strategi- 
och verksamhetsanalys identifierat och påbörjat åtgärder för 
att skapa mer tillväxt och förbättra vår kostnadseffektivitet. Vi 
går därmed in i 2018 med klart bättre förutsättningar och stark 
framtidstro.

När nu Guideline Geo genomför en nyemission sker detta i 
syfte att fortsätta anpassa och utveckla våra produkter och 
tjänster för såväl befintliga som nya tillämpningsområden. 
Vidare kommer medlen att ge Bolaget förbättrade möjligheter 
att medverka aktivt under de långa införsäljningsperioder som 
präglar det växande antalet stora affärer.

Den föreliggande nyemissionen täcks till största delen 
av teckningsförbindelser och för Bolaget fördelaktiga 
garantiarrangemang. Guideline Geo har därmed kunnat 
fortsätta arbetet i enlighet med strategin. De investeringar vi 
gör nu kommer att medföra att vi kan fortsätta fokusera på 
att skapa långsiktiga aktieägarvärden för våra nuvarande och 
framtida aktieägare.

Välkommen att vara med på vår fortsatta resa!

Mikael Nolborg
Verkställande direktör

Presentation

Mikael Nolborg presenterar Bolaget, se  
www.guidelinegeo.com/investor-relations/
emission/



Verksamhet och marknad
Bolagets försäljningsmässigt största regioner är Europa, Nordamerika och Asien där framför allt Kina, USA, Storbritannien, 
Frankrike, Australien och Japan bidrar mest till nettoomsättningen.  

Prioriterade marknadsområden
Guideline Geos prioriterade marknadsområden är Infrastruktur, Miljö, Vatten och Mineral.  
Guideline Geo arbetar även inom andra områden där affärsmöjligheter som stöds av bolagets övergripande strategi, skapas. 
Kriminalteknik (forensik) och militär är två exempel på områden där Bolagets icke-förstörande teknologier bidrar till både 
brottsbekämpning och säkerhetsgenererande aktiviteter.

1 PwC med stöd av Oxford Economics (Capital project and infrastructure spending – Outlook 2025)
2 United Nations Office for Disaster Reduction

Infrastruktur – Ett växande marknadsområde

Infrastruktur som är Guideline Geos 
största marknadsområde uppgår 

till ungefär 50 procent av 
nettoomsättningen, där Asien, 
Europa och Nordamerika 
genererar huvuddelen av 
intäkterna. Förutsättningarna 
framöver är goda då globala 
investeringar i infrastruktur 

förväntas dubbleras under 
kommande tioårsperiod1. Det allt 

mer extrema vädret med fler 
naturkatastrofer driver också ett ökat 

investeringsbehov gällande infrastruktur både gällande 
preventiva åtgärder och återuppbyggnadsåtgärder2. 

Miljö – Ökat intresse för miljökartläggningar

Marknadsområdet Miljö står 
för ungefär 10 procent av 

företagets nettoomsättning 
med förväntningar om tillväxt. 
Intresset för kartläggning 
och undersökningar inom 
miljöområdet fortsätter att 
öka. Det sträcker sig från 

monitorering 
av tjocklek på permafrost, 

övervakning av gasutsläpp på 
deponier till skydd av 

grundvattentäkter.

Vatten – Ett livsviktigt marknadsområde

Vattenbrist är ett globalt problem 
vilket påverkar hälsa, jordbruk 

och miljö. 2,1 miljarder 
människor är i avsaknad av 
rent vatten . Fokus på att finna 
hållbar vattenförsörjning rör 
inte enbart utvecklingsländer, 
utan har även intensifierats 

bland annat i Sverige och USA. 
Ungefär 20 procent av Guideline 

Geos omsättning härrör från 
marknadsområdet Vatten. 

Mineraler – Återhämtning och ökad 
elektronikanvändning lyfter marknaden

Lägre mineralpriser de senaste 
åren har satt press på 

prospekteringsbolagen att 
finna kostnadseffektiva 
lösningar vid utvinning av 
mineraler/naturresurser.  
Guideline Geo har trots 
sviktande mineralpriser haft 

en gynnsam utveckling inom 
marknadsområdet Mineral i 

och med kostnadseffektiva 
markbaserade mätmetoder i 

kombination med en anpassad 
produktportfölj. Med ett förbättrat affärsklimat med 
mineralpriser som har återhämtat sig eller stigit markant de 
senaste åren  ser Guideline Geo en god framtida utveckling 
inom marknadsområdet. Mineraler uppgår till ungefär 20 
procent av nettoomsättningen.

Teknologier
För att arbeta med olika geofysiska undersökningsbehov krävs en kombination av hårdvara och mjukvara samt olika geofysiska 
teknologier. Guideline Geo täcker genom sina fyra teknologier och breda produktportfölj majoriteten av marknadens behov.

GPR – Markradar 
GPR - Markradar är en metod 
i vilken radiovågor sänds ut 
från en antenn och reflekteras 
mot skikt och objekt i marken. 

Resistivitet/IP 
Resistivitet/IP är en geo-
elektrisk metod för att mäta 
markens resistivitet och 
laddbarhetsegenskaper. 

Seismik 
Seismiska mätningar 
använder sig av en vibrations-
källa för att mäta hur de 
elastiska vågorna fortplantar 
sig. 

Transient Elektromagnetik 
(TEM) 
Transient Elektromagnetik 
är en effektiv metod för 
att mäta den elektriska 
ledningsförmågan under 
markytan, från ett djup på 
några få meter ned till flera 
hundra meter. 


