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Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med 
anledning av Cimco Marine AB:s (publ) erbjudande 
av aktier till allmänheten i Sverige och institutionella 
investerare (”Erbjudandet”) och upptagande till 
handel av aktierna på Nasdaq First North i Stockholm 
(”Nasdaq First North”). Med ”Cimco” eller ”Bola-
get” avses Cimco Marine AB (publ). Med ”Huvudä-
garna” avses The Happy Bunch Trust, Marinediesel 
Sweden AB, Foster Global Holdings Pty Ltd Atf Foster 
Family Trust No 3 och Prioritet Group Aktiebolag. Med 
”Finansiell rådgivare” avses Avanza Bank AB (publ) 
(”Avanza”). Med ”Projektledare” avses Västra Ham-
nen Corporate Finance AB (”Västra Hamnen”). Med 
”Selling Agent” avses Nordnet AB (”Nordnet”). 

Avrundning har gjorts vid uträkningar i vissa delar av 
den finansiella informationen och procentsatserna som 
är inkluderade i Prospektet. Som ett resultat av detta 
utgör de numeriska värden som visas som totalbelopp 
i vissa tabeller inte alltid de exakta summeringarna 
av de egentliga värdena. Alla belopp anges i ameri-
kanska dollar (”USD”), svenska kronor (”SEK”) eller 
Euro (”EUR”) om inte annat anges. Med förkortningen 
”KUSD”, ”KSEK” eller ”KEUR” avses tusen ameri-
kanska dollar, tusen svenska kronor respektive tusen 
Euro. Med ”MUSD”, ”MSEK” eller ”MEUR” avses 
miljoner amerikanska dollar, miljoner svenska kronor 
respektive miljoner Euro. Om inget annat uttryckligen 
anges, har ingen finansiell information i Prospektet 
reviderats eller granskats av Bolagets revisor. 

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 nr 2003/71/EG. Prospektet har 
registrerats och godkänts av Finansinspektionen i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25-26 §§ lagen 
om handel med finansiella instrument. Godkännandet 
och registreringen innebär inte att Finansinspektio-
nen garanterar att sakuppgifterna är riktiga eller 
fullständiga. För Prospektet och Erbjudandet enligt 
Prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av 
detta Prospekt, Erbjudandet och därmed samman-
hängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk 
domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska 
utgöra första instans. 

Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att 
vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till 
allmänheten i några andra juris diktioner än Sverige. 
Inga nya aktier (Värdepapper) får erbjudas, tecknas, 
säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till 
USA förutom i enlighet med tillämpliga undantag från 
registreringskraven i United States Securities Act från 
1933 (Securities Act). Erbjudandet riktar sig inte till 
personer med hemvist i USA, Australien, Kanada, Nya 
Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz eller Sydafrika, 
eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle 
kräva ytterligare prospekt eller andra åtgärder än vad 
som följer av svensk rätt. Prospektet får följaktligen 
inte distribueras i eller till någon jurisdiktion där dist-
ribution av eller Erbjudandet enligt detta Prospekt krä-
ver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan 
jurisdiktion. Teckning eller förvärv av värdepapper i 
strid med ovanstående begränsningar kan vara ogil-
tig. Personer som mottar exemplar av detta Prospekt 

måste informera sig om och följa sådana restriktioner. 
Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott 
mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Bolaget 
förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande 
ogiltigförklara aktieteckning som Bolaget eller dess 
uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse 
eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter 
i någon jurisdiktion. 

En investering i värdepapper är förenat med risker, 
se avsnittet “Riskfaktorer”. När investerare fattar ett 
investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen 
bedömning av Bolaget enligt detta Prospekt, inklu-
sive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför 
ett investe ringsbeslut bör potentiella investerare 
anlita sina egna professionella rådgivare samt noga 
utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Inves-
terare får endast förlita sig på informationen i detta 
Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. 
Ingen person har fått tillstånd att lämna någon an-
nan information eller göra några andra uttalanden än 
de som finns i detta Prospekt och, om så ändå sker, 
ska sådan information eller sådana uttalanden inte 
anses ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar 
inte för sådan information eller sådana uttalanden. 
Varken offentliggörandet av detta Prospekt eller några 
transaktioner som genomförs med anledning härav 
ska under några omständigheter anses innebära att 
informationen i detta Prospekt är korrekt och gäl-
lande vid någon annan tidpunkt än per dagen för of-
fentliggörandet av detta Prospekt eller att det inte har 
förekommit någon förändring i Bolagets verksamhet 
efter denna dag. 

Projektledare avseende Erbjudandet är Västra 
Hamnen som biträtt Bolaget i upprättandet av detta 
Prospekt. Västra Hamnen har förlitat sig på information 
tillhanda hållen av Bolaget och då samtliga uppgifter 
i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Västra 
Hamnen från allt ansvar i förhållande till aktieägare 
i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta 
konsekvenser till följd av investeringsbeslut eller andra 
beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Pro-
spektet. Västra Hamnen företräder Bolaget och ingen 
annan i samband med Erbjudandet. Västra Hamnen 
ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för 
tillhandahållandet av det skydd som erbjuds klienter 
eller för tillhandahållande av rådgivning i samband 
med Erbjudandet eller något annat ärende till vilket 
hänvisning görs i detta Prospekt. Emissionsinstitut 
avseende Erbjudandet är Avanza.

Stabiliseringsliknande åtgärder 
I samband med Erbjudandet kan Avanza komma att 
genomföra transaktioner för att stödja aktiekursen 
eller marknadspriset på aktierna eller på annat sätt på-
verka priset på aktierna i upp till 30 kalenderdagar från 
första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq 
First North (stabiliseringsliknande åtgärder). Avanza 
är inte skyldig att vidta sådana stabiliseringsliknande 
åtgärder och sådana stabiliseringsliknande åtgärder 
kan, om de vidtas, komma att när som helst upphöra 
utan föregående meddelande. Se avsnittet ”Legala 
frågor och kompletterande information – Stabilise-
ringsliknande åtgärder” för ytterligare information.

Framåtriktad information
Prospektet innehåller viss framåtriktad marknadsin-
formation som återspeglar Bolagets aktuella syn på 
framtida händelser samt finansiell och operativ ut-
veckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, 
”planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär 
indikationer eller förutsägelser avseende framtida 
utveckling eller trender och som inte är grundade 
på historiska fakta, utgör framåtriktad information. 
Framåtriktad information är till sin natur förenad med 
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfakto-
rer eftersom den är avhängig framtida händelser och 
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte 
någon garanti avseende framtida resultat eller utveck-
ling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja 
sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida 
resultat och utveckling avviker från vad som uttalas 
i framåtriktad information innefattar, men är inte 
begränsade till, de som beskrivs i avsnittet “Riskfak-
torer”. Framåtriktad information i detta Prospekt gäller 
endast per dagen för Prospektets offentliggörande. 
Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra 
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad infor-
mation till följd av ny information, framtida händelser 
eller liknande omständigheter annat an vad som följer 
av tillämplig lagstiftning.

Bransch- och marknadsinformation
Prospektet innehåller viss marknads- och bransch-
information som kommer från tredje part. Även om 
informationen har återgivits korrekt och Bolaget anser 
att källorna ar tillförlitliga har Bolaget inte oberoende 
verifierat denna information, varför dess riktighet och 
fullständighet inte kan garanteras. Såvitt Bolaget 
känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse 
med annan information som offentliggjorts av dessa 
källor har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som 
skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig 
eller missvisande.

Viktig information om Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som 
drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har 
inte samma juridiska status som en reglerad marknad. 
Bolag som är noterade på Nasdaq First North regleras 
av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska 
krav som ställs för handel på en reglerad marknad. 
En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First 
North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som 
handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier 
är upptagna till handel på Nasdaq First North har en 
Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. 
Det är Nasdaq First North som godkänner ansökan om 
upptagande till handel på First North. Cimco har utsett 
Västra Hamnen till Certified Adviser.

Viktig information till investerare 
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Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet
Prospektet har upprättats med anledning av Erbjudandet till all-
mänheten i Sverige och till institutionella investerare att förvärva 
aktier i Cimco och upptagande av Bolagets aktier till handel på 
Nasdaq First North (”Erbjudandet”).

Antalet aktier som erbjuds
Erbjudandet omfattar upp till 2 420 000 aktier i Bolaget. På begä-
ran av Avanza har Marinediesel Sweden AB (”Marinediesel”) 
och The Happy Bunch Trust (“THBT”) åtagit sig att sälja högst  
363 000 aktier, till ett pris motsvarande Erbjudandepriset, för att 
täcka eventuell övertilldelning (”Övertilldelningsoptionen”) i 
samband med Erbjudandet.

Erbjudandepris
Priset i Erbjudandet (”Erbjudandepriset”) har fastställts till 
14,50 SEK per aktie. 

Viktig information rörande möjlighet att sälja tilldelade 
aktier
För den som inte är depåkund hos Avanza eller Nordnet kommer 
snarast efter tilldelning skett en avräkningsnota sändas ut till 
de som erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som anmält sig via  
Avanzas eller Nordnets Internettjänst erhåller besked om tilldel-
ning genom en teckning av aktier mot samtidig debitering av lik-
vid på angiven depå, vilket beräknas ske omkring den 27 juni 2017. 
Ingen handel kommer att inledas innan besked om tilldelning har 
lämnats. Första dag för handel är beräknad till den 4 juli 2017.

Tidsplan

Teckningsperiod för allmänheten i Sverige 9 - 21 juni 2017

Första handelsdag Nasdaq First North 4 juli 2017

Likviddag 30 juni 2017

Övrig information

Kortnamn (ticker) på Nasdaq First North CIMCO

ISIN-kod SE0009888613

Finansiell kalender

Delårsrapport april - juni 2017 31 augusti 2017

Delårsrapport juli - september 2017 30 november 2017

Bokslutskommuniké 2017 28 februari 2018

Årsstämma 2018 15 april 2018

Sammanfattning 4

Riskfaktorer 15

Inbjudan till förvärv av aktier i Cimco 20

Bakgrund och motiv 21

VD har ordet 22

Villkor och anvisningar 24
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Kapitalisering, skuldsättning och annan 
finansiell information

54

Styrelse, ledande befattningshavare och 
revisor

56

Aktiekapital och ägarstruktur 62

Bolagsordning 65

Legala frågor och kompletterande information 66

Vissa skattefrågor 70

Adresser 72

Innehållsförteckning
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Sammanfattning

Sammanfattningen består av vissa informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A–E (A.1–E.7). Denna samman-
fattning innehåller de Punkter som krävs för en sammanfattning i ett Prospekt för den aktuella typen av emittent och värdepapperserbjudande. 
Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av Prospekt kan det förekomma luckor i Punkternas numrering.

Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för den aktuella typen av Prospekt finns det i vissa fall ingen relevant informa-
tion att lämna. Punkten har i så fall ersatts med en kort beskrivning av informationskravet tillsammans med angivelsen  ”ej  tillämplig”.

Avsnitt A - Introduktion och varningar

A.1 Varningar Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska 
baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet 
anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen 
att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast 
åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är 
vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av 
Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

A.2 Samtycke till 
användning av 
Prospektet

Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering 
av värdepapper.

Avsnitt B - Emittent

B.1 Firma och 
handelsbeteckning

Bolagets firma är Cimco Marine AB (publ), org nr 556889-7226. Bolaget använder handelsbeteckningen CIMCO. 

B.2 Säte och 
bolagsform

Bolaget Cimco Marine AB (publ) är ett publikt aktiebolag bildat i Sverige. Bolaget har sitt säte i Ängelholm. Bolagets associa-
tionsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Verksamhet och 
marknader

Den marina marknaden för utombordare har länge dominerats av bensinmotorer. Bolagets uppfattning är att det tidigare inte 
funnits en dieselutombordare i de högre effektnivåerna som kunnat konkurrera med bensinutombordarna. Utmaningen har varit 
att ta fram en tillräckligt stark konstruktion för att hantera kraftöverföringen mellan dieselmotorn och propellern. 

Cimco Marine AB (publ) har efter flera års utveckling, utvecklat OXE Diesel, en dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE 
Diesel har ett patenterat remdrivet framdrivningssystem som möjliggör att en hydraulisk flerfriktions växellåda kan monteras, 
vilket innebär att motorn klarar betydligt högre belastning än en traditionell utombordare. Cimcos OXE diesel har en horisontellt 
monterad motor till skillnad mot traditionella utombordare som har vertikal motorinstallation. För vertikala installationer 
behöver en motor utvecklas från grunden och specialanpassas, medan en horisontell montering möjliggör användning av 
standardiserade motorer från fordonsindustrin.

Under 2015 introducerade NATO ett direktiv, Single Fuel (hädanefter ”Natodirektivet”), som stipulerar att all Natoutrustning, pga 
explosionsrisken med bensin, måste köras på diesel efter 2015, om diesel är ett tillgängligt alternativ som finns på marknaden. 
Ett stort antal båtar omfattas av Natodirektivet, vilket öppnar upp för en specifik nisch för Cimcos OXE Diesel.* 

Bolaget har upprättat ett distributörsnätverk som täcker stora delar av världen. Ett typiskt distributörsavtal omfattar 
att distributören lämnar ett minimiåtagande samt en försäljningsprognos för en treårsperiod. Under förutsättningen att 
distributörerna möter sina minimiåtaganden, räknas dessa därefter upp med 10 procent årligen. Om en distributör under 
året inte når sitt minimiåtagande, kan Bolaget välja att avsluta samarbetet med distributören. För räkenskapsåret 2017 
uppgår distributörernas minimiåtaganden till 1 141 enheter. Bolaget bedömer dock inte att de kommer producera hela årets  
minimiåtaganden. 

Bolagets IP-portfölj innehåller 31 beviljade patent och 7 patentansökningar. Bolaget har idag 30 anställda.

*   Lt Cdr F Work BEng (Hons), MSc (2011) Development of multi-fuel, power dense engines for maritime combat craft, Journal of Marine 
    Engineering & Technology, 10:2, 37-46

B.4a Trender Skifte från inombordare till utombordare
Bolagets uppfattning är att det finns en tydlig trend att ersätta inombordsmotorer med utombordsmotorer. Denna trend kan 
delvis förklaras av det likviditetsunderskott hos båttillverkare efter finanskrisen. Båtbyggare måste beställa inombordsmotorer 
tidigt i byggprocessen och binda kapital 6-12 månader innan båten säljs till slutkund. Båtar anpassade för utombordare levereras 
till återförsäljare utan motor som monteras först efter det att båten är såld, således kan kunden anpassa motoreffekten efter 
eget önskemål.



INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CIMCO MARINE AB (PUBL) 5

B.4a Trender, forts. Ökad efterfrågan av högre motoreffekt
Under de senaste åren har större utombordsmotorer efterfrågats på marknaden. Bolagets uppfattning är att detta har varit 
en viktig trend på framförallt den största utombordsmarknaden, USA. Effekten av denna efterfrågan har dels lett till ett skifte 
från inombords- till utombordsmotorer, men också till ett ökat genomsnittligt pris per motor. 

Efterfrågan på högre motoreffekter har lett till påfrestningar för både inom- och utombordare då de måste klara en kraftigt 
ökad belastning. Utvecklingen av utombordarnas växellådor och drev har inte hållit jämna steg med denna förändring. Växel-
lådorna och drivlinor i traditionella utombordare bygger på vinkelväxlar placerade i underhuset, vilket begränsar storleken på 
kraftöverföringen.

Utökat servicebehov
De förbättringar och effekthöjande åtgärder som gjorts för både inom- och utombordare har signifikant ökat komplexiteten på 
motorerna, vilket i sin tur resulterat i svårigheter för personal ombord båten att själva kunna underhålla och serva enheterna. 
För kommersiella användare uppgår produktgarantin ofta till ett år, med max 500 timmars användning, vilket ofta är väsentligt 
lägre än behovet inom kommersiell användning.* Vidare är det inte ovanligt att specialiserade servicetekniker krävs för att 
utföra även den enklaste av uppgifter, likt fordonsindustrin. Detta är en olycklig utveckling, särskilt för kommersiella kunder 
som karakteriseras av hög användning och ofta befinner sig långt från servicecenter.

Regulatoriska drivkrafter
Natodirektivet stipulerar att all Natoutrustning, pga explosionsrisken med bensin, måste köras på diesel efter 2015, om diesel 
är ett tillgängligt alternativ på marknaden. Ett annat syfte med direktivet är att en övergång till diesel även skulle innebära 
att NATO-aktörer helt kan frångå tillhandahållande av bensin för den marina sektorn, något som skulle kunna innebära stora 
kostnadsbesparingar. Både logistiska kostnader för att hantera två drivmedel samt de extra kostnader som uppstår från att 
även lagra bensin (som har kortare livslängd) skulle försvinna. Natodirektivet tillåter alternativa bränslen endast om det inte 
finns något dieselalternativ.**

Efterfrågan av miljövänligare alternativ
I miljöhänseende är marina utombordsmotorer inte lika avancerade som de motorer som är konstruerade för bilmarknaden. 
Till och med de bästa utombordsmotorerna avger betydligt högre halter av luftföroreningar än typiska moderna bilmotorer. 
Som ett exempel är US Environmental Protection Agency’s gräns för en liten 40 kilowatts (ca 50 hk) utombordsmotor, 2 000 
gram föroreningar per timme. Motsvarande gräns för bilmotorer är mindre än 40 gram per timme. Regleringarna för traditionella 
utombordsmotorer är således väsentligt mindre krävande vilket marknaden anpassat sig efter.***

Bolagets uppfattning är att det finns en efterfrågan på den marina marknaden efter en ny och miljövänligare utombordare. 
Höga utsläpp (COx, NOx) och föroreningsnivåer, inklusive användning av icke förnybara bränslen bidrar till både lokal och global 
miljöförstöring samt ökade växthuseffekter

*     Onshoremarine, About onshore marine warranty (2016)
**   Lt Cdr F Work BEng (Hons), MSc (2011) Development of multi-fuel, power dense engines for maritime combat craft, Journal of  
      Marine Engineering & Technology, 10:2, 37-46
*** Environment Link and Vehicle Design and Research P/L, Comparative Assessment of the Environmental Performance of Small 
      Engines (2007)

B.5 Koncernstruktur All verksamhet bedrivs i Cimco Marine AB (publ). 

B.6 Ägarstruktur Nedan visas Bolagets aktieägare med innehav motsvarande minst fem procent av aktierna och rösterna innan Erbjudandet. 
Såvitt styrelsen i Cimco känner till, föreligger inga aktieägaravtal, andra överenskommelser eller motsvarande avtal mellan 
Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget utöver vad som beskrivs under rubriken ”Aktieägar-
avtal” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”. Marinedisel och THBT som kan komma att sälja aktier om 
Övertilldelningsoptionen utnyttjas kan nås via Bolagets kontorsadress.

Aktieägare Antal aktier
Andel aktier och 

röster

The Happy Bunch Trust* 5 896 714 34,0%

Marinediesel Sweden AB 4 594 530 26,5%

Foster Global Holdings Pty Ltd Atf Foster Family Trust No 3 1 993 710 11,5%

Prioritet Group Aktiebolag 1 767 120 10,2%

Summa aktieägare > 10 procent 14 252 074 82,2%

Övriga 3 096 216 17,8%

Totalt 17 348 290 100%

* Om övertilldelningen utnyttjas till fullo kan Marinediesels och THBTs innehav komma att minska med 363 000 aktier.
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B.7 Utvald historisk 
finansiell informa-
tion

Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberät-
telser har via hänvisning till årsredovisningar för räkenskapsåren 2015 och 2016 införlivats i detta Prospekt. Årsredovisningarna 
för räkenskapsår 2016 och 2015 har reviderats av Cimcos revisor. Cimco ingår per dagen för detta prospekt inte i någon koncern. 
Räkenskapsåret avser den 1 januari - 31 december. Årsredovisningarna har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Nedanstående finansiell information har hämtats från ovan nämnda införlivade dokument och kompletterats med finansiell 
information avseende räkenskapsperioden januari - mars 2017 respektive 2016. Delårssiffrorna, kassaflödesanalysen samt en 
uppställning gällande eget kapital och nettoskuldsättning per den 31 mars 2017 har upprättats i det specifika syftet att ingå 
i detta Prospekt och har inte granskats av Bolagets revisor. Nyckeltalen är hämtade från ovan nämnda källor. Nyckeltalen är 
beräknade på belopp i redovisningen som är redovisade enligt regelverket i BFNAR 2012:1. Nyckeltalen är i sig inte reviderade. 
Utöver vad som anges ovan avseende historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning har ingen information 
i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.  

Resultaträkning i sammandrag

1 jan 2017 -  
31 mar 2017

1 jan 2016 -  
31 mar 2016

1 jan 2016 -  
31 dec 2016

1 jan 2015 -  
31 dec 2015

(belopp i KSEK) Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Reviderad

Rörelseintäkter m.m

Nettoomsättning  6 257  150 6 878 191

Övriga rörelseintäkter  -    186 186 -

Summa intäkter  6 257  335 7 064 191

Handelsvaror -8 108 - -8 449 -

Övriga externa kostnader -2 696 -1 454 -12 170 -1 646

Personalkostnader -2 169 -657 -4 178 -2 323

Avskrivningar av materiella och  
immateriella tillgångar

-2 181 - -2 908 -

Övriga rörelsekostnader -269 - -754 -

Summa Rörelsens kostnader -15 422 -2 112 -28 459 -3 969

Rörelseresultat -9 165 -1 777 -21 395 -3 778

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 - 2 -

Räntekostnader och liknande resultatposter -345 -1 001 -5 695 -

Resultat före skatt -9 509 -2 778 -27 088 -3 778

Skatt på periodens resultat - - - -

Periodens resultat -9 509 -2 778 -27 088 -3 778
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B.7 Utvald historisk 
finansiell informa-
tion, forts.

Balansräkning i sammandrag

januari - mars helår

31 mar 2017 31 mar 2016 31 dec 2016 31 dec 2015

(belopp i KSEK) Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Reviderad

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

 76 479  52 901 73 879 54 699

Patent  3 319  2 983 3 069 2 747

Summa immateriella anläggningstillgångar  79 798  55 884 76 948 57 446

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier  3 876  264 4 057 -

Summa materiella anläggningstillgångar  3 876  264 4 057 -

Summa anläggningstillgångar  83 674  56 148 81 005 57 446

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Färdiga varor och handelsvaror  17 819  1 946 14 543 1 946

Förskott till leverantörer  2 382  -   5 212 -

Summa varulager m.m  20 201  1 946 19 755 1 946

Kortsiktiga fordringar

Kundfordringar  5 357  4 143 2 769 658

Övriga fordringar  1 540  1 677 5 385 2 382

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  138  268 285 232

Summa kortfristiga fordringar  7 035  6 088 8 439 3 272

Kassa & Bank  27 522  492 9 041 1 381

Summa omsättningstillgångar  54 758  8 526 37 235 6 599

Summa tillgångar  138 432  64 674 118 240 64 045
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B.7 Utvald historisk 
finansiell informa-
tion, forts.

Balansräkning i sammandrag (forts.)

januari - mars helår

31 mar 2017 31 mar 2016 31 dec 2016 31 dec 2015

(belopp i KSEK) Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Reviderad

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital  87  56 67 56

Fond för utvecklingsutgifter  22 811  -   20 451 -

Summa bundet eget kapital  22 897  56 20 518 56

Fritt eget kapital

Överkursfond 74 926 9 173 32 889 9 173

Balanserad vinst eller förlust -3 730 1 605 -7 171 4 607

Årets resultat -9 509 -2 778 -27 088 -3 778

Summa fritt eget kapital 61 687 8 000 -1 370 10 002

Summa eget kapital 84 585 8 056 19 148 10 058

Avsättningar

Övriga avsättningar  919  -   481 -

Summa avsättningar  919  -   481 -

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  4 000  9 963 4 000 5 562

Övriga skulder  -    -   35 659 35 107

Summa långfristiga skulder  4 000  9 963 40 470 40 669

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  5 999  563 6 338 750

Förskott från kunder  24 012  6 375 24 345 7 685

Leverantörsskulder  15 074  3 539 23 477 3 533

Aktuella skatteskulder  167  38 167 56

Övriga skulder  19  34 963 2 464 180

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 656  1 179 2 161 1 114

Summa kortfristiga skulder  48 928  46 656 58 952 13 318

Summa eget kapital och skulder  138 432  64 674 118 240 64 045
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B.7 Utvald historisk 
finansiell informa-
tion, forts.

Kassaflödesanalys i sammandrag

1 jan 2017 -  
31 mar 2017

1 jan 2016 -  
31 mar 2016

1 jan 2016 -  
31 dec 2016

1 jan 2015 -  
31 dec 2015

(belopp i KSEK) Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -9 509 -2 778 -27 088 -3 778

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 619 - 3 389 -

Betald skatt - -20 111 56

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

-6 890 -2 798 -23 588 -3 721

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring av varulager -446 - -17 809 -410

Förändring av kundfordringar -2 588 -3 485 -2 111 -645

Förändring av kortfristiga fordringar 3 991 668 -3 056 -1 708

Förändring av leverantörsskulder -8 403 6 19 944 3 405

Förändring av kortfristiga skulder -1 621 -649 25 580 9 357

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 957 -6 258 -1 040 6 277

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -36 -264 -4 348 -

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -4 813 1 562 -22 118 -20 659

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 849 1 298 -26 467 -20 659

Finansieringsverksamheten

Nyemission 41 555 - 32 900 942

Upptagna lån -2 268 3 294 -1 011 11 010

Erhållna aktieägartillskott - 776 3 277 2 906

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 39 287 4 070 35 167 14 858

Årets kassaflöde 18 481 -890 7 660 476

Likvida medel vid årets början 9 041 1 381 1 381 905

Likvida medel vid årets slut 27 522 491 9 041 1 381
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B.7 Utvald historisk 
finansiell informa-
tion, forts.

Nyckeltal

(belopp i SEK) 1 jan 2017 -  
31 mar 2017

1 jan 2016 -  
31 mar 2016

1 jan 2016 -  
31 dec 2016

1 jan 2015 -  
31 dec 2015

Nettoomsättning  6 257  150 6 878 191

Resultat före finansiella poster -9 509 -2 778 -27 088 -3 778

Balansomslutning  138 432  64 674 118 240 64 045

Antal utestående aktier vid periodens slut 17 348 290 11 111 000** 13 311 920* 11 111 000**

Medelantalet anställda 28 13 14 7

* Justerat för split 10:1
** Justerat för split 1000:1 samt 10:1.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat före finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
För perioden 1 januari till 31 mars 2017 uppgick nettoomsättningen till 6 257 KSEK, en ökning med 5 922 KSEK i jämförelse med 
föregående år. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (186 KSEK). Detta är hänförligt till Bolagets produktion och försäljning 
av OXE diesel utombordare. Bolaget producerade 26 enheter (0 enheter) tillsammans med tillhörande tillbehör, servicesatser och 
reservdelar. Rörelseresultatet för första kvartalet 2017 uppgick till -9 165 KSEK (-1 777 KSEK). Det försämrade rörelseresultatet 
är framförallt hänförligt till de låga produktionsvolymerna i den upprampningsfas som Bolaget befinner sig i. Finansiella poster 
uppgick totalt under räkenskapsperioden till -345 KSEK (-948 KSEK). Minskningen är hänförlig till räntekostnaderna avseende  
aktieägarlån. Dessa aktieägarlån har till stor del konverterats till eget kapital under första kvartalet 2017 och därför har ingen ränta 
upptagits. Dessa räntekostnader betalades aldrig ut till aktieägare utan kapitaliserades till eget kapital. För räkenskapsperioden  
1 januari till 31 mars 2017 uppgick resultatet till -9 509 KSEK (-2 725 KSEK).

För räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till 6 878 KSEK, en ökning med 6 687 KSEK i jämförelse med föregående 
år. Övriga rörelseintäkter uppgick till 186 KSEK (0 KSEK). Detta är hänförligt till Bolagets påbörjade produktion och försäljning 
av OXE diesel utombordare i september 2016. Bolaget sålde 24 enheter (0 enheter) tillsammans med tillhörande tillbehör, 
servicesatser och reservdelar.

Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2016 uppgick till -21 395 KSEK. För räkenskapsåret 2015 uppgick rörelseresultatet till  
-3 778 KSEK. Det försämrade rörelseresultatet är framförallt hänförligt till 2016 års uppstartskostnader och låga produktionsvolym. 

Väsentliga händelser sedan den 31 mars 2017
Bolaget har återbetalat ett lån hos Swedbank AB om 4,4 MSEK som förföll den 29 april 2017. Den 5 juni 2017 upptog Bolaget 
en bryggfinansiering om 20 MSEK för att finansiera upprampningen av produktionen inför hösten 2017.

B.8 Utvald proforma-
redovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos.

B.10 Anmärkningar från 
Bolagets revisor

Ej tillämplig. Det förekommer inga anmärkningar i revisionsberättelser avseende den historiska finansiella information som 
införlivats i Prospektet genom hänvisning.

B.11 Rörelsekapital Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att bedriva verksamhet kommande tolvmånaders-
period räknat från dateringen av detta Prospekt. Det totala underskottet bedöms uppgå till cirka 67 MSEK under den kommande 
tolvmånadersperioden. Underskottet bedöms uppkomma i augusti 2017. För att täcka finansieringsbehovet genomför Bolaget 
dels föreliggande emission om totalt 35 MSEK före emissionskostnader och dels avser Bolaget att uppta en lånefinansiering 
om 60 MSEK. Lånefinansieringen beräknas vara genomförd i oktober 2017. Förhandlingar har inletts och styrelsen hyser stark 
tilltro till att finansieringen kommer nå framgång. Styrelsens bedömning är att föreliggande emission om 35 MSEK i kombination 
med lånefinansieringen om 60 MSEK är tillräcklig för att trygga verksamheten under minst 12 månader. 

Skulle Erbjudandet inte kunna genomföras eller tecknas i erforderlig utsträckning, lånefinansieringen misslyckas eller om 
kassaflödet inte utvecklas i enlighet med Styrelsens bedömningar, kan Bolaget överväga ytterligare kapitalanskaffningar. Dessa 
skulle kunna utgöras av exempelvis en nyemission eller lån eller annat tillskott från Bolagets ägare. Om Bolaget misslyckas med 
att erhålla sådan finansiering kan Cimco komma att tvingas avveckla eller omstrukturera hela eller delar av sin verksamhet.
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Avsnitt C - Information om de värdepapper som erbjuds

C.1 Aktieslag Erbjudandet omfattar aktier i Cimco Marine AB (publ), med ISIN-kod SE0009888613.

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3 Antal aktier och 
nominellt värde

Per datumet för Prospektet finns 17 348 290 aktier utestående i Bolaget. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk 
rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,03 SEK. 

C.4 Rättigheter 
avseende aktierna

Aktierna i Erbjudandet är av samma slag. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer 
av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna i Bolaget har 
emitterats i enlighet med svensk rätt. 

Rösträtt
Varje aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje aktieägare är berättigad till det antal röster som 
motsvarar aktieägarens totala innehav av aktier i Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission har 
aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades 
före emissionen. 

Rätt till vinstutdelning och behållning vid likvidation
Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av 
likvidation. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad 
avstämningsdag är berättigade till vinstutdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear Sweden 
som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). 

C.5 Aktiernas 
överlåtbarhet

Ej tillämpligt. Aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten.

C.6 Handelsplats Ej tillämplig. Styrelsen för Cimco har beslutat att ansöka om upptagande till handel med aktierna i Cimco på Nasdaq First 
North. Bolag som är noterade på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som 
ställs för handel på en reglerad marknad.

C.7 Utdelningspolicy Cimco befinner sig i en snabb utveckling och expansion. För närvarande har därför Styrelsen för avsikt att låta Bolaget balansera 
eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta 
utdelningar betalas inom en överskådlig framtid. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåren 2016 och 2015.

Avsnitt D - Risker

D.1 Huvudsakliga 
risker avseende 
Bolaget och bran-
schen

Bolags- och marknadsrelaterade risker:

Beroende av nyckelpersoner
Cimco är en liten organisation och är beroende av styrelsens, ledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och 
engagemang. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det ha en negativ inverkan på verksamheten. Vidare är rekrytering av 
anställda som framgångsrikt kan integreras i organisationen av stor vikt för Cimco fortsatta utveckling. Det finns en risk att 
Cimco inte lyckas rekrytera eller behålla personer som är nödvändiga för att bedriva och utveckla Cimco verksamhet vilket kan 
få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Försäljning
Då Cimcos produktion inleddes under hösten 2016, har Bolaget haft en begränsad försäljning. Det finns en risk att försiktig-
heten vid investeringar i ny teknik kan vara stor vilket kan leda till att införsäljningstiden blir längre än Bolaget förväntat sig. 
Bearbetningen av kunderna är tids- och resurskrävande, då kunderna är noggranna i utvärderingen av ny teknik. Cimco har ett 
antal distributionsavtal där distributrören bundit sig till att beställa ett minimiantal motorer. En större order eller tidigare-/
senareläggning av order kan dock innebära en avsevärd påverkan på Bolagets årsomsättning och resultat.

Avbrott i leverantörskedjan
Cimco har ingen egen tillverkning. Vald leverantör för montering och slutkontroll är Uddevalla Finmekanik AB, (”UFAB”). Bolaget 
har en kontrakterad relation med UFAB. Skulle samarbetet med UFAB negativt förändras framöver kan Bolaget vara exponerat 
för risker avseende vidareutvecklingen av produktionen som delvis sker i gemensam regi med UFAB. En sådan förändring skulle 
kunna innebära att kunskap om produkten, produktionstekniken och övriga detaljer kan gå förlorade, vilket kan resultera i en 
väsentlig negativ inverkan på Cimcos verksamhet, framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning.

Leverantörsrisker
Cimco har ingen egen produktion utan använder sig av ett antal leverantörer som producerar och monterar Bolagets produkter. 
Att dessa leverantörer fullgör sina åtaganden enligt kontrakt när det gäller kvantitet, kvalitet och leveranstidpunkt är viktigt för 
Cimco. Motorerna till Cimcos utombordare levereras av Adam Opel AG (”Opel”), se vidare rubriken ”Leverantörsavtal” i avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information”. Förlust av Opel som leverantör, exempelvis p.g.a. att det sker ägarförändringar 
som ger Opel rätt att säga upp avtalet med Cimco, skulle innebära att Bolaget måste anpassa en motor från en annan leverantör 
för marin miljö. Detta är en komplicerad och tidskrävande process. Förlust av Opel som leverantör, samt felaktiga, försenade 
eller uteblivna leveranser skulle därmed kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet.
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D.1 Huvudsakliga 
risker avseende 
Bolaget och  
branschen, forts

Immateriella rättigheter
Cimcos verksamhet bygger till stor del på de patenterade lösningar som ingår i Bolagets produkter. Cimcos fortsatta verksamhet 
är beroende av att Bolaget skyddar sin teknik genom patent eller andra immateriella rättigheter. Det finns en risk att Cimco 
inte kommer att kunna skydda erhållna patent och att inlämnade patentansökningar inte beviljas vilket skulle kunna påverka 
Bolagets verksamhet negativt.

Beroende av distributörer
Försäljning av Cimcos produkt sker genom distributörer med exklusivitet på sina respektive marknader. Avtalen mellan Cimco 
och respektive distributör är upprättade på marknadsmässiga villkor och innehåller bland annat bestämmelser om uppsägning 
för det fall minimivolymer inte uppnås. Det finns en risk att Bolagets partners inte agerar enligt avtal avseende exempelvis 
marknadsbearbetning och exponering av Cimcos produkter och varumärke, och Bolaget är till stor del beroende av deras kunskap, 
erfarenhet och engagemang för försäljningsutfallet på de lokala marknaderna. För det fall Cimcos distributörer inte agerar 
och presterar i enlighet med förväntningar kan det medföra negativa effekter för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. Att säga upp och ersätta befintlig partner kan likaså medföra ökade kostnader och minskad försäljning under en period.

Finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov
Det finns en risk att Cimco i framtiden inte kommer att ha tillräckliga intäkter för att finansiera sin verksamhet. Bolaget har 
under sin begränsade livstid genomfört ett antal nyemissioner och det finns en risk att Cimco kan komma att tvingas söka 
ytterligare extern finansiering för att kunna fortsätta sin verksamhet. Sådan finansiering kan komma från tredje part eller 
befintliga aktieägare genom offentliga eller privata finansieringsinitiativ. Det finns en risk för att nytt kapital inte kan anskaffas 
när det behövs, att nytt kapital inte kan erhållas på tillfredsställande villkor, eller att anskaffat kapital inte är tillräckligt för 
att finansiera verksamheten i enlighet med fastställda utvecklingsplaner och målsättningar. Detta skulle kunna leda till en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till internationell verksamhet
Cimcos verksamhet är utsatt för risker till följd av att produkterna säljs i olika länder. Därmed kan det framtida resultatet 
påverkas av en rad faktorer, bland annat juridiska, skatte- eller ekonomiska pålagor på Bolaget, förändringar i ett lands politiska, 
legala eller ekonomiska förhållanden, handelsrestriktioner och krav på import- eller exportlicenser samt otillräckligt skydd av 
immateriella rättigheter. Det finns en risk att Cimcos verksamhet kan komma att påverkas negativt av denna typ av faktorer.

D.3 Huvudsakliga 
risker avseende de 
värdepapper som 
erbjuds

Värdepappersrelaterade risker är:

Aktiekursens utveckling
En investering i värdepapper är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktiekurs både kan stiga och sjunka i 
värde är det inte säkert att en aktieägare kan få tillbaka sitt investerade kapital. Före Erbjudandet finns det inte någon offentlig 
marknad för Cimcos aktier. Det finns en risk att en aktiv och likvid marknad inte kommer att utvecklas eller, om en sådan 
utvecklas, att den inte kommer att bestå efter att Erbjudandet genomförts. Priset i Erbjudandet kommer inte nödvändigtvis 
att återspegla den kurs som investerare på marknaden kommer vara villiga att köpa och sälja aktierna till efter Erbjudandet.

Handelsplats
Aktierna i Cimco avses att upptas till handel på Nasdaq First North med planerad första handelsdag den 4 juli 2017. Nasdaq 
First North är en alternativ marknadsplats som ägs av Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. 
Bolag på Nasdaq First North regleras av ett särskilt regelverk och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad 
marknad. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en investering i ett bolag noterat 
på en reglerad marknad.

Aktiekursen kan vara volatil och minska väsentligt 
Kursen för aktier som emitteras vid en börsintroduktion är ofta volatil under en period efter introduktionen. Aktiemarknaden 
och i synnerhet marknaden för småbolag har upplevt betydande kurs- och volymsvängningar som ofta har saknat samband 
med, eller varit oproportionerliga mot, bolagens redovisade resultat. Sådana kursvariationer kan påverka Bolagets aktiekurs 
negativt, oavsett faktiskt redovisat resultat.

Framtida utdelning
Eventuella framtida utdelningar, och storleken på sådana, är beroende av bland annat Bolagets framtida resultat, finansiella 
ställning, rörelsekapitalbehov och likviditet. Det finns en risk att Cimco i framtiden inte kommer att lämna aktieutdelning. 

Ej säkerställda teckningsåtaganden
Cimco har erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen från befintliga aktieägare och externa investerare. Åtaganden 
gentemot Cimco med anledning av detta är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, 
varför det ej kan garanteras att lämnade åtaganden uppfylls. 
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Avsnitt E - Information om Erbjudandet

E.1 Intäkter och kost-
nader avseende 
Erbjudandet

I samband med Erbjudandet planeras Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq First North. Erbjudandet förväntas inbringa 
en bruttolikvid om 35 MSEK samt en nettolikvid om cirka 31 MSEK efter avdrag för Bolagets transaktionskostnader. 

Cimcos kostnader i samband med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq First North förväntas uppgå till cirka 4 MSEK om 
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Kostnaderna avser utöver provision till Avanza, primärt kostnader för ersättning 
till Nordnet, revisorer, jurister, tryckning av prospekt och kostnader för bolagspresentationer etc. Cimco kommer inte att erhålla 
någon del av intäkterna från Marinediesels och THBTs försäljning av aktier i Övertilldelningsoptionen. 

E.2a Motiv till Erbju-
dandet

Cimcos ambition är att genom sin patenterade dieselutombordare uppnå en betydande position på totala marknaden för 
utombordare för båtar. Cimcos målsättning för 2017 och 2018 är att uppnå en försäljning om minst 500, respektive 2 000 
enheter, samt att nå en omsättning överstigande 150, respektive 600 MSEK. Därutöver räknar Bolaget med att uppvisa ett 
positivt kassaflöde under det fjärde kvartalet 2017. Vidare är Bolagets målsättning att senast 2021, nå en tio procentig andel 
av den kommersiella småbåtsmarknaden (mellan 100 - 400 hk). Denna siffra beräknar Bolaget uppgå till cirka 7 700 enheter. 
Bolagets långsiktiga marginalmål är att nå en EBITDA-marginal som överstiger 20 procent.

Bolagets befintliga rörelsekapital är inte tillräckligt för de kommande tolv månaderna. För att säkerställa resurser för att 
produktion, produktutveckling, marknadsbearbetning och stärka Bolagets finansiella ställning har styrelsen beslutat att ansöka 
om att notera Cimco Marine AB (publ) på Nasdaq First North och genomföra förestående emission om 35 MSEK. Första dag 
för handel är planerad till den 4 juli 2017 under förutsättning att ansökan hos Nasdaq First North godkänns. Det förestående 
Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare och består av nyemitterade aktier i Cimco. Vid 
fullteckning tillförs Bolaget 35 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Erbjudandet syftar i första hand till att säkerställa 
resurser för att rampa upp produktionen av Cimcos OXE Diesel för att möta de åtaganden som gjorts mot distributörer. Nedan 
redogörs emissionslikvidens användande i prioriterad ordning. 

• 60% allokeras till upprampning av produktionen; 

• 20% för marknadsbearbetning; 

• 15% för att tillgodose Bolagets övriga behov av rörelsekapital; och

• 5% för den fortsatta utvecklingen av Bolagets produkter.

Skulle Erbjudandet inte kunna genomföras eller tecknas i erforderlig utsträckning eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet 
med Styrelsens bedömningar, kan Bolaget överväga ytterligare kapitalanskaffningar. Dessa skulle kunna utgöras av exempelvis 
en nyemission eller lån eller annat tillskott från Bolagets ägare. Om Bolaget misslyckas med att erhålla sådan finansiering kan 
Cimco komma att tvingas avveckla eller omstrukturera hela eller delar av sin verksamhet.

E.3 Villkor för 
Erbjudandet

Erbjudandet
Erbjudandet omfattar upp till 2 420 000 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget. Erbjudandet riktas till allmänheten i 
Sverige och till institutionella investerare. Därutöver har Marinediesel Sweden AB (”Marinediesel”) och The Happy Bunch 
Trust, (”THBT”) lämnat en Övertilldelningsoption till Avanza, innebärande att Avanza, senast 30 dagar från första dagen för 
handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North, har rätt till ett pris motsvarande Erbjudandepriset begära att Marinediesel och 
THBT säljer upp till ytterligare högst 363 000 aktier, motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av 
Erbjudandet. Givet att Erbjudandet tecknas fullt ut och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, motsvarar de tillsammans 
16 procent av det befintliga totala antalet aktier och röster i Bolaget. Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att 
täcka eventuell övertilldelning för Erbjudandet.

Erbjudandepris 
Bolagsvärdet bygger på diskussioner mellan Cimco och ett mindre antal kvalificerade investerare kring Cimcos framtida, 
långsiktiga affärsutsikter där de viktigaste diskussionspunkterna har rört Cimcos marknadspotential, konkurrenter samt 
patentportfölj. Därtill har en form av anbudsförfarande med vissa kvalificerade investerare ägt rum. Bolagets senaste nyemission, 
som slutfördes i mars 2017, genomfördes till ett pris om 18,70 SEK per aktie. Däruöver genomfördes även en konvertering av 
aktieägarlån under mars 2017, vilket gjordes till ett pris om 2,1 EUR per aktie, motsvarande cirka 20,10 SEK. Mot bakgrund av 
ovan och med hänsyn till rådande börsklimat har styrelsen i samråd med Västra Hamnen och Avanza fastställt värderingen i 
Erbjudandet till 14,50 SEK per aktie, motsvarande ett bolagsvärde om cirka 250 MSEK. Courtage utgår ej. 

Anmälan för institutionella investerare
Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 9 - 21 juni 2017. Anmälan ska göras till Avanza i enlighet med särskilda 
instruktioner, senast den 21 juni 2017.

Anmälan för allmänheten
Anmälan om förvärv av aktier ska ske under perioden 9 - 21 juni 2017. Anmälan om förvärv av aktier ska avse lägst 400 aktier. 
Anmälan om förvärv av aktier ska göras enligt något av följande alternativ:

• Via en särskilt upprättad anmälningssedel som lämnas till Avanza. Den särskilt upprättade anmälningssedeln för anmälan 
till Avanza finns tillgänglig på Cimcos hemsida (oxe-diesel.com) och Avanzas hemsida (avanza.se).

• Via Avanzas och Nordnets internettjänst för de som är depåkunder.

Stabiliseringsliknande åtgärder
Under 30 dagar efter första dag för handel kan Avanza komma att genomföra transaktioner på Nasdaq First North som stabiliserar 
aktiens marknadspris eller upprätthåller detta pris på en nivå som avviker från vad som annars skulle gälla på marknaden.
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E.3 Villkor för Erbju-
dandet, forts

Tilldelning
Beslutet om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse varvid målet kommer vara att uppnå en spridning av aktierna 
bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Cimcos aktier på Nasdaq First North, 
samt att uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan 
inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid 
tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Övriga investerare som lämnat teckningsförbindelser 
är garanterade tilldelning i enlighet med sina respektive åtaganden. Härutöver kan anställda och andra närstående till Cimco 
komma att särskilt beaktas vid tilldelningen. 

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant senast den dag som anges på avräkningsnotan. För den som är 
depåkund hos Avanza eller Nordnet kommer tilldelade aktier bokas mot debitering av likvid på angiven depå, vilket beräknas 
ske omkring den 27 juni 2017.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet, enligt styrelsens bedömning, är tillräckligt stort för att skapa nöd-
vändiga förutsättningar för en ändamålsenlig handel med aktierna i Cimco, samt att Nasdaqs spridningskrav uppfylls genom 
Erbjudandet. Erbjudandet är vidare villkorat av att inga händelser inträffar som bedöms kunna ha så väsentligt negativ inverkan 
på Bolaget, dess verksamhet och affärsutsikter, så att Erbjudandet är olämpligt att genomföra. Om ovanstående villkor inte 
uppfylls kan Erbjudandet komma att avbrytas. I sådant fall kommer aktier inte levereras och betalning, om betalning skett, 
kommer att återgå till investeraren.

E.4 Intressen och 
eventuella intres-
sekonflikter

Avanza agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt Bolaget i samband med Erbjudandet. Västra Hamnen är projektledare 
och Nordnet är selling agent i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare. Avanza, Västra Hamnen 
och Nordnet erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Därutöver har dessa 
parter inga ekonomiska eller andra intressen relaterade till Erbjudandet. Vare sig Avanza, Västra Hamnen eller Nordnet äger 
aktier i Bolaget. 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i form av innehav av aktier och teckningsoptioner 
i Bolaget.

Teckningsåtagare har gentemot Cimco åtagit sig att, i Erbjudandet, på samma villkor som övriga investerare, förvärva aktier 
i Bolaget för 20,75 MSEK. Utöver ovanstående parters intresse att förestående Erbjudande kan genomföras framgångsrikt 
finns det inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

E.5 Lock-up 
arrangemang

Bolagets fyra största ägare, Huvudägarna, med en ägarandel om 82,2 procent, har åtagit sig, att med undantag för de aktier 
som säljs i samband med Övertilldelningsoptionen och för den händelse att ett publikt bud lämnas på Bolaget, inte sälja 
eller på annat sätt upplåta eller överlåta sina respektive befintliga aktier i Cimco under en viss period efter att handeln med 
aktierna på Nasdaq First North har inletts. Lock-up perioden för Huvudägarna uppgår till tolv månader (The Happy Bunch Trust, 
Marinediesel Sweden AB och Foster Global Holdings Pty Ltd Atf Foster Family Trust No 3) respektive sex månader (Prioritet 
Group Aktiebolag) från första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North.

E.6 Utspädningseffekt Bolaget har per dagen för detta Prospekt totalt 17 348 290 utestående aktier. Erbjudandet kan medföra att antalet aktier i 
Bolaget ökar med upp till 2 420 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 12,2 procent av det befintliga totala antalet 
aktier och röster i Bolaget.

E.7 Kostnader som 
åläggs investerare

Ej tillämplig. Inga kostnader för investerare föreligger. 
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Riskfaktorer

Investeringar i aktier är alltid förenade med olika typer av risker. Ett antal faktorer utanför Cimcos kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter 
Bolaget kan påverka, kan komma att få negativ påverkan på Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i 
detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i Prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan 
beskrivs, utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara heltäckande, de riskfaktorer och betydande omständigheter som anses vara 
väsentliga för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som för närvarande inte är kända för Cimco 
kan komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets resultat eller finansiella ställning.

VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER
Beroende av nyckelpersoner
Cimco är en liten organisation och är beroende av styrelsens, led-
ningens samt andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och 
engagemang. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det ha 
en negativ inverkan på verksamheten. Vidare är rekrytering av 
anställda som framgångsrikt kan integreras i organisationen av stor 
vikt för Cimcos fortsatta utveckling. Det finns en risk att Cimco inte 
lyckas rekrytera eller behålla personer som är nödvändiga för att 
bedriva och utveckla verksamheten vilket kan få negativa konse-
kvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Skador på varumärke 
Bolaget bedömer att varumärket OXE Diesel är viktigt för Bola-
gets verksamhet. Bolaget arbetar för att expandera varumärket 
globalt. Detsamma gäller varumärket Cimco. I takt med expansi-
onen bedömer Bolaget att varumärkena kommer att öka i bety-
delse för Bolaget. 

Ett företags varumärke och vad det står för är viktigt både i 
förhållande till nya och befintliga kunder. Till exempel kan kvali-
tetsproblem, operativa eller logistiska problem samt förlust av en 
välkänd distributör leda till att Cimcos varumärke skadas vilket 
därigenom kan leda till svårigheter att behålla befintliga distribu-
törer och/eller attrahera nya. Dessutom ställs Bolaget inför risken 
att dess anställda eller andra personer knutna till Cimco kan vidta 
åtgärder som är oetiska, olagliga eller i strid med Cimcos interna 
riktlinjer och policys. Detta kan resultera i att kunder, distributörer 
och leverantörer associerar Bolaget med sådana åtgärder, vilket 
kan ha en väsentligt negativ inverkan på Cimcos varumärke. Om 
Cimcos varumärke skadas kan det leda till att Bolaget förlorar 
försäljning eller tillväxtmöjligheter, och resultera i en väsentligt 
negativ inverkan på Cimcos verksamhet, framtidsutsikter, resultat 
och finansiella ställning.

Produktutveckling
Cimcos produkt bygger på en löpande teknisk utveckling och för-
ädling. Det är av stor vikt att Bolagets tekniska lösningar utveck-
las så att deras funktionalitet motsvarar kundernas krav och 
önskemål. Bolaget har för avsikt att fortsätta att vidareutveckla 
sina produkter och produktutbud. Tids- och kostnadsaspekter 

för utveckling av befintliga och nya produkter kan på förhand vara 
svåra att fastställa med exakthet. Det finns således en risk att en 
planerad produktutveckling blir mer kostsam och tar längre tid 
att anpassa till marknadens behov än planerat. Om Bolaget helt 
eller delvis misslyckas med sin löpande utveckling i enlighet med 
fastlagda planer, kan det komma att påverka Bolagets framtida 
omsättning och lönsamhet på ett negativt sätt. Det finns en risk 
att framtida teknikutveckling inte kommer att bli framgångsrik 
och accepteras av kunder och konsumenter och det finns vidare 
en risk att eventuell ny teknik inte kan tas i bruk utan störningar i 
verksamheten.

Lagstiftning och myndighetsprövning
Med hänsyn till att Cimcos produkt är en båtmotor är Cimcos 
verksamhet beroende av relevanta certifieringar och/eller regu-
latoriska godkännanden, såsom exempelvis CE-märkning för EU-
marknaden. Om sådana certifieringar och/eller godkännanden inte 
erhålls eller fördröjs (exempelvis för viktiga nya marknader) eller 
dras tillbaka kan det medföra en väsentlig negativ påverkan Bola-
gets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Försäljning
Då Cimcos produktion inleddes under hösten 2016, har Bolaget 
haft en begränsad försäljning. Det finns en risk att försiktigheten 
vid investeringar i ny teknik kan vara stor vilket kan leda till att 
införsäljningstiden blir längre än Bolaget förväntat sig. Bearbet-
ningen av kunderna är tids- och resurskrävande, då kunderna är 
noggranna i utvärderingen av ny teknik. Cimco har ett antal dist-
ributionsavtal där distributrören bundit sig till att beställa ett 
minimiantal motorer. En större order eller tidigare-/senarelägg-
ning av order kan dock innebära en avsevärd påverkan på Bolagets 
årsomsättning och resultat. Till följd av detta kan variationerna i 
Bolagets omsättning respektive resultat mellan kvartalen vara 
höga. Cimcos utveckling är beroende av att marknaden kommer 
att efterfråga dieselutombordare. Det finns en risk att en penetra-
tion dröjer, vilket kan påverka Bolagets försäljning och resultat 
negativt.
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Avbrott i leverantörskedjan
Cimco har ingen egen tillverkning. Vald leverantör för montering 
och slutkontroll är Uddevalla Finmekanik AB, (”UFAB”). Bolaget 
har en kontrakterad relation med UFAB. Skulle samarbetet med 
UFAB negativt förändras framöver kan Bolaget vara exponerat 
för risker avseende vidareutvecklingen av produktionen som del-
vis sker i gemensam regi med UFAB. En sådan förändring skulle 
kunna innebära att kunskap om produkten, produktionstekni-
ken och övriga detaljer kan gå förlorade, vilket kan resultera i en 
väsentlig negativ inverkan på Cimcos verksamhet, framtidsutsik-
ter, resultat och finansiella ställning. Bolaget är även exponerat 
för risker avseende förändringar i produktionspriser, transport-
kostnader samt leveransförmåga och kvalitet i produktionen. En 
generell ökning av inköpspriser och/eller transportkostnader, eller 
förlust av en eller flera leverantörer samt försenade eller uteblivna 
leveranser kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. Efterfrågan på Bolagets produk-
ter och Cimcos förtroende bland slutkunder samt andra intres-
senter kan även påverkas negativt om leverantörer överträder de 
upprättade reglerna i samarbetsavtalen.

Leverantörsrisker
Cimco har ingen egen produktion utan använder sig av ett antal 
leverantörer som producerar och monterar Bolagets produkter. 
Att dessa leverantörer fullgör sina åtaganden enligt kontrakt 
när det gäller kvantitet, kvalitet och leveranstidpunkt är viktigt 
för Cimco. Motorerna till Cimcos utombordare levereras av Adam 
Opel AG (”Opel”), se vidare rubriken ”Leverantörsavtal” i avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information”. Förlust av Opel 
som leverantör, exempelvis p.g.a. att det sker ägarförändringar 
som ger Opel rätt att säga upp avtalet med Cimco, skulle innebära 
att Bolaget måste anpassa en motor från en annan leverantör för 
marin miljö. Detta är en komplicerad och tidskrävande process. 
Förlust av Opel som leverantör, samt felaktiga, försenade eller 
uteblivna leveranser skulle därmed kunna inverka negativt på 
Bolagets verksamhet. 

Risker relaterade till internationell verksamhet
Cimcos verksamhet är utsatt för risker till följd av att produkterna 
säljs i olika länder. Därmed kan det framtida resultatet påverkas 
av en rad faktorer, bland annat juridiska, skatte- eller ekono-
miska pålagor för Bolaget, förändringar i ett lands politiska, legala 
eller ekonomiska förhållanden, handelsrestriktioner och krav på 
import- eller exportlicenser samt otillräckligt skydd av imma-
teriella rättigheter. Det finns en risk att Cimcos verksamhet kan 
komma att påverkas negativt av denna typ av faktorer. 

Förmåga att hantera tillväxt
Cimco befinner sig i en lanseringsfas med snabb förväntad tillväxt, 
vilket ställer krav på såväl företagsledningen som den operativa 
och finansiella infrastrukturen. Verksamheten förväntas växa 
substantiellt och i takt med detta behöver Bolaget försäkra sig 
om att effektiva planerings- och ledningsprocesser är implemen-
terade för att kunna utveckla Bolaget på en marknad som är under 
snabb utveckling. Om dessa planerings- och ledningsprocesser 
ej finns på plats, kan det påverka möjligheterna att attrahera nya 
kunder och kan därmed negativt påverka Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. 

Immateriella rättigheter
Cimcos verksamhet bygger till stor del på de patenterade lös-
ningar som ingår i Bolagets produkter. Cimcos fortsatta verksam-
het är beroende av att Bolaget skyddar sin teknik genom patent 
eller andra immateriella rättigheter. Det finns en risk att Cimco 
inte kommer att kunna skydda erhållna patent och att inlämnade 
patentansökningar inte beviljas vilket skulle kunna påverka Bola-
gets verksamhet negativt. På vissa av de större marknader som 
Cimco avser att sälja sina produkter, exempelvis den asiatiska och 
australiensiska marknaden, har Bolaget för närvarande inte skydd 
för sina viktigaste patent. Det finns vidare en risk att nya tekno-
logier utvecklas vilka kringgår Bolagets patent. Det finns en risk 
att konkurrerande företag anser att Bolaget gör intrång i annans 
patent eller immateriella rättigheter. I de fall Cimco inte kan skydda 
sin teknik genom patent eller andra immateriella rättigheter eller 
kan anses göra intrång i andras, kan Bolagets verksamhet, resul-
tat och finansiella ställning komma att påverkas negativt.

Cimcos varumärken OXE Diesel och Cimco är för närvarande 
inte skyddade. Vidare är skyddet för logotypen för OXE Diesel 
begränsat. Det finns en risk att en tredje part i ett land registrerar 
ett varumärke som kan vara förväxlingsbart med något av Cimcos 
varumärken, vilket kan begränsa möjligheten att expandera på 
och till nya marknader. 

Kundpreferenser
Cimco är i stor utsträckning beroende av slutkundernas preferen-
ser avseende design, kvalitet och prisnivå samt hur Bolagets pro-
dukter och varumärke positionerar sig i förhållande till konkurren-
ter. En missbedömning av efterfrågan och kundernas preferenser 
kan medföra att efterfrågan på Bolagets produkter minskar eller 
helt uteblir vilket skulle kunna få en negativ påverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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Beroende av distributörer
Försäljning av Cimcos produkt sker genom distributörer med 
exklusivitet på sina respektive geografiska marknader. Avtalen 
mellan Cimco och respektive distributör är upprättade på mark-
nadsmässiga villkor och innehåller bland annat bestämmelser 
om uppsägning för det fall minimivolymer inte uppnås. Det finns 
en risk att Bolagets distributörer inte agerar enligt avtal avse-
ende exempelvis marknadsbearbetning och exponering av Cimcos 
produkter och varumärke vilket kan utgöra en risk. Bolaget är till 
stor del beroende av deras kunskap, erfarenhet och engagemang 
för att nå försäljningsmålen på de lokala marknaderna. För det 
fall Cimcos distributörer inte agerar och presterar i enlighet med 
förväntningar kan det medföra negativa effekter för Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning. Att säga upp och 
ersätta befintliga distributörer kan likaså medföra ökade kostna-
der och minskad försäljning under en period. 

Tvister, anspråk, utredningar och processer
Bolaget kan bli inblandat i tvister inom ramen för den normala 
affärsverksamheten och riskera att bli föremål för anspråk i rätts-
liga processer rörande avtal, produktansvar och andra krav på 
grund av att sålda produkter är defekta eller orsakar person- eller 
sakskada, eller påstådda brister i leveranser av varor och tjäns-
ter. Sådana anspråk kan röra stora belopp och betydande juri-
diska kostnader. För de egendoms- och ansvarsrisker (t ex pro-
duktansvar) som Cimco är utsatt för finns försäkringsprogram. De 
tecknade försäkringarnas omfattning och försäkringsbelopp är 
begränsade vilket medför att det föreligger en risk att försäkring-
arna inte ger tillräcklig täckning i händelse av ett krav mot Bolaget.

För det fall att det i framtiden skulle uppkomma omfattande 
reklamationer finns det en risk att Bolaget drabbas av kostnader 
avseende reklamationer för de produkter som Bolaget har levere-
rat till kunder.  

Vidare kan Bolaget (eller Bolagets befattningshavare, styrel-
seledamöter, anställda eller närstående) bli föremål för brotts-
utredningar och processer. Tvister, anspråk, utredningar och pro-
cesser av denna typ kan vara tidskrävande, störa den normala 
verksamheten, innefatta stora skadestånd och leda till betydande 
kostnader. Dessutom kan det vara svårt att förutse utfallet av 
komplexa tvister, anspråk, utredningar och processer. Framtida 
tvister, anspråk, utredningar och processer kan ha en väsentligt 
negativ inverkan på Cimcos verksamhet, framtidsutsikter, resultat 
och finansiella ställning.

Kreditrisk 
Det finns en risk för utebliven betalning i samband med försäljning. 
I de fall som betalning helt uteblir kommer det ha en negativ inver-
kan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bokfört värde av immateriella tillgångar
Cimcos immateriella tillgångar består av balanserade utgifter för 
forsknings- och utvecklingsarbeten samt patent. Tillgångarna 
redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar. Om Cimcos värdering av de immate-
riella tillgångarna skulle visa sig felaktig behöver Cimco skriva ned 
värdet av immateriella tillgångar, vilket kan ha en negativ inver-
kan på Cimcos finansiella ställning och resultat. Processen för att 
pröva om det finns nedskrivningsbehov innefattar många bedöm-
ningar, antaganden och uppskattningar, som i sig återspeglar en 
hög grad av osäkerhet. Om framtida tester utvisar nedgång i vär-
det av immateriella tillgångar och därför leder till nedskrivningar 
kan detta ha en negativ inverkan på Cimcos resultat och finansiella 
ställning.

Finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov
Det finns en risk att Cimco i framtiden inte kommer att ha tillräck-
liga intäkter för att finansiera sin verksamhet. Cimco kan komma 
att tvingas söka ytterligare extern finansiering för att kunna fort-
sätta sin verksamhet. Sådan finansiering kan komma från tredje 
part eller befintliga aktieägare genom offentliga eller privata 
finansieringsinitiativ. Det finns en risk för att nytt kapital inte kan 
anskaffas när det behövs, att nytt kapital inte kan erhållas på till-
fredsställande villkor, eller att anskaffat kapital inte är tillräckligt 
för att finansiera verksamheten i enlighet med fastställda utveck-
lingsplaner och målsättningar. Detta skulle kunna leda till en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. Om Cimco inte kan anskaffa tillräcklig finan-
siering eller fullfölja attraktiva affärsmöjligheter kan dessutom 
Bolagets förmåga att behålla sin marknadsposition eller konkur-
renskraften i sitt erbjudande begränsas, vilket kan påverka Bola-
gets verksamhet, lönsamhet och ekonomiska ställning negativt. 
Även villkoren för tillgänglig finansiering kan inverka negativt på 
Bolagets verksamhet eller aktieägarnas rättigheter. 

Exempelvis har Cimco för flera av sina lånenavtal ställt säker-
heter som ger långivaren rätt till Bolagets tillgångar, inklusive 
Bolagets viktigaste patent, för det fall Bolaget bryter mot låne-
avtalen (se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande informa-
tion” under rubriken ”Låneavtal”).

Om Bolaget väljer att anskaffa ytterligare finansiering genom 
att emittera aktier eller aktierelaterade värdepapper blir aktieä-
gare som väljer att inte delta lidande på grund av utspädnings-
effekter. Eventuell lånefinansiering kan innehålla villkor som 
begränsar Bolagets flexibilitet. Bolagets framtida kapitalbehov 
kan visa sig avvika från ledningens beräkningar. Felberäkningar 
avseende Cimcos framtida kapitalbehov kan innebära negativa 
konsekvenser för Bolagets verksamhet, ekonomiska ställning och 
lönsamhet.
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Marknadstillväxt och framtida expansion
En lägre tillväxttakt än förväntat kan komma att få en negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörel-
seresultat. Vidare avser Bolaget att de närmaste åren expandera 
till nya marknader. En försening eller försvårande av de befintliga 
expansionsplanerna kan komma att medföra en negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Konkurrens
Utombordsmarknaden för båtar i stort präglas av stor konkur-
rens och det är idag ett fåtal aktörer som kontrollerar majoriteten 
av marknaden. Flera av Cimcos nuvarande och potentiella fram-
tida konkurrenter kan ha konkurrensövertag i form av till exem-
pel längre historik, ett mer inarbetat varumärke, mer etablerade 
relationer med slutkunder samt större finansiella-, tekniska- och 
marknadsföringsresurser. Om Cimco inte kan anpassa Bolagets 
verksamhet och produkter till dessa marknadsförutsättningar 
finns det risk att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket skulle 
kunna påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt.

Diesel som drivmedel
Bolagets utombordare använder idag diesel som drivmedel. Före-
tag som bedriver verksamhet inom fossila bränslen alternativt 
tillverkar produkter som använder fossila bränslen är alla före-
mål för regelverk kring utsläpp avseende miljön på internatio-
nell såväl som nationell nivå. Vid förbränning av fossila bränslen, 
såsom diesel, skapas bland annat koldioxid, svaveldioxid och kvä-
veoxider. Försäljning av produkter som förbränner fossila bränslen 
kan bidra till en ökning av den totala koldioxidhalten i atmosfären 
samt orsaka försurning i mark och vatten. Även om regleringarna 
vad gäller den marina industrin idag är förhållandevis generösa, 
finns det en risk att användning av diesel som bränsle på sikt kan 
begränsas eller förbjudas. Vidare finns risk att aktörer på markna-
den kommer att föredra produkter som drivs av andra drivmedel 
än diesel. Sådana omständigheter skulle påverka Bolagets verk-
samhet, resultat och finansiella ställning negativt. 

Skatt
Cimco har försäljning till flera marknader utanför Sverige. Cimcos 
verksamhet kräver därför goda rutiner avseende redovisning, upp-
följning och inbetalning av skatter, tull och avgifter och bristande 
efterlevnad i dessa avseenden kan få negativa konsekvenser för 
verksamheten. Cimcos bedömning och efterlevnad av skattelagar, 
internationella skatteavtal och bestämmelser kan visa sig felak-
tig. Cimco är vidare föremål för skatteregler vad exempelvis gäller 
avdrag för ränta på lån som Bolaget tagit från större aktieägare i 
Bolaget, liksom beträffande skattefrågor relaterande till konsul-
ter som arbetar för Bolaget. Genom berörda skattemyndigheters 
beslut kan Cimcos tidigare eller nuvarande skattesituation för-
sämras vilket kan inverka negativt på Bolaget.

Cimco har även ackumulerade skattemässiga underskott. 
Ägarförändringar, såväl historiska som framtida, som innebär att 

det bestämmande inflytandet över Bolaget förändras, kan inne-
bära begränsningar (helt eller delvis) av möjligheten att utnyttja 
dessa underskott. Möjligheterna att utnyttja underskotten kan 
även komma att påverkas av ändrad lagstiftning eller rättspraxis.

Globala ekonomiska förhållanden
Den globala konjunkturutvecklingen påverkar den allmänna 
investeringsviljan hos Cimcos nuvarande och potentiella kunder. 
En svag konjunkturutveckling i hela eller delar av världen kan 
komma att medföra lägre marknadstillväxt för båtmotorer än vad 
som förväntas. Det finns därmed en risk att Cimcos förväntade 
försäljning kan komma att påverkas negativt av en svag konjunk-
turutveckling vilket skulle kunna få en negativ effekt på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Politiska risker
Cimco har försäljning mot flera marknader utanför Sverige. För-
ändringar av lagar och andra regleringar avseende exempelvis 
utländskt ägande, statligt deltagande, skatter, royalties, tull-
lar eller växelkurser kan påverka Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning. Vidare kan Bolagets verksamhet, resul-
tat och finansiella ställning påverkas av krigshandlingar, terrorism 
samt politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i övrigt.

Valutarisk
Genom försäljning mot flera marknader utanför Sverige är Cimco 
exponerat för fluktuationer i ett antal valutor. Det finns därför risk 
att valutakursförändringar negativt kan påverka Bolagets resul-
tat och finansiella ställning. 

RISKER RELATERADE TILL VÄRDEPAPPRENA
Aktiekursens utveckling
En investering i värdepapper är alltid förknippad med risk och risk-
tagande. Eftersom en aktiekurs både kan stiga och sjunka i värde 
är det inte säkert att en aktieägare kan få tillbaka sitt investerade 
kapital. Före Erbjudandet finns det inte någon offentlig marknad 
för Cimcos aktier. Det finns en risk att en aktiv och likvid marknad 
inte kommer att utvecklas eller, om en sådan utvecklas, att den 
inte kommer att bestå efter att Erbjudandet genomförts. Detta 
kan bland annat innebära att aktierna inte omsätts dagligen och 
att skillnaden mellan köp- och säljkurs kan vara stor. Likvidite-
ten i Bolagets aktie kan även påverkas av ett antal olika interna 
och externa faktorer. Till de interna faktorerna hör bland annat 
kvartalsvariationer. Till de externa faktorerna hör allmänna eko-
nomiska förhållanden, konjunkturnedgångar samt andra fakto-
rer som inte är relaterade till Bolagets verksamhetsutveckling. I 
det fall likviditeten är begränsad kan detta medföra svårigheter 
för aktieägarna i Cimco att förändra sitt innehav. En investering i 
Cimcos aktie bör föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess 
konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det 
allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information.
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Ökade kostnader till följd av notering på Nasdaq First North
Som noterat bolag måste Cimco följa regler som kan innebära en 
påfrestning på Bolagets resurser och öka dess kostnader. Dessa 
kostnader kan komma att påverka Cimcos verksamhet, finansiella 
ställning och resultat negativt jämfört med historiskt redovisade 
kostnader.

Handelsplats
Aktierna i Cimco avses att upptas till handel på Nasdaq First 
North med planerad första handelsdag den 4 juli 2017. Nasdaq 
First North är en alternativ marknadsplats som ägs av Nasdaq. 
Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. 
Bolag på Nasdaq First North regleras av ett särskilt regelverk 
och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad 
marknad. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First 
North är mer riskfylld än en investering i ett bolag noterat på en 
reglerad marknad.

Utspädning genom framtida nyemissioner 
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av 
aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital eller 
kvitta utestående skulder, bl.a. enligt befintligt brygglåneavtal, se 
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” under 
rubriken ”låneavtal”. Alla sådana emissioner kan minska det pro-
portionella ägandet och röstandel samt vinst per aktie för inneha-
vare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en 
negativ effekt på aktiernas marknadspris.

Aktiekursen kan vara volatil och minska väsentligt 
Kursen för aktier som emitteras vid en börsintroduktion är ofta 
volatil under en period efter introduktionen. Aktiemarknaden och 
i synnerhet marknaden för småbolag har upplevt betydande kurs- 
och volymsvängningar som ofta har saknat samband med, eller 
varit oproportionerliga mot, bolagens redovisade resultat. Sådana 
kursvariationer kan påverka Bolagets aktiekurs negativt, oavsett 
faktiskt redovisat resultat.

Framtida utdelning
Eventuella framtida utdelningar, och storleken på sådana, är bero-
ende av bland annat Bolagets framtida resultat, finansiella ställ-
ning, rörelsekapitalbehov och likviditet. Eventuell utdelning beslu-
tas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Det finns en 
risk att Cimco i framtiden inte kommer att lämna aktieutdelning. 

Aktieägare med betydande inflytande
Huvudägarna kommer att äga 82,2 procent av aktiekapitalet och 
rösträtterna vid Erbjudandets genomförande. Dessa ägare kom-
mer även efter Erbjudandet att inneha väsentliga aktieposter i 
Bolaget. Följaktligen kan dessa ägare, om de agerar i samför-
stånd, utöva ett betydande inflytande i frågor som är föremål för 
godkännande av aktieägarna i Bolaget. Dessa aktieägares intres-
sen kan helt eller delvis skilja sig från övriga aktieägares intressen. 

Befintliga aktieägares försäljning kan påverka kursen
Kursen för Cimcos aktie kan sjunka om det sker omfattande för-
säljning av aktier i Bolaget, särskilt försäljningar gjorda av Bola-
gets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större 
aktieägare eller när ett större antal aktier säljs, oavsett bakom-
liggande ägare. Försäljning av stora mängder Cimco-aktier, eller 
uppfattningen om att sådan försäljning kan komma att ske, kan 
få kursen för aktierna i Cimco att sjunka. Bolagets fyra största 
ägare, Huvudägarna, med 82,2 procent av aktierna, har åtagit 
sig, att med undantag bl.a. för de aktier som säljs i samband med 
Övertilldelningsoptionen och för den händelse att ett publikt bud 
lämnas på Bolaget, inte sälja eller på annat sätt upplåta eller över-
låta sina respektive befintliga aktier i Cimco under en viss period 
efter att handeln med aktierna på Nasdaq First North har inletts. 
Lock-up perioden för dessa aktieägare sträcker sig från avtalets 
undertecknande fram till och med den dag som infaller tolv måna-
der (The Happy Bunch Trust, Marinediesel Sweden AB och Foster 
Global Holdings Pty Ltd Atf Foster Family Trust No 3) respektive 
sex månader (Prioritet Group Aktiebolag) efter första dag för han-
del med Bolagets aktie på Nasdaq First North. Även om lock up-
åtaganden begränsar möjligheten för aktieägare som är föremål 
för sådan lock up att sälja sina aktier kan Avanza besluta att lyfta 
begränsningarna under denna period. Efter att tillämpad lock up-
period har löpt ut kommer de aktieägare som berörts av lock up 
vara fria att sälja sina aktier i Cimco. Försäljning av stora mängder 
av Cimcos aktier efter utgången av lock up-perioden, eller uppfatt-
ningen om att en sådan försäljning kommer att ske, kan få kursen 
för Cimcos aktie att sjunka.

Ej säkerställda teckningsåtaganden
Cimco har erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissio-
nen från befintliga aktieägare och externa investerare. Åtagan-
den gentemot Cimco med anledning av detta är inte säkerställda 
genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrange-
mang, varför det finns en risk att lämnade åtaganden ej uppfylls. 

Om något av dessa åtaganden inte uppfylls skulle det kunna 
ha betydande och negativa konsekvenser för Erbjudandets 
genomförande.
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Inbjudan till förvärv av aktier i Cimco

Vid extra bolagsstämma den 22 maj 2017 beslutades att bemyn-
diga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till 
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas före-
trädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Styrelsen för Cimco 
har beslutat att genomföra en nyemission av aktier och ägarsprid-
ning för att främja Cimcos fortsatta tillväxt och utveckling. I sam-
band med detta har styrelsen för Cimco beslutat att ansöka om 
upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North. 
Första dag för handel med Cimcos aktier är planerad till den 4 juli 
2017. Ett villkor för godkännande är att spridningskravet för Bola-
gets aktier är uppfyllt senast den dag då handeln inleds. 

Erbjudandet omfattar sammanlagt 2 420 000 aktier i Cimco 
Marine AB (publ) till ett pris om 14,50 SEK per aktie. Därutöver har 
Marinediesel Sweden AB (”Marinediesel”) och The Happy Bunch 
Trust, (”THBT”) lämnat en Övertilldelningsoption till Avanza, inne-
bärande att Avanza, senast 30 dagar från första dagen för handel i 
Bolagets aktie på Nasdaq First North, har rätt till ett pris motsva-
rande Erbjudandepriset begära att Marinediesel och THBT säljer 
upp till ytterligare högst 363 000 aktier, motsvarande 15 procent 
av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet. Givet att 
Erbjudandet tecknas fullt ut och Övertilldelningsoptionen utnytt-
jas till fullo, motsvarar de tillsammans 16 procent av det befintliga 
totala antalet aktier och röster i Bolaget. Övertilldelningsoptio-
nen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell övertilldel-
ning för Erbjudandet. Cimco kommer inte att erhålla någon del av  
intäkterna från Marinediesels och THBTs försäljning av aktier i 
Övertilldelningsoptionen. 

Om Erbjudandet fulltecknas erhåller Bolaget en bruttolikvid 
om 35 MSEK. 

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige. Bolagsvärdet 
bygger på diskussioner mellan Cimco och ett mindre antal kva-
lificerade investerare kring Cimcos framtida, långsiktiga affärs-
utsikter där de viktigaste diskussionspunkterna har rört Cimcos 
marknadspotential, konkurrenter samt patentportfölj. Därtill 
har en form av anbudsförfarande med vissa kvalificerade inves-
terare ägt rum. Bolagets senaste nyemission, som slutfördes i 
mars 2017, genomfördes till ett pris om 18,70 SEK per aktie. Där-
utöver genomfördes även en konvertering av aktieägarlån under 
mars 2017, vilket gjordes till ett pris om 2,1 EUR per aktie, mot-
svarande cirka 20,10 SEK. Mot bakgrund av ovan och med hänsyn 
till rådande börsklimat har styrelsen i samråd med Västra Ham-
nen och Avanza fastställt värderingen i Erbjudandet till 14,50 
SEK per aktie, motsvarande ett bolagsvärde om cirka 250 MSEK.  
Courtage utgår ej.

De nya aktierna kommer emitteras med avvikelse från befint-
liga aktieägares företrädesrätt. Under förutsättning att emis-
sionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 72 562,78 
SEK, från 520 181,85 SEK till 592 744,63 SEK. Befintliga aktieägare 
som inte tecknar i Erbjudandet kommer få sin ägarandel utspädd 
med högst 2 420 000 aktier, motsvarande 12,2 procent.

Bolaget har erhållit skriftliga teckningsåtaganden från befint-
liga aktieägare samt externa investerare om sammanlagt 20,75 
MSEK av det totala emissionsbeloppet i Erbjudandet. Se avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information – Teckningsåta-
ganden” för mer information.

Investerare inbjuds härmed att teckna aktier i Cimco Marine AB 
(publ) i enlighet med villkoren i detta Prospekt.  

Ängelholm, 8 juni 2017
Cimco Marine AB (publ)

Styrelsen
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Bakgrund och motiv

Den marina marknaden för utombordare har länge dominerats av 
bensinmotorer. Bolagets uppfattning är att det tidigare inte funnits 
en dieselutombordare i de högre effektnivåerna som kunnat kon-
kurrera med bensinutombordarna. Utmaningen har varit att ta fram 
en tillräckligt stark konstruktion för att hantera kraftöverföringen  
mellan dieselmotorn och propellern. 

Marknaden efterfrågar diesel som drivmedel då det innebär:

• Längre livslängd och en lägre livscykelkostnad;

• Lägre utsläpp;

• Ökad räckvidd p.g.a låg bränsleförbrukning; och

• Låg explosionsrisk.

Cimco Marine AB (publ) har efter flera års utveckling, tagit fram 
OXE Diesel, en dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE 
Diesel har ett patenterat remdrivet framdrivningssystem som möj-
liggör att en hydraulisk flerfriktions växellåda kan monteras, vilket 
innebär att motorn klarar betydligt högre belastning än en traditio-
nell utombordare. Cimcos OXE diesel har en horisontellt monterad 
motor till skillnad mot traditionella utombordare som har vertikal 
motorinstallation. För vertikala installationer behöver en motor 
utvecklas från grunden och specialanpassas, medan en horisontell 
montering möjliggör användning av standardiserade motorer från 
fordonsindustrin.

Under 2015 introducerade NATO ett direktiv, Single Fuel (hädan-
efter ”Natodirektivet”), som stipulerar att all Natoutrustning, pga 
explosionsrisken med bensin, måste köras på diesel efter 2015, om 
diesel är ett tillgängligt alternativ på marknaden. I militära samman-
hang används, till skillnad från diesel, bensin i låg utsträckning vilket 
innebär att kostnaderna för att tillhandahålla bensin blir höga.1 Ett 
stort antal båtar omfattas av Natodirektivet och endast US Coast 
Guards småbåtsflotta består av fler än 1 600 utombordsmotorer 
med mellan 150 - 350 hästkrafter. NATO har påbörjat en övergång 
mot direktivet genom att inleda diskussioner med Cimco avseende 
Bolagets dieselutombordare. De har erkänt OXE Diesel som det 
enda tillgängliga alternativet och Cimco har utsett ett stort antal 
distributörer över hela världen för att möjliggöra framtida leverans. 
Vidare ger den nordamerikanska marknaden en global dominoef-
fekt där ett statligt kontrakt i USA innebär att även andra NATO- 
medlemmar samt samarbetspartners till NATO implementerar lik-
värdiga tekniska lösningar. Även andra regioner utanför NATO-sam-
arbetet följer samma principer med syftet att matcha kapaciteter. 

1 Lt Cdr F Work BEng (Hons), MSc (2011) Development of multi-fuel, power dense engines for 
maritime combat craft, Journal of Marine Engineering & Technology, 10:2, 37-46

Bolagets lösning har lett till stor efterfrågan på deras motorer. 
Cimco använder sig av exklusiva distributörer mot varje marknad, 
som i utbyte åtar sig en minimivolym. Hittills har Cimco ingått avtal 
med 17 distributörer som i sin tur har cirka 800 återförsäljare. Ett 
typiskt distributörsavtal omfattar ett minimiåtagande och en för-
säljningsprognos för en treårsperiod. Under förutsättningen att 
distributörerna möter sina minimiåtaganden, räknas dessa därefter 
upp med 10 procent årligen. För räkenskapsåret 2017 uppgår dist-
ributörernas minimiåtaganden till 1 141 enheter. Bolaget bedömer 
dock inte att de kommer producera hela årets minimiåtaganden. 
För att kunna möta den stora efterfrågan står Cimco nu inför ett 
kapitalbehov.

Styrelsens bedömning är att befintligt rörelsekapital inte är 
tillräckligt för att bedriva verksamhet under den kommande tolv-
månadersperioden. Det förestående Erbjudandet riktar sig till all-
mänheten i Sverige och består av nyemitterade aktier i Cimco. Vid 
fullteckning tillförs Bolaget 35 MSEK före avdrag för emissions-
kostnader om 4 MSEK. Erbjudandet syftar i första hand till att 
säkerställa resurser för att rampa upp produktionen av Cimcos OXE 
Diesel för att möta de åtaganden som gjorts av distributörer. Nedan 
redogörs emissionslikvidens användande i prioriterad ordning. 

• 60% allokeras till upprampning av produktionen; 

• 20% för marknadsbearbetning; 

• 15% för att tillgodose Bolagets övriga behov av rörelsekapital;

• 5% för den fortsatta utvecklingen av Bolagets produkter.

Skulle Erbjudandet inte kunna genomföras eller tecknas i erfor-
derlig utsträckning eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet 
med styrelsens bedömningar, kan Bolaget överväga ytterligare 
kapitalanskaffningar. Dessa skulle kunna utgöras av exempelvis en 
nyemission eller lån eller annat tillskott från Bolagets ägare. Om 
Bolaget misslyckas med att erhålla sådan finansiering kan Cimco 
komma att tvingas avveckla eller omstrukturera hela eller delar av 
sin verksamhet.

Styrelsen har beslutat om att ansöka om att notera Cimco 
Marine AB (publ) på Nasdaq First North. Första dag för handel är 
planerad till den 4 juli 2017 under förutsättning att ansökan hos 
Nasdaq First North godkänns. Erbjudandet och noteringen kom-
mer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Cimco tillgång till de 
svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms 
främja Bolagets framtida utveckling.

Styrelsen för Cimco är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säker-
ställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle 

kunna påverka dess innebörd.

Ängelholm, 8 juni 2017
Cimco Marine AB (publ)

Styrelsen
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VD har ordet

Många människor förknippar användningen av utombordsmotorer 
med fritidsbåtlivet. Vi kanske inte tänker på det enormt stora antal 
utombordsmotorer som används världen över i kommersiella app-
likationer såsom t.ex. sjöpolis, kustbevakning, lots, fiskeindustrin, 
persontransporter och sjöräddning. Verksamheter som kan göra 
skillnad på liv och död och som har höga krav på säkerhet, aktions-
räckvidd och robusthet.

Utombordsmotorteknik går långt tillbaka
Den teknik som kännetecknar en typisk utombordsmotor har i 
princip varit densamma i över 100 år. De är bensindrivna och har en 
specialutvecklad motorenhet för utombordarapplikation. Fram-
drivningsenheten bygger på ett växelhus som ligger under vatten-
ytan, alldeles framför propellern. Över tid har utvecklingen natur-
ligtvis resulterat i förbättringar vad gäller effekt, emissionsnivåer 
och livslängd men utombordsmotorer ligger fortfarande långt 
efter den utveckling som har skett på bilmotorer. För att nå regu-
latoriska emissionsnivåer har fordonsindustrin lagt stora utveck-
lingsresurser på framförallt dieselmotorer då de har en signifikant 
lägre bränsleförbrukning och är mer robusta. Man kunde förväntat 
sig samma utveckling inom utombordartekniken. Begränsningen 
för utombordare ligger, bl.a., i att motorn behöver placeras verti-
kalt för att drivenheten ska kunna överföra kraft och moment till 
propelleraxeln.  

Stora investeringar i dieselteknik utan framgång
Under 2015 introducerade NATO ett direktiv (Single Fuel) som sti-
pulerar att all Natoutrustning, på grund av explosionsrisken som 
är förknippad med bensin, måste köras på diesel efter 2015, om 
diesel är ett tillgängligt alternativ på marknaden. 

Den marina industrin har lagt stora utvecklingsresurser på 
att försöka ta fram en dieseldriven utombordsmotor. Trots sats-
ningen har resultatet varit begränsat för utombordare, då ingen 
lyckats utveckla en dieseldriven motor i de högre effektintervallen 
som kan överföra den kraft och det vridmoment som en dieselmo-
tor innebär, ner till propelleraxeln. Det är en ekonomisk och teknisk 
utmaning att utveckla en dieseldriven motor för vertikal placering. 
Ytterligare begränsning i dagens traditionella utombordare ligger 
i växelhuset och dess förmåga att överföra kraft och moment från 
motorn till propellern. Det är alldeles för klent för att klara kraft och 
moment från en dieselmotor och uppdimensionering av växelhus 
skulle innebära oacceptabelt stora dragförluster i vattnet.

Oxe Diesel – den enda dieselutombordaren i de högre  
effektintervallet
Cimco har gjort det omöjliga möjligt. Under de senaste 5 åren 
har det i Ängelholms utkant pågått febril aktivitet att utveckla, 
testa och färdigställa den enda dieseldrivna utombordsmotorn i 
de högre effektintervallet. Tack vare ny lösning på drivenhet kan 
motorenheten placeras horisontellt. Detta innebär att man kan 
använda en fordonsmotor som genomgått år av optimering och 
utveckling mot reducerad bränsleförbrukning, robusthet och livs-
längd. Växelhuset är uppflyttat ovanför vattenytan vilket innebär 
att det kan dimensioneras upp och klara de högre påfrestningar 
som en dieselmotor innebär. Detta medför också att vid grundstöt-
ning skadas inte det dyra växelhuset. Första modellen av Cimcos 
utombordare OXE Diesel, släpptes under tredje kvartalet 2016 och 
har en motoreffekt om 200 hk. Under 2016 har OXE demonstrerats 
på flertalet mässor och dragit till sig ett stort intresse från olika 
marknader över hela världen. Dieseldrift, enkelhet vid service och 
det låga priset för att ersätta riggen vid grundstötning är några av 
egenskaper som gör att efterfrågan på OXE Diesel 200 hk är stor. 
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Första leveranserna
Under hösten 2016 levererade Cimco 15 st OXE motorer till Hurtig-
rutens kryssningsfartyg ”M/S Midnatsol”. Motorerna skulle mon-
teras på de RHIB-båtar som används för att transportera passa-
gerare till olika turistmål. Destination var Antarktis vilket skulle 
innebära en tuff utmaning för första generationens OXE motorer. 
Den absolut första responsen som vi fick från M/S Midnatsols 
besättning var hur bränslesnål motorn var. Vanligtvis körde de 
iväg kryssningspassagerare på morgonen för att utforska Ant-
arktis miljöer för att tvingas återvända vid lunch för att tanka och 
sedan åka ut igen. Nu kunde de vara ute hela dagen och ändå var 
tanken inte tom. OXE motorer fick köra i isiga och grunda vatten. 
Cimcos anställda hade en hög beredskap när M/S Midnatsol lade 
ut från kaj och styrde mot Antarktis, beredda att lösa eventuella 
problem. Tack vare den första tuffa utmaningen för OXE Diesel så 
upptäckte vi tidigt, och kunde åtgärda, lösningar och komponenter 
som behövde förbättras. Cimcos team gjorde en fantastisk insats 
och löste de få incidenter som dök upp. Glädjande nog har Hurtig-
ruten flaggat för att man kommer att beställa ytterligare ett 30 tal 
motorer under 2017. 

Upprampning av produktion
För att möta den stora efterfrågan från marknaden genomför vi 
föreliggande kapitalanskaffning och notering på Nasdaq First 
North. Likviden kommer vi bl.a. använda för att rampa upp produk-
tionen för att kunna tillgodose efterfrågan från våra distributörer. 
Vi kommer under året även påbörja utvecklingen av efterföljaren 
till OXE 200 hk, en dieseldriven utombordare med 300 - 350 hk. 
Detta för att många statliga marina organisationer efterfrågar 
motorer runt 300 hk. Vi ser också ett intresse för mindre diesel-
drivna motorer inom fritidssektorn och möjligheten till alternativa 
drivmedel som bensin, el eller en hybrid. 

Avslutningsvis
Vår vision är att med hjälp av vår patenterade remdrivna lösning 
etablera OXE Diesel som det självklara valet för lätta och medel-
tungabåtar på den marina marknaden. Vi inbjuder härmed investe-
rare att vara del av vår spännande resa. 

Ängelholm, juni 2017
Cecilia Anderberg
VD, Cimco Marine AB (publ)
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ERBJUDANDET 

Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella investe-
rare i Sverige och uppgår till totalt 2 420 000 nyemitterade aktier, 
motsvarande 35 MSEK. Erbjudandet motsvarar 13,9 procent av 
det totala antalet aktier i Bolaget före Erbjudandet. 

ÖVERTILLDELNINGSOPTION

Marinediesel Sweden AB (”Marinediesel”) och The Happy Bunch 
Trust, (”THBT”) har lämnat en Övertilldelningsoption till Avanza, 
innebärande att Avanza, senast 30 dagar från första dagen för 
handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North, har rätt till ett pris 
motsvarande Erbjudandepriset begära att Marinediesel och THBT 
säljer upp till ytterligare högst 363 000 aktier, motsvarande 15 
procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet. 
Givet att Erbjudandet tecknas fullt ut och Övertilldelningsoptio-
nen utnyttjas till fullo, motsvarar de tillsammans 16 procent av 
det befintliga totala antalet aktier och röster i Bolaget. Övertill-
delningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell 
övertilldelning för Erbjudandet.

PRISET I ERBJUDANDET 

Erbjudandepriset har fastställts av Bolagets styrelse i samråd 
med Västra Hamnen och Avanza och uppgår till 14,50 SEK per 
aktie, motsvarande ett bolagsvärde om cirka 250 MSEK. Bolag-
svärdet bygger på diskussioner mellan Cimco och ett mindre antal 
kvalificerade investerare kring Cimcos framtida, långsiktiga affärs-
utsikter där de viktigaste diskussionspunkterna har rört Cimcos 
marknadspotential, konkurrenter samt patentportfölj. Därtill 
har en form av anbudsförfarande med vissa kvalificerade inves-
terare ägt rum. Bolagets senaste nyemission, som slutfördes i 
mars 2017, genomfördes till ett pris om 18,70 SEK per aktie. Där-
utöver genomfördes även en konvertering av aktieägarlån under 
mars 2017, vilket gjordes till ett pris om 2,1 EUR per aktie, mot-
svarande cirka 20,10 SEK. Mot bakgrund av ovan och med hänsyn 
till rådande börsklimat har styrelsen fastställt värderingen i Erbju-
dandet till 14,50 SEK per aktie, motsvarande ett bolagsvärde om 
cirka 250 MSEK. Courtage utgår ej.

ANMÄLAN FÖR INSTITUTIONELLA INVESTERARE

Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 9 - 21 
juni 2017. Anmälan ska göras till Avanza i enlighet med särskilda 
instruktioner, senast den 21 juni 2017.

ANMÄLAN FÖR ALLMÄNHETEN

Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 9 - 21 juni 
2017 och ska avse lägst 400 aktier. 

Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel som kan 
erhållas från Bolaget eller Avanza. Anmälningssedeln finns även 
tillgänglig på Bolagets hemsida: oxe-diesel.com och på Avanzas 

hemsida: avanza.se. Anmälan ska vara Avanza tillhanda senast 
kl. 17:00 den 21 juni 2017. Den som är depåkund hos Avanza eller 
Nordnet kan anmäla sig via Avanzas respektive Nordnets inter-
nettjänst fram till klockan 17:00 den 21 juni 2017.

Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Ofullstän-
dig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Endast en anmälan per person får göras. Om flera 
anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast mottagna 
att beaktas. Observera att anmälan är bindande. Ifylld och under-
tecknad anmälningssedel ska skickas, faxas eller lämnas till:

Avanza Bank AB 
Att: Emissionsavdelningen/Cimco
Box 1399 
111 93 Stockholm 
Besöksadress: Regeringsgatan 103 
Telefon: +46 8 409 421 22 / Fax: +46 8 149 357
Email: corpemissioner@avanza.se

För personer som saknar VP-konto eller värdepappersdepå måste 
VP-konto eller värdepappersdepå öppnas innan anmälningsse-
deln inlämnas. Observera att öppnandet av VP-konto eller värde-
pappersdepå kan ta viss tid hos vissa förvaltare. 

Om teckning avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR (cirka 
144 000 kronor) eller om tecknaren inte är bosatt på sin folkbok-
föringsadress, ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshand-
ling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk 
person som tecknar för ett belopp som överstiger 15 000 EUR ska 
alltid en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling för behö-
rig firmatecknare samt ett aktuellt registreringsbevis som styrker 
firmateckning bifogas anmälningssedel för att den ska vara giltig. 
Juridisk person ska även fylla i information under avsnittet ”Ägare” 
på anmälningssedeln för att den ska vara giltig. 

Observera
Den som vill använda konton/depåer med specifika regler för vär-
depapperstransaktioner, till exempel kapitalförsäkring, för teck-
ning av aktier inom ramen för Erbjudandet måste kontrollera med 
den bank eller det institut som för kontot, respektive tillhandahål-
ler försäkringen, om detta är möjligt.

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmäl-
ningsperioden. Beslut om sådan eventuell förlängning kommer att 
offentliggöras genom pressmeddelande senast den 21 juni 2017 
och kommer att innehålla information om den nya tidplanen för 
Erbjudandet.

Villkor och anvisningar
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TILLDELNING 

Beslutet om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse varvid 
målet kommer att vara att uppnå en spridning av aktierna bland 
allmänheten i Sverige för att möjliggöra en regelbunden och likvid 
handel med Cimcos aktier på Nasdaq First North, samt att uppnå 
en önskad institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte beroende av 
när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av över-
teckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre 
antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis 
kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Övriga investe-
rare som lämnat teckningsförbindelser är garanterade tilldelning i 
enlighet med sina respektive åtaganden. Härutöver kan anställda 
och andra närstående till Cimco komma att särskilt beaktas vid 
tilldelningen. 

BESKED OM TILLDELNING 

För den som inte är depåkund hos Avanza eller Nordnet kommer 
snarast efter tilldelning skett avräkningsnota att sändas ut till de 
som erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelas några 
aktier erhåller inget meddelande. De som anmält sig via Avanzas 
eller Nordnets internettjänst erhåller besked om tilldelning genom 
en teckning av aktier mot samtidig debitering av likvid på angiven 
depå, vilket beräknas ske omkring den 27 juni 2017. Ingen handel 
kommer att inledas innan besked om tilldelning har lämnats.

BETALNING 

För den som inte är depåkund hos Avanza eller Nordnet ska full 
betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast den dag 
som anges på avräkningsnotan. Observera att om full betalning 
inte erläggs i tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till 
annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att 
understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll tilldel-
ning av dessa aktier i Erbjudandet komma att få svara för mellan-
skillnaden. 

NOTERING

Styrelsen för Cimco har beslutat att ansöka om notering av  
Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är 
beräknad till den 4 juli 2017 under förutsättning att spridningskra-
vet för Bolagets aktie uppfylls senast på noteringsdagen. Aktien 
kommer att handlas under kortnamnet CIMCO och med ISIN-kod 
SE0009888613.

REGISTRERING OCH REDOVISNING AV TILLDELADE  
BETALDA AKTIER

Registrering hos Euroclear av tilldelade och betalda aktier beräk-
nas ske med början omkring den 30 juni 2017, varefter Euroclear 
sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i Cimco som har 
registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering till aktieägare 
vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive 
förvaltares rutiner.

RÄTT TILL UTDELNING 

De nya aktierna medför rätt till utdelning, i den mån utdelning 
beslutas, från och med räkenskapsåret 2017, under förutsättning 
att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear 
förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning. Utbetal-
ning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear. 

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet, enligt 
styrelsens bedömning, är tillräckligt stort för att skapa nödvän-
diga förutsättningar för en ändamålsenlig handel med aktierna 
i Cimco, samt att Nasdaq First North spridningskrav uppfylls 
genom Erbjudandet. Erbjudandet är vidare villkorat av att inga 
händelser inträffar som bedöms kunna ha så väsentligt nega-
tiv inverkan på Bolaget, dess verksamhet och affärsutsikter, att 
Erbjudandet är olämpligt att genomföra. Om ovanstående villkor 
inte uppfylls kan Erbjudandet komma att avbrytas. Ett eventuellt 
avbrytande av Erbjudandet kommer att meddelas genom press-
meddelande så snart som möjligt och senast den 26 juni 2017. 
För det fall Erbjudandet avbryts kommer varken leverans av eller 
betalning för aktier inom Erbjudandet att genomföras.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN 

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom press-
meddelande vilket beräknas att ske omkring den 26 juni 2017. 
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STABILISERINGSLIKNANDE ÅTGÄRDER 

I samband med Erbjudandet kan Avanza komma att genomföra 
transaktioner för att stödja aktiekursen eller marknadspriset på 
aktierna eller på annat sätt påverka priset på aktierna i upp till 30 
kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på 
Nasdaq First North (stabiliseringsliknande åtgärder). Avanza är 
inte skyldig att vidta sådana stabiliseringsliknande åtgärder och 
sådana stabiliseringsliknande åtgärder kan, om de vidtas, komma 
att när som helst upphöra utan föregående meddelande. Se 
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information – Stabili-
seringsliknande åtgärder” för ytterligare information.

ÖVRIG INFORMATION 

I det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer 
Avanza att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. 
Belopp understigande 50 kr kommer dock inte att utbetalas. Ofull-
ständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att läm-
nas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalats för sent eller 
är otillräcklig kan anmälan om teckning också komma att lämnas 
utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. 

Avanza agerar emissionsinstitut åt Bolaget. Avanzas innehav 
i Bolaget, innan Erbjudandet, uppgår till 0 aktier. Att Avanza är 
emissionsinstitut innebär inte i sig att banken betraktar den som 
anmält sig i Erbjudandet (”förvärvaren av aktier”) som kund hos 
banken för placeringen, förutom i de fall förvärvaren av aktier har 
anmält sig via Avanzas internetbank. Följden av att Avanza inte 
betraktar förvärvaren av aktier som kund för placeringen är att 
reglerna om skydd för investerare i lagen 2007:528 om värdepap-
persmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta 
innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller 
så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande place-
ringen. Förvärvaren av aktier ansvarar därmed själv för att denne 
har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker 
som är förenade med placeringen. 

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som förvärvar aktier i Erbjudandet kommer att lämna uppgif-
ter till Avanza. Personuppgifter som lämnats till Avanza kommer 
att behandlas i datasystem i den utsträckningen som behövs för 
att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. 
Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som 
behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också 
förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos före-
tag eller organisationer med vilka Avanza samarbetar. Information 
om behandling av personuppgifter lämnas av Avanza. Avanza tar 
även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinfor-
mation kan komma att inhämtas av Avanza genom en automatisk 
process hos Euroclear. 

FRÅGOR 

Eventuella frågor från den som är depåkund hos Avanza hanteras 
via kundsupport på telefonnummer: +46 8 562 25 000. Eventuella 
frågor från allmänheten rörande teckningsförfarandet besvaras 
av Avanza på telefonnummer: +46 8 409 421 22.
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Den marina marknaden för utombordare har länge dominerats av bensinmotorer. Bolagets uppfattning är att det tidigare inte funnits en  
dieselutombordare i de högre effektnivåerna som kunnat konkurrera med bensinutombordarna. Utmaningen har varit att ta fram en tillräckligt 
stark konstruktion för att hantera kraftöverföringen mellan dieselmotorn och propellern. 

Cimco Marine AB (publ) har utvecklat OXE Diesel, en dieselutombordare i de högre effektnivåerna, framtagen för att ersätta de väletable-
rade bensinutombordarna. Cimco har efter flera års utveckling tagit fram en dieselutombordare för den marina marknaden. Cimcos OXE Diesel 
har konfigurerats för en horisontellt monterad motor till skillnad mot traditionella utombordare som har en vertikal motorinstallation. Cimco har 
utvecklat ett patenterat remdrivet framdrivningssystem som möjliggör att en hydraulisk flerfriktions växellåda kan monteras, vilket innebär att 
motorn klarar av betydligt högre belastning än en traditionell utombordare.  

I detta avsnitt ges en översikt om Cimcos marknad och övriga aktörer verksamma inom den. De uppgifter avseende marknadstillväxt och 
marknadsstorlek samt Cimcos position på marknaden jämfört med konkurrenter som anges i Prospektet är Cimcos samlade bedömning base-
rad på såväl interna som externa källor. Cimco har korrekt återgett informationen och, såvitt Bolaget känner till, i jämförelse med annan infor-
mation som offentliggjorts av berörda källor, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller 
missvisande. Marknads- och verksamhetsinformation kan innehålla uppskattningar avseende framtida marknadsutveckling och annan fram-
åtriktad information. Framåtriktad information innebär ingen garanti avseende framtida resultat eller utveckling, och verkligt utfall kan avvika 
väsentligt från de uttalanden som görs i den framåtriktade informationen.

Marknadsöversikt

DEN MARINA MOTORMARKNADEN

Det finns idag två olika typer av båtmotorer på marknaden,  
motorer konstruerade för installation innanför skrovet (inom-
bordare) och motorer som monteras på båtens akter (utombor-
dare). Förenklat avgörs valet mellan en inombordare alternativt 
en utombordare av båtens längd, där större båtar företrädesvis 
använder inombordare. På senare tid är dock trenden att utom-
bordsmotorer tar marknadsandelar från inombordsmotorerna, 
även för de större och tyngre båtarna.

Den marina motormarknaden delas in i fyra kategorier bero-
ende på användningsområde; 

• Fritidsbåtar: Båtar som endast används för sport- och fritids-
ändamål, t.ex. fiske eller vattenskidor.

• Kommersiella båtar: Båtar som används i affärsmässig verk-
samhet, t.ex. frakt, marina mättjänster, fiskodlingar etc.

• Statliga båtar: Båtar som används i statlig verksamhet, t.ex.  
militära applikationer, kustbevakning eller sjöräddning.

• Övriga båtar: Båtar som inte omfattas av ovanstående, t.ex.  
lyxyachter.

Utombordsmotorer utgörs av en enhet, detta till skillnad mot 
inombordare som har tillhörande framdrivningssystem som drev, 
rak axel eller vattenjetaggregat. Detta resulterar i betydligt lägre 
vikt för utombordsmotorer i jämförelse med inombordsmotorer, 
och därmed enklare installation och manövrering. Motoreffek-
ten för utombordare uppgår normalt till mellan 1 - 300 hästkraf-
ter beroende på användningsområde, men det finns bensindrivna 
utombordare med upp till 600 hästkrafter. Inombordsmotorer 

Marknadsfördelning marina motorer (2015)

91%

9%

Utombordare

Inombordare

karakteriseras normalt av stor vikt och volym, med en motoreffekt 
som normalt uppgår till över 100 hästkrafter, men produceras även 
i mindre utföranden.  

Utombordsmarknaden är betydligt större än marknaden för 
inombordare. Under 2015 var 91 procent av samliga sålda motorer 
utombordare,1 motsvarande 844 000 enheter.2 Det totala antalet 
motorer som såldes under 2015 uppgick till cirka 930 000 enheter.  

Fritidsindustrin är en stor drivkraft till andelen utombordsmo-
torer på marknaden, men även i den kommersiella industrin är 
användandet utbrett. Användning inom kommersiell verksamhet 
har blivit etablerad först på senare år och är ett resultat av det 
ökade antalet hästkrafter som erbjuds samt den flexibilitet som 
utombordare erbjuder.

1 ICOMIA, Recreational Boating Industry Statistics (2015))

2 Technavio, Global Outboard Engine Market 2016-2020

Källa: ICOMIA, Recreational Boating Industry Statistics (2015)
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MARKNADEN FÖR UTOMBORDARE

Utombordsindustrin är en viktig del av de globala marina verk-
samheterna. Det genomsnittliga priset på en utombordare på den 
globala marknaden uppgick 2015 till cirka 14 500 USD.3 Applice-
rat på antalet sålda utombordare under 2015 motsvarar detta ett 
marknadsvärde om cirka 12,2 miljarder USD för den totala utom-
bordsmarknaden.4

På senare år har det globala båtintresset ökat, vilket lett till 
att framförallt fritidsindustrin drivit marknaden för utombordare. 
Geografiskt utgör Europa tillsammans med USA de största utom-
bordsmarknaderna globalt. Efterfrågan på dessa marknader är 
dock allt mer mättad och förväntad tillväxtpotential därmed lägre 
än för övriga regioner. Asien förväntas framgent utgöra den snab-
bast växande marknaden globalt. Detta beror till stor del på den 
ökade välfärden i regionen, vilket primärt driver försäljningen av 
fritidsbåtar och, i förlängningen, marknaden för utombordare.5

Marknaden för utombordare förväntas fortsätta växa fram-
gent. Mellan åren 2015 - 2020 förväntas antalet sålda utombordare 
på den globala marknaden uppvisa en tillväxt om cirka 22 procent, 
motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt om drygt 4 procent.6  

Amerikanska marknaden för utombordare
Den amerikanska marknaden utgör cirka 27 procent av den glo-
bala marknaden, motsvarande cirka 230 000 utombordsmotorer. 
Som land utgör USA således den till den enskilt största marknaden 
globalt. Marknaden genomgick en drastisk nedgång under lågkon-
junkturen mellan 2008-2012, men har därefter återhämtat sig och 
uppvisat en positiv tillväxt. Under 2015 var 90 procent av alla sålda 
marina motorer i USA utombordare. Marknadsvärdet på den ameri-
kanska marknaden, givet ett genomsnittligt försäljningspris om 14 
500 USD, uppgår till cirka 3,3 miljarder USD. Mellan åren 2015 - 2020 
förväntas den amerikanska marknaden växa med cirka 19 procent.7 

3 QYR, Global Outboard Engine Industry 2016 Market Research Report (2016)

4 Technavio, Global Outboard Engine Market 2016-2020

5 ibid

6 ibid

7 ibid

Marknadsandel uppdelat på regioner (2015) 
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På den amerikanska marknaden ligger de flesta av båttillver-
karna på östkusten. Östkusten karakteriseras av stora hamnar 
och intensiva kommersiella marina aktiviteter samt ett utbrett 
sportfiske. Även västkusten utgör en stor marknad i USA och 
många båtar avsedda för den kommersiella eller statliga markna-
den tillverkas i regionen. Endast US Coast Guards småbåtsflotta 
består av fler än 1 600 utombordsmotorer med mellan 150-350 
hästkrafter. Båttillverkarna på västkusten förser inte bara USA, 
utan även andra länder med båtar och utgör en viktig del av den 
globala marknaden, inte minst p.g.a den globala dominoeffekten 
som ett statligt kontrakt i USA innebär. Exempelvis implemente-
rar många av NATO-medlemmarna samt dess samarbetspart-
ners likvärdiga tekniska lösningar som USA. Även andra regioner 
utanför NATO-samarbetet följer samma principer med syftet att 
matcha kapaciteter.  

Det finns även en betydande marknadspotential kring de södra 
kustområdena av USA, mot mexikanska golfen. Inom detta terri-
torium finns olje- och gasbolag, OEM-verksamheter samt militär-
baser. Dessutom exporteras de flesta båtar som ska till Central- 
och Sydamerika från Florida.

Europeiska marknaden för utombordare
Den europeiska marknaden utgör cirka 34 procent av den glo-
bala marknaden, motsvarande cirka 287 000 utombordare.8 Cirka 
80 procent av alla marina motorer som säljs är utombordare.  
Marknadsvärdet på den europeiska marknaden, givet ett genom-
snittligt försäljningspris om 14 500 USD, uppgår till cirka 4,2 miljar-
der USD. Mellan åren 2015 - 2020 förväntas den europeiska mark-
naden växa med cirka 21 procent.9 

8 Technavio, Global Outboard Engine Market 2016-2020

9 ibid
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På den europeiska marknaden utgör Finland, Frankrike, Spa-
nien, Italien och Tyskland de största utombordsmarknaderna. 
Spanien, som drabbades särskilt hårt i lågkonjunkturen mellan 
åren 2008 - 2012, har återhämtat sig och förväntas utgöra den 
snabbast växande marknaden i Europa mellan åren 2015 - 2020, 
med en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 6 procent.10 

Europeiska båttillverkare är världsledande när det gäller effek-
tiva skrov, design och inte minst faktorer som ergonomi och mil-
jövänlig, hållbar konstruktion. Generellt läggs stor vikt vid att 
tillhandahålla effektiva plattformar med fokus på prestanda, sjö-
duglighet och livscykelkostnader, vilket gäller både den kommer-
siella och den mycket krävande fritidsmarknaden.  

Den europeiska marknaden lider av höga bensinpriser, höga 
servicekostnader och skärpta miljökrav, vilket sätter press på 
både användare och tillverkare. Militärt har man i Europa redan 
börjat tillämpa Natodirektivet med målet att ersätta samtliga 
bensindrivna motorer. Betalningsviljan för de nya, högteknolo-
giska produkterna på den europeiska marknaden är således hög.

Övriga marknader för utombordare
Totalt uppgick försäljningen av utombordare under 2015 på övriga 
marknader till cirka 329 000 enheter, motsvarande 39 procent av 
den globala marknaden. Övriga marknader förväntas växa snab-
bare än både USA och Europa med en tillväxt om cirka 26 procent 
mellan åren 2015 - 2020. 

Av de övriga marknaderna för utombordare utgör Kina den 
snabbast växande marina marknaden.11 Faktorer som utbyggna-
den av infrastruktur, handelsrelationer mellan länder och regio-
ner, förbättrade levnadsstandard och regionala konflikter har lett 
till en snabb utveckling av den marina sektorn. Enligt Bolaget har 
bland annat den kinesiska regeringen initierat flera omfattande 

10 Technavio, Global Outboard Engine Market 2016-2020

11 ICOMIA, Recreational Boating Industry Statistics (2015))

projekt med syftet att ersätta de konventionella bensindrivna 
motorerna med dieselutombordare inom den närmaste framtiden. 
Flera av de nyligen utlysta statliga upphandlingarna innehåller ett 
krav på dieselutombordare där kravspecifikationerna är anpas-
sade efter de produkter som finns på marknaden, vilket idag bara 
är Cimcos OXE Diesel. Även i övriga Asien, i länder som Singapore, 
Malaysia och Indonesien, har statliga och privata organisationer 
visat ett starkt intresse för dieselteknologin som kan ersätta de 
konventionella bensindrivna utombordsmotorerna.

Av övriga marknader utgör Brasilien, Kanada och Australien 
de största marknaderna, motsvarande cirka 15 procent av den 
totala utombordsmarknaden. Dessa marknader förväntas växa 
med cirka 16 procent under perioden 2015 - 2020. Australien utgör 
en viktig marknad för de flesta marknadsaktörerna då det har ett 
varmt klimat och majoriteten av de största städerna ligger längs 
kusten och uppemot 90 procent av invånarna bor nära vattnet.12 

Enligt Bolaget finns det ytterligare betydande marknader 
utöver ovanstående där framförallt Gulf Countries Cooperation 
(”GCC”) och Nordafrika (sub-Sahara) karakteriseras av en hög till-
växt. På dessa marknader finns även många olje- och gasexploa-
teringsområden där dieselkonverterade bensinmotorer, liksom 
konventionella bensinutombordare, är strikt förbjudna. På grund 
av detta finns det ett behov av dieselutombordare som är god-
kända för användning i olje- och gasfält. 

Liknande marknadsefterfrågan finns även i Filippinerna och 
Indonesien. Båda är regioner med stor volympotential, speciellt 
inom statliga båtar, olja/gas samt fiske. 

12 Technavio, Global Outboard Engine Market 2016-2020
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Marknadsandel inom respektive tillämpningsområde
Fritidsbåtar utgör det största tillämpningsområdet för utombor-
dare. Marknadsvärdet för utombordare till fritidsbåtar år 2015 upp-
gick till cirka 4,8 miljarder USD, motsvarande cirka 44 procent av den 
totala marknaden. Andelen utombordare inom kommersiell och 
statlig tillämpning uppgick vardera till omkring 20 procent av den 
totala marknaden, motsvarande drygt 2 miljarder USD vardera.13 

Det genomsnittliga försäljningspriset för utombordare skil-
jer sig åt beroende på tillämpningsområde. År 2015 var för-
säljningspriset för utombordare till kommersiella båtar högst 
och uppgick till cirka 15 200 USD. Detta beror till stor del på att 
motorstorleken för kommersiella båtar ofta är större, vilket är 
direkt relaterat till priset. Det genomsnittliga försäljningspri-
set för utombordare till fritidsbåtar och statliga båtar uppgick 
under 2015 till cirka 13 700 USD. För övriga tillämpningsområ-
den uppgick det genomsnittliga försäljningspriset till knappt  
15 000 USD.14

Fördelning motoreffekt för utombordare
Den globala marina utombordsmarknaden delas in i tre segment 
med hänsyn till motoreffekt: låg effekt (< 27 hk), medel effekt (27-
100 hk) och hög effekt (>100 hk). Konsumenterna på den euro-
peiska marknaden föredrar generellt motorer i låg-, alternativt 
medeleffekt intervallet på grund av stränga regleringar kring koldi-
oxidutsläpp, medan konsumenterna på den amerikanska markna-
den föredrar utombordare i de högre effektintervallen.15

I Europa kommer cirka 2,5 procent av utsläppen av växthus-
gaser, från den marina industrin. Utsläppen förväntas dock öka 
ytterligare under de kommande åren då allt fler övergår till större 
motoreffekter. På grund av detta sker nu en implementering av nya 
standardregler och förordningar med syftet att hålla nere nivå-
erna. Inom fritidsmarknaden används traditionellt mindre utom-
bordsmotorer medan kommersiella marknaden använder motorer 
i de högre effektintervallen. Undantaget är den Nordamerikanska 
marknaden där stora utombordare även är vanligt förekommande 
för fritidsbåtar.16

Fördelning av drivmedel för utombordare
Marknaden består idag till drygt 90 procent av bensinutombor-
dare. Det har experimenterats med dieseldrivna utombordsmo-
torer, men med något enstaka undantag har dessa aldrig kommit 
till kommersiell användning, främst beroende på dieselmotorns 
högre vikt och vridmoment. Däremot har den elektriska utom-
bordsmotorn etablerat sig på marknaden och vunnit popularitet. 
Elektriska utombordsmotorer är normalt relativt små, och mot-
svarar effektmässigt bensindrivna modeller på omkring 1,5 – 2.0 
hästkrafter. Dessa eldrivna motorer är mer miljövänliga och kan 
användas till mindre båtar, såsom gummibåtar och kanoter. Det är 
också vanligt att de används som reservmotorer på mindre sport-
fiskebåtar.17

13 QYR, Global Outboard Engine Industry 2016 Market Research Report (2016)

14 ibid

15 Technavio, Global Outboard Engine Market 2016-2020

16 ibid

17 QYR, Global Outboard Engine Industry 2016 Market Research Report (2016)
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TRENDER OCH DRIVKRAFTER
Tillväxt i båtindustrin
Konjunktur
Finanskrisen 2008 påverkade båtindustrin under en lång period då 
den radikalt förändrade den globala ekonomin. Försäljningen av 
framförallt fritidsbåtar föll drastiskt på grund av konsumenternas 
minskade konsumtionsutrymme. Detta ledde till att försäljnings-
volymen av utombordare i USA, som 2007 uppgick till knappt 300 
000 enheter, föll med 40 procent mellan åren 2008 - 2009. Däref-
ter har marknaden återhämtat sig något och från 2012 och framåt 
har försäljningen av utombordsmotorer börjat nå samma nivåer 
som före lågkonjunkturen. År 2015 utgjorde den amerikanska och 
europeiska marknaden 61 procent av den globala marknaden för 
utombordsmotorer trots att båda ekonomierna drabbades hårt av 
krisen. Förtroendet bland långivarna och låntagarna ökade suc-
cessivt åren efter finanskrisen vilket ytterligare stärkte återhämt-
ningen av ekonomin.18

Bränslepris
Priset på bränsle är en stor drivkraft för den marina marknaden. 
Eftersom motorbåtar har en dålig bränsleekonomi jämfört med 
vägfordon, bidrar en liten nedgång i bränslepriserna till en väsentlig 
lättnad av de löpande kostnaderna för båtägare. Bränslepriserna 
har gått ned drastiskt sedan toppnivåerna 2014 och är fortfarande 
låga ur ett historiskt perspektiv, vilket bidrar till en stark marin  
marknad.19

Ökat utbud
Utombordsförsäljningen är av förklarliga skäl korrelerad med för-
säljningen av motorbåtar. En bidragande faktor till den globalt 
ökande försäljningen av utombordsmotorer, är det ökade utbudet 
av mer mångsidiga och innovativa båtar som tilltalar en mängd 
olika konsumenter beroende på intresse och budget. Dessa båtar 
ligger normalt i intervallet fyra till åtta meter. Bara under 2014 
ökade motorbåtsförsäljningen i USA med 80 procent.20

Ökad andrahandsmarknad
En stark drivkraft för den marina marknaden har även varit den 
ökade andrahandsmarknaden för båtar, detta eftersom nya båtar 
oftast är dyra och utom räckhåll för många yngre konsumen-
ter. Detta är något som fått ytterligare kraft i samband med att 
större båtmässor även tillhandahåller begagnade båtar. Exem-
pelvis uppgick under 2014 försäljningen av antalet nya motorbå-
tar i USA till cirka 171 000, medan drygt 940 000 begagnade båtar 
såldes, vilket tydligt betonar vikten av andrahandsmarknaden.  
Motorbåtar har en genomsnittlig livslängd på mellan 10 - 12 år 
och andrahandsägare brukar uppgradera till en ny motor eftersom  

18 Technavio, Global Outboard Engine Market 2016-2020

19 ibid

20 ibid

motorerna blivit föråldrade med hänsyn till utsläppsstandarder 
alternativt på estetiska grunder.21

Den starka utvecklingen inom båtindustrin tillsammans med 
striktare emissionsregler för marinmotorer, förväntas öka efter-
frågan på marina utombordsmotorer.22

Skifte från inombordare till utombordare
Bolagets uppfattning är att det finns en tydlig trend att ersätta 
inombordsmotorer med utombordsmotorer. Denna trend kan delvis 
förklaras av likviditetsunderskott hos båttillverkare efter finanskri-
sen. Båtbyggare måste beställa inombordsmotorer tidigt i bygg-
processen och binda kapital 6-12 månader innan båten säljs till 
slutkund. Båtar anpassade för utombordare levereras till återför-
säljare utan motor som monteras först efter det att båten är såld, 
således kan kunden anpassa motoreffekten efter eget önskemål. 

Vidare är en anledning till skiftet från inombordare till utombor-
dare att en inombordsinstallation innebär att båten måste lyftas 
upp på land för service och underhåll, vilket kräver både mer tid 
och innebär ökade kostnader för båtägaren. Framgent förväntas 
utombordare med ökad hållbarhet kunna ta stora marknadsande-
lar från inombordsmarknaden. 

Ökad efterfrågan av högre motoreffekt
Under de senaste åren har större utombordsmotorer efterfrågats 
på marknaden. Bolagets uppfattning är att detta har varit en vik-
tig trend på framförallt den största utombordsmarknaden, USA. 
Effekten av denna efterfrågan har dels lett till ett skifte från inom-
bords- till utombordsmotorer, men också till ett ökat genomsnitt-
ligt pris per motor. 

Efterfrågan på högre motoreffekter har lett till påfrestningar för 
både inom- och utombordare då de måste klara en kraftigt ökad 
belastning. Utvecklingen av utombordarnas växellådor och drev 
har inte hållit jämna steg med denna förändring. Växellådor och 
drivlinor i traditionella utombordare bygger på vinkelväxlar place-
rade i underhuset, vilket begränsar storleken på kraftöverföringen.

För traditionella utombordare som byggs om för att drivas på 
diesel, blir belastningen ännu större. Dieselmotorer adderar inte 
bara vridmoment utan också torsionsvibrationer genom hela driv-
linan. Vikten och storleken av kugghjulen behöver vara proportio-
nellt större vilket i sin tur kräver en ökad storlek på den nedsänkta 
delen av motorn. På grund av att de nedsänkta delarna idag är 
begränsade av en fyra tumsstandard, har ingen lyckats ta fram en 
hållbar lösning med utombordarens traditionella utformning. 

21 Technavio, Global Outboard Engine Market 2016-2020

22 ibid
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Utökat servicebehov
De förbättringar och effekthöjande åtgärder som gjorts för både 
inom- och utombordare har signifikant ökat komplexiteten på 
motorerna, vilket i sin tur resulterat i svårigheter för personal 
ombord att själva kunna underhålla och serva enheterna. För kom-
mersiella användare uppgår produktgarantin ofta till ett år, med 
max 500 timmars användning, vilket ofta är väsentligt lägre än 
behovet inom kommersiell användning.23 Vidare är det inte ovan-
ligt att specialiserade servicetekniker krävs för att utföra även den 
enklaste av uppgifter, likt fordonsindustrin. Detta är en olycklig 
utveckling, särskilt för kommersiella kunder som karakteriseras 
av hög användning och ofta befinner sig långt från servicecenter.

Lättillgängliga servicepunkter och servicevänliga motorer är 
fortfarande nyckeln till att personal ombord på kommersiella och 
statliga båtar, själva ska kunna utföra reparationer. Avstånd och 
tillgänglighet till leverantörer kan vara stor ute på havet och för-
mågan att reparera enheter i tid kan vara kritisk. Detta är en stor 
skillnad från fordonsindustrin där ett fel på drivlinan resulterar i att 
användaren väntar vid sidan av vägen.

Det finns två förklaringar till varför tidigare och nuvarande pro-
dukter som presenteras för marknaden har begränsad användbar-
het. Den första är att dessa produkter oftast är alltför komplexa för 
användarna, och därför kräver behörig personal för att underhålla 
och serva dem. Den andra är att många inom- och utombordspro-
dukter är anpassade för fritidsanvändning för att öka försäljnings-
volymen, minska de totala kostnaderna och maximera vinsten. 
Fritidsbåtsmarknaden har typiskt förmånen av att ha en verkstad 
som kan utföra nödvändig service och reparationer nära till hands.

Hållbarhet och enkelt serviceförfarande förväntas således 
vara en viktig faktor för den marina motormarknaden.

Ökad efterfrågan av miljövänligare alternativ
Fördelarna med diesel introducerades i fordonsindustrin för 
många år sedan. Dieseldrivna bilar är 20 till 40 procent effekti-
vare än jämförbara bensinalternativ. Detta innebär lägre bräns-
leförbrukning, lägre driftskostnader och ökad räckvidd för diesel-
drivna fordon. Dieselbilar har visat sig vara mycket populära i bl.a. 
Europa, och står där för ungefär 50 procent av marknaden.24 De 
marina inombords marknaderna runt om i världen har följt efter i 
viss utsträckning, medan marknaden för utombordare fortfarande 
är helt beroende av bensin. Bolagets uppfattning är att förde-
larna gällande bränsleförbrukning i marin miljö blir mer påtagliga 
än för fordonsapplikationer eftersom motorbelastningen i en båt 
är avsevärt högre än i bilar. Många kommersiella båtar använder 
idag dubbla 200 hk bensin utombordare och för dessa kan förbruk-
ningen i vissa fall uppgå till 200 liter per timme. Då båtar för kom-
mersiellt bruk normalt används över 1 000 timmar per år kan även 
små besparingen innebära en avsevärd skillnad, både vad gäller 
pengar och miljö.

23 Onshoremarine, About onshore marine warranty (2016)

24 European Automobile Manufacturers Association, Trends in fuel type of new cars between 
2015 and 2016 (2017)

I miljöhänseende är marina utombordsmotorer inte lika avan-
cerade som de motorer som är konstruerade för bilmarknaden. 
Till och med de bästa utombordsmotorerna avger betydligt högre 
halter av luftföroreningar än typiska moderna bilmotorer. Som ett 
exempel är US Environmental Protection Agency’s gräns för en 40 
kilowatts (ca 50 hk) utombordsmotor, 2 000 gram föroreningar per 
timme. Motsvarande gräns för bilmotorer är mindre än 40 gram 
per timme. Regleringarna för traditionella utombordsmotorer är 
således väsentligt mindre krävande vilket marknaden anpassat 
sig efter.25

Bolagets uppfattning är att det finns en efterfrågan på den 
marina marknaden efter en ny och miljövänligare utombordare. 
Höga utsläpp (COx, NOx) och föroreningsnivåer, inklusive använd-
ning av icke förnybara bränslen bidrar till både lokal och global mil-
jöförstöring samt ökade växthuseffekter. 

Regulatoriska drivkrafter
Utöver efterfrågan av en miljövänligare utombordare har NATO 
upprättat direktivet ”Single Fuel”. Natodirektivet stipulerar att 
all Natoutrustning, p.g.a. explosionsrisken med bensin, måste 
köras på diesel efter 2015, om diesel är ett tillgängligt alternativ 
på marknaden. Ett annat syfte med direktivet är att en övergång 
till diesel även skulle innebära att NATO-aktörer helt kan frångå 
tillhandahållande av bensin för den marina sektorn, något som 
skulle kunna innebära stora kostnadsbesparingar. Både logistiska 
kostnader för att hantera två drivmedel samt de extra kostna-
der som uppstår från att även lagra bensin (som har kortare livs-
längd) skulle försvinna. Natodirektivet tillåter alternativa bränslen 
endast om det inte finns något dieselalternativ.26 

Under de senaste åren har ett fåtal utombordsproducenter 
börjat konfigurera motorer för att kunna köras på dieselbränsle 
i syfte att uppfylla Natodirektivet. De flesta av dessa motorer 
är ombyggda bensinmotorer med tändstift och kan därför inte 
betraktas som riktiga dieselmotorer. Eftersom dessa motorer från 
början inte är avsedda att drivas med diesel kan de inte dra nytta 
av den ökade effekt och vridmoment som traditionella dieselmoto-
rer ger. Med få undantag, använder dessutom de flesta utombor-
darna ett öppet vattenkylsystem som är slitsamt för motorerna, 
särskilt när de körs i saltvattenmiljöer. Den enda aktören som hit-
tills lyckats leva upp till Natodirektivet i de högre effektinterval-
len, är Cimcos OXE Diesel. Cimcos horisontella motorkonstruktion 
bygger inte på en ombyggd bensinmotor med tändstift och den kan 
tillgodogöra sig samtliga fördelar som dieselbränsle medför.

25 Environment Link and Vehicle Design and Research P/L, Comparative Assessment of the 
Environmental Performance of Small Engines (2007)

26 Lt Cdr F Work BEng (Hons), MSc (2011) Development of multi-fuel, power dense engines for 
maritime combat craft, Journal of Marine Engineering & Technology, 10:2, 37-46
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KONKURRENTER

Marknaden för utombordare karakteriseras idag av ett antal stora 
aktörer, där de fem största kontrollerar cirka 87 procent av mark-
naden. Brunswick (Mercury) och Yamaha är de två största aktö-
rerna på marknaden för utombordare.27

Bolagets uppfattning är att de viktigaste faktorerna kring valet 
mellan de olika motortillverkarna är service (tillgängligheten av 
reservdelar) och underhåll. Detta eftersom samtliga tillverkare 
levererar en snarlik prestanda, har liknande prisbild och modellut-
bud, dvs mellan 1 - 400 hästkrafter (med enstaka undantag). För 
att uppnå tillväxt har således flera av de större motortillverkarna 
under senaste decenniet förvärvat båttillverkare, exempelvis 
Brunswick som förvärvade Mercury och Yamaha som bl.a. förvär-
vat Yamarin, Finnmaster och Bella.

För kommersiella och statliga marknaden styrs ofta valet av 
motortillverkare av kapaciteten hos den lokala representationen 
samt servicekapaciteten genom hela motorns livslängd. En slut-
användare, exempelvis inom NATO, efterfrågar en helhetslösning 
som täcker det operationella och taktiska behovet. Distributions-
nätverket är således ofta en avgörande faktor. Lokal produktion 
kan också spela en stor roll, exempelvis inhandlar den ameri-
kanska flottan nästan lika många motorer från Yamaha som från 
Brunswick efter att Yamaha etablerat lokal produktion i USA.28 

Dieselutombordare konkurrenter
Av de större aktörerna på marknaden, är det ingen som har lyck-
ats ta fram en renodlad dieselutombordare. Det har förekommit 
mindre dieselutombordare av märket Yanmar, men produktionen 
lades ner för mer än tio år sedan. Nedan redogörs Bolagets upp-
fattning om konkurrenssituationen.

Brunswick har för närvarande en konverterad bensinmotor som 
kan köras på diesel. Dessa dieselmotorer har gnistantändning och 
bygger på den traditionella utombordaren med vertikalt monterad 
motor och en lång axel. De har således en vinkelväxelteknik som 
begränsar både överföring av högt vridmoment och hydrodynami-
ken på grund av den överdimensionerade axeln. Detta innebär att 
de inte kan tillgodogöra sig fördelarna med diesel. Gnistantänd-
ningen innebär även att de inte får användas i områden klassade 
som olje- och gasexploateringsområden.

Neander Shark, med säte i Tyskland, har nyligen utgett sig för 
att ha en dieselutombordare på väg till marknaden. Produktions-
starten är planerad att ske under 2017 och de kommer lansera 
motorer med upp till 70 hk. Anledningen till att de endast avser 
att erbjuda motorer i det lägre effektintervallet är på grund av 
begränsningarna i den traditionella konstruktion som i princip gör 
det omöjligt att uppnå avgascertifiering enligt EPA och IMO. 

Caudwell Marine i Sydafrika har försökt ta fram en dieselutom-
bordare genom att konvertera en inombordsmotor på 300 hk. 
Produkten är mer eller mindre handbyggd och avsedd endast för 
några enstaka privata kunder. Tillverkningen sker i en liten skala 
och till en mycket hög kostnad. 

27 QYR, Global Outboard Engine Industry 2016 Market Research Report (2016)

28 ibid

Cox Power Train i England är den enda aktören som utgett sig 
för att ha en större dieselmotor på väg till marknaden och plane-
rar för produktionsstart under 2018. Cox har valt att satsa på en 
egenutvecklad, vertikalmonterad motor med motorblock från en 
flygplansmotor. Konstruktionen är komplex och ska enligt uppgift 
kunna leverera upp till 300 hk. Det är i dagsläget oklart hur bolaget 
planerar att lösa problemet med kraftöverföringen och vridmo-
mentet ner till propelleraxeln. Konstruktionen innebär, liksom för 
Neander Shark, att certifieringen, som är obligatorisk för kommer-
siella brukare, i princip är omöjlig att uppnå. 

Varken Suzuki, Honda, Evinrude eller Yamaha har idag en 
utombordare med dieseldrift.

Konkurrenter - Marknadsandel utombordare 2016
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Begränsningar med traditionella utombordsmotorer 
Det finns en global efterfrågan för en produkt med nya egen-
skaper som löser de begränsningar som traditionella båtmo-
torer uppvisar. Bolagets uppfattning kring de nuvarande pro-
blemen sammanfattas nedan utan inbördes prioritering: 

• Hög bränsleförbrukning, frekventa haverier med långa 
reparationstider och dyra reservdelar.

• Höga utsläpp (COx, NOx) och föroreningsnivåer.

• Otillräcklig transporträckvidd.

• Otillräcklig säkerhet på grund av brännbart bränsle (bensin).

• Hög livscykelkostnad.

• Underoptimerad prestanda med dagens utombordsmoto-
rer på grund av begränsningar i konventionella växellådor, 
vridmoment, koppling och vinkelväxel-teknik.

• Icke-överensstämmelse med det enda bränsledirektivet, 
”NATO Single Fuel”.

• Framtagna för fritidsmarknaden, inte kommersiellt bruk.

• Inget slutet kylsystem, cirkulerar sjö- alternativt havsvat-
ten in till motorn vilket kan leda till korrosion.
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Verksamhetsöversikt

Historik och marknadsplan

1995-2007 2008-2012

• Teknikutveckling startades 1995 av GIL Marine tillsam-
mans med Vovlo Penta

• 2003 tecknade Marinediesel Sweden AB ett licensavtal för 
tekniken

• 2007 inleddes en förstudie av en horisontellt monterad die-
selmotor med ett remdrivet framdrivningssystem

• Patentansökningar skickas in

• Finansiell partner, Camco Private Equity, kliver in

• Cimco bildas 

• Patentansökan godkänns och lyfts in i Cimco 

INTRODUKTION

Cimco Marine AB (publ) bildades 2012 med huvudkontor i Ängel-
holm. Cimco har efter flera års utveckling tagit fram en dieselutom-
bordare för den marina marknaden. Den globala marknaden för 
utombordare har länge dominerats av bensinmotorer. En diesel-
motor som framdrivningsenhet ger en starkare och bränslesnålare 
utombordare. Flera försök har gjorts att ta fram utombordsmotor 
för dieselbränsle men svårigheten ligger i att ta fram en tillräckligt 
stark konstruktion för kraftöverföring mellan motor och propeller. 
Cimcos utombordsmotor, OXE Diesel, är den första dieselutombor-
daren som förväntas kunna ersätta de väletablerade bensinutom-
bordarna i de högre effektnivåerna. OXE Diesel är en modulär platt-
form som har konfigurerats för en horisontellt monterad motor till 
skillnad mot traditionella utombordare som har vertikala motorin-
stallationer. Vertikala installationer innebär att motorn behöver 
specialanpassas, medan en horisontell lösning innebär att man 
kan använda en motor från fordonsindustrin.

HISTORIK

Cimcos drivremssystem togs ursprungligen fram av företaget GIL 
Marine i USA som utvecklade och testade tekniken från mitten till 
slutet av 90-talet. GIL Marine ägdes vid denna tidpunkt av ett antal 
förmögna och båtintresserade privatpersoner som ogillade de inom-
bordsmotorer som fanns på marknaden då hållbarheten var låg. 

Under två års tid utvecklades och byggdes ett flertal prototy-
per som genomgick omfattande verifierings- och valideringstes-

ter. Svenska Volvo Penta hade ett stort intresse för tekniken och 
bidrog initialt till en del av kostnaderna i samband med testerna. 
Volvo Penta valde senare, som en del i sin strategi, att lägga ner 
externa projekt, vilket gjorde att projektet lades på is.

Under 2003 tecknade Marinediesel Sweden AB (”Marinedie-
sel”) ett licensavtal för tekniken med avsikt att fortsätta vidare-
utveckla drevet för kommersiella dieselinombordare i intervallet 
300 - 600 hk. Designen uppdaterades, ett flertal generation två-
prototyper togs framgångsrikt fram och genomgick validerande 
tester på vatten och vid ”Gates Power transmissions” testanlägg-
ning i Dumfries, Skottland.

Under 2007/2008 var Marinediesel i detaljerade förhand-
lingar med att sälja en tekniklicens till VW Marine då de behövde 
en framdrivningsenhet för att expandera sin OEM-verksamhet. 
Under slutförhandlingarna backade VW ur och valde istället att 
successivt avveckla sin marina verksamhet. Efter detta, i sam-
band med finanskrisen 2008, lades projektet återigen på is. Fram 
till denna tidpunkt hade totalt 50 MSEK investerats i tekniken.

Under denna tid initierades tanken att om inombordsmotorn 
flyttades upp på drevet, skulle det utgöra en ny typ av utombords-
motor. Patentansökningar skickades in och en process att hitta en 
ny finansiell partner för att utveckla projektet inleddes. Under 2012 
tecknade Marinediesel ett avtal med Camco Private Equity för att 
finansiera utvecklingen och Cimco bildades som ett gemensamt 
företag. Alla godkända patent och patentansökningar förvärvades 
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Historik och marknadsplan (forts.)

2013-2015 2016-2019 

• Komplett prototyp färdigställs

• Konceptvalidering uppnås

• Designvalidering av den kompletta utombordaren

• Positiv hållbarhetsprövning av delsystem

• Manualer upprättas

• Omfattande drifttester genomförs

• Produktion inleds hösten 2016

• Utvecklingen av nästa generations OXE Diesel påbörjas

och flyttades över från Marinediesel till den nya enheten, Cimco. 
Hösten 2016 var Cimcos första 200 hk dieselutombordare, OXE 

Diesel, färdigutvecklad och produktionen påbörjades i begränsad 
omfattning. 

ORGANISATION

Cimco har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling 
sker. All tillverkning av Bolagets OXE Diesel sker idag hos Udde-
valla Finmekanik AB, (”UFAB”). Försäljningen av Bolagets utom-
bordare, OXE Diesel, sker genom ett upprättat distributörsnätverk 
med cirka 800 återförsäljare. Bolaget har i dagsläget 30 anställda 
varav 7 personer arbetar inom Sales and Marketing, 4 personer 
inom Finance/IT, 6 personer inom Production, 6 inom R&D, 4 inom 
After Sales samt en ledning bestående av en CEO, CFO och HR 
Manager. 

VISION OCH MISSION
Vision
Cimcos vision är att med en remdriven utombordare med brett 
effektintervall, försörja lätta och medeltunga båtar på den marina 
marknaden. Både bensin, diesel och el ska vara möjliga drivmedel.

Mission
Bolagets mission är att genom omfattande användning av en 
beprövad och robust teknik, leverera motorer med remdrift samt 
oöverträffad uthållighet, tillförlitlighet och styrka.

FINANSIELL MÅLSÄTTNING

Bolagets finansiella målsättning är att:
• under 2017 nå en försäljning om minst 500 motorer samt en 

omsättning överstigande 150 MSEK. Därutöver räknar Bola-
get med att uppvisa ett positivt kassaflöde under det fjärde  
kvartalet 2017;

• under 2018 nå en försäljning om minst 2 000 motorer samt en 
omsättning överstigande 600 MSEK;

• senast 2021, nå en tio procentig andel av den kommersiella 
småbåtsmarknaden (mellan 100 - 400 hk). Denna siffra beräk-
nar Bolaget uppgå till cirka 7 700 enheter; och

• långsiktigt, nå en EBITDA-marginal som överstiger 20 procent.

STRATEGI OCH MÅLSÄTTNINGAR

Cimcos målsättning är att bli global marknadsledare avseende 
diesel utombordsmotorer i segmentet 100 - 400hk, primärt för 
kommersiellt bruk. Strategin är att utveckla produktportföljen för 
att täcka hela effektintervallet och sedan sälja dessa via ett glo-
balt närverk av etablerade distributörer. Eftersom Cimco primärt 
riktar sig mot den kommersiella marknaden, är teknisk utbildning 
av distributionsnätverket av hög vikt för att uppnå de strategiska 
målen. Målsättningen är även att tillhandahålla en unik produkt 
med både lång hållbarhet och långa serviceintervall som reduce-
rar produkternas livscykelkostnader.
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PRODUKT

Sedan starten 2012 har Ängelholmsbaserade Cimco huvudsakli-
gen arbetat med utvecklingen av OXE Diesel, som med sin rem-
drivna framdrivningsenhet kan använda dieselbränsle vilket över-
ensstämmer med Natodirektivet. Motorn i OXE Diesel bygger på 
en kommersiell bilmotor och den patenterade tekniken gör att den 
är direkt utbytbar med traditionella utombordare. Cimcos utom-
bordare kombinerar alla fördelar av den traditionella utombords-
motorn med alla fördelar med inombordsmotorn. Målet med OXE 
Diesel är därför att ersätta traditionella bensinutombordare med 
dieselutombordare och samtidigt eliminera alla svaga punkter 
typiska för marina utombordare, exempelvis koniska kugghjul, 
vinkelväxlar, kompakta mekaniska växellådor och vertikala axlar. 
Därtill är alla utombordsmotorer på marknaden idag framtagna 
för fritidsmarknaden, vilket innebär begränsade garantier för kom-
mersiell tillämpning.

OXE Diesel är även ensamma med att erbjuda ett slutet kyl-
system med en glykolblandning som cirkuleras i motorn. Tradi-
tionellt används istället sjövatten, oftast saltvatten, för att kyla 
motorn vilket på sikt kan leda till korrosion. Cimcos lösning möjlig-
gör även att den överskottsvärmen som genereras kan användas 
till varmvattenberedaren samt för att värma upp kabinen.

Både kommersiella och statliga kunder har erkänt behovet av 
hållbara, pålitliga och starka dieseldrivna utombordare. US Coast 
Guard har redan satt upp mål för att byta till dieseldrift för alla 
sina framdrivningssystem inom de närmaste fem åren, en effekt 
av Natodirektivet.1 Cimcos OXE Diesel kan ersätta konventionella 
utombordare utan modifieringar av båten och är både effektivare 
och miljövänligare än traditionella marina motorer. Cimcos produkt 
tillgängliggör tillämpning av diesel i större utsträckning för den 
marina marknaden, vilket möjliggör en specifik nisch och potential 
för OXE Diesel.

Brist på konkurrens inom diesel
Då den traditionella utombordsdesignen inte klarar av den höga 
vridmomentsbelastningen som dieselmotorn ger, är Bolagets 
uppfattning att ingen annan aktör lyckats ta fram en dieselutom-
bordare i det kraftintervall Cimco idag befinner sig. Traditionella 
utombordsmotorer är byggda på vinkelväxelteknik, vilket begrän-
sar både överföring av vridmoment och slimmad design. Den 
patenterade remdrivna framdrivningstekniken som har utvecklats 
av Cimco är lättare, smalare och kan klara de höga momentbelast-
ningar som dieselaggregat ger. 

Motorbelastningen, och därmed bränsleförbrukningen, är 
påtagligt högre för båtar än bilar. Många kommersiella båtar 
använder idag dubbla 200 hk bensinutombordare och för dessa 
kan förbrukningen uppgå till 200 liter per timme. Båtar för kom-
mersiellt bruk används normalt över 1 000 timmar per år och små 
besparingar kan innebära en avsevärd skillnad, både vad gäller 
kostnader och miljö. Tester av OXE Diesel har redan nu påvisat en 
minskad bränsleförbrukning upp till 40-60 procent, med potential 
för ytterligare förbättringar.

1 Federal Register Volume 82, Issue 29 (February 14, 2017)

OXE Diesel skiljer sig både från ett bränsle- och designperspek-
tiv och traditionella aktörer på marknaden utgör inte direkt konkur-
rens. Det finns mindre dieselutombordare (under 70 hk) som är på 
väg till marknaden och det finns aktörer som uppger att större die-
selutombordare är under utveckling. Dessa är baserade på den tra-
ditionella vertikala konstruktionen och har också dess svagheter.

Produktutveckling
Bolaget kommer att fortsätta expandera sitt sortiment inom 
effektintervallet 100 - 400 hk, som utnyttjar moderna dieseldri-
venheter från fordonsindustrin. En avsiktsförklaring mellan BMW 
och Cimco har tecknats, med avsikten att utveckla ett bredare och 
effektivare spektrum av motoreffekter av OXE Diesel och på sikt 
få till stånd ett leverantörsavtal. Det första steget i detta projekt 
är att utvärdera möjligheterna för samarbete genom att koncept-
utveckla en OXE Diesel i den övre delen av effektintervallet. Den  
långsiktiga strategin för produktutvecklingen inkluderar att dif-
ferentiera motorerbjudandet mot olika marknaders och kunders 
behov. Cimco kommer även att utvärdera andra drivenheter såsom 
hybrider och elektriska lösningar. 

Livscykelkostnad för OXE Diesel jämfört med en  
traditionell bensinutombordare

Ingångsvärden

Effekt 200 hästkrafter

Användning 10% tomgång, 75% cruise, 
15% full gas

Applikation Ribbåt med dubbla motorer

Bränslekostnad bensin 2,5 $/Gallon

Bränslekostnad diesel 2,5 $/Gallon

USA

 Bensinmotor  Oxe Diesel  

Förvärvskostnad $22 000 $35 000

Förvärvskostnad/h $7 $4

Genomsnittlig bränsleförbrukning/h $20 $10

Bränslekostnad/h $50 $25

Underhållskostnad/h $3 $1

Genomsnittlig reparationskostnad/h $3 $2

Servicekostnad $5 000 $5 000

Serviceintervall (h) 1 000 h 3 000 h

Livslängd (h) 3 000 h 9 000 h

Resultat

Total kostnad för ägande/h $63 $32

Kostnad för 9 000 h (inkl. service) $641 000 $297 000

Kostnadsbesparing (dubbel utombor-
dare) under 9 000 h

- $688 000

*Ovanstående sammanställning bygger på Bolagets beräkningar 
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Cimcos OXE Diesel jämfört med en traditionell utombordare

• Integrerad fordonsmotor
• 45% mindre CO2-utsläpp  

än motsvarande bensin-
utombordare

• Horisontell vevaxel
• Alla serviceartiklar på fram-

sidan för lätt åtkomst 
• Slutet kylsystem

• 70 år gammal teknik 

• 300% mer utsläpp än en 

standard inombordsmotor

• Finns ingen högeffekts 

dieselmotor

• Unik vertikal vevaxel för alla 

utombordsmotorer 

• Alla serviceartiklar på  

baksidan eller under  

vattenlinjen

• Koppling med koniska 

kugghjul, lämplig för endast 

fritidsbåtar 

• Kan inte att hantera höga 

vridmoment

• Ingen trollingläge, minst 

300 propellervarv per minut

• Växellåda med hydraulisk 

flerfriktionskoppling

• Remdrift till propelleraxeln 

• Trollingläge som tillåter 

operatören att minska pro-

peller hastigheter ned till 

ett varv per minut

Oxe Diesel Traditionell utombordare

OXE Diesel jämfört med traditionella utombordare
De enda likheterna mellan OXE Diesel och de traditionella utom-
bordarna är att motorn placeras på akterspegeln av båten och 
de båda har ett trimtiltsystem för att justera vinkeln på motorn. 
Enligt Bolaget utgör Cimcos teknik ett nytt segment för den 
marina framdrivningsindustrin och kan inte jämföras med något 
annat på marknaden idag. 

OXE Diesel har konfigurerats för en horisontellt monterad 
motor i motsats till traditionella utombordare som har vertikala 
motorinstallationer. På grund av den horisontella lösningen kan 
Cimco använda en motor från fordonsindustrin, likt de flesta inom-
bordslösningar. OXE Diesel tillåter en fullt skalbar momentöverfö-
ringsförmåga utan att påverka hydrodynamiken. 

OXE Diesels patenterade remdrivna teknologi eliminerar nack-
delarna med de traditionella utombordsenheterna. OXE Diesel kan 
tillgodogöra sig en kombination av utombordarens flexibilitet och 
inombordarens tillförlitlighet samt styrka. Utformningen möjlig-
gör också en effektivare överföring av vridmomentet än den tradi-
tionella utombordarens vertikala konstruktion. 

OXE Diesel är den första utombordsmotorn som godkänts av 
Environmental Protection Agency (EPA) för kommersiellt bruk. 
EPA-certifieringen stärker således Cimcos erbjudande om en 
bränslesnål dieselutombordare ytterligare. 

Cimcos patenterade remdrivna framdrivningsteknik i kombina-
tion med en fordonsmotor skapar en 200 hk utombordare med:

• Lägre bränsleförbrukning (cirka 43L / timme)

• Lägre utsläpp (överensstämmer med EPA Tier3, IMO Tier2, RCD)

• Längre räckvidd (upp till 250 procent längre räckvidd jämfört 
med 2-takts bensinenheter)

• Högre effekt i förhållande till vikt (200 hk och 350 nm  
vridmoment)

• Något högre totaltvikt än bensinutombordare, men lägre än  
inombordsalternativet (340 kg)

• Högre generatoreffekt (130 AMP)

• Slutet kylsystem, ingen cirkulering av sjö- alternativt havsvat-
ten in till motorn som kan leda till korrosion

• Förmåga att uppfylla Natodirektivet med dieselbränsle 

• Längre livslängd med serviceintervall om 200 h, tid mellan över-
syn om 2 000 h och livslängd om 10 000 h. En traditionell utom-
bordare har normalt serviceintervall om 50 - 100 h och en för-
väntad livslängd på 500 - 800 h. Enligt CE certifieringen krävs 
dock endast att en utombordare ska hålla 380 h.
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CIMCO FÖRSER UFAB 
SPECIFIKATIONER

CIMCO FÖRHANDLAR KONTRAKT OCH 
KONTROLLERAR NÄRINGSKEDJAN

INKÖP, PRODUKTION
& LOGISTIK

REGIONALA 
DISTRIBUTÖRER

LOKALA  
ÅTERFÖRSÄLJARE

KUND

Illustrationer: “Designed by Freepik” och “FLATICON”

TILLVERKNING

Parallellt med utveckling av produkten har strategier och meto-
der utvecklats för att möjliggöra en robust och effektiv produk-
tionsprocess. Under hösten 2016 har en produktionslina för OXE 
Diesel utvecklats. Produktionslinan innefattar förmontage som 
levereras in till linan, montering samt kvalitetskontroll av motorer. 
Samtliga motorer testas före leverans. Produktion har påbörjats i 
begränsad omfattning för att ge möjlighet att förbättra både pro-
cess, metod och flöde. Vald leverantör för montering och slutkon-
troll är UFAB i Uddevalla. UFAB har en lång erfarenhet av mon-
tering av produkter med hög komplexitet. Under våren 2017 har 
produktionstakten rampats upp stegvist enligt en fördefinierad 
plan. Hösten 2017 beräknas produktionen att ha nått produk-
tionstaktmålet för innevarande år. 

FÖRSÄLJNING

Cimco avser primärt att använda professionella distributörer där 
efterfrågan på en produkt som OXE Diesel är omfattande och har 
ackumulerats under många år. Den initiala målgruppen är aktörer 
inom kommersiella tillämpningar som fiskodlingar, besiktnings-
verksamhet, hamntjänster, olja- och gasproducenter, polis, kust-
bevakning, räddningstjänst, fiskevårds- och andra statliga myn-
digheter samt aktörer som måste uppfylla Natodirektivet.

Bolagets uppfattning är även att efterfrågan från mindre båtar 
med inombordare kommer vara stor. Service och underhåll är både 

mer tidskrävande och innebär ökade kostnader för dessa använ-
dare. Då prisnivån på dessa motorer redan överstiger OXE Diesels, 
förväntas införsäljningsprocessen vara kort. 

NATO har påbörjat en övergång mot Natodirektivet genom att 
inleda diskussioner med Cimco avseende Bolagets dieselutom-
bordare. De har erkänt OXE Diesel som det enda tillgängliga alter-
nativet och Cimco har utsett ett stort antal distributörer över hela 
världen för att möjliggöra framtida leverans.

Följande kriterier förväntas framtida marknader uppvisa:

• Långa kustlinjer

• Begränsade service- och bränslepåfyllningsmöjligheter

• Inhemska bestämmelser som förbjuder användning av bensin 
eller andra bränslen om diesel för kommersiella tillämpningar 
finns tillgänglig

• Områden som är både geografiskt och ”kulturellt” nära till  
Sverige med en hög förtroendefaktor 

• Strategiskt viktiga marknader med potentiellt stora volymer

• Länder som anses vara ledande i sjöfartssektorn (organisatio-
ner med hög prestige som NAV Sea, US Coast Guard etc)

Cimcos värdekedja
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Slutkunder
Cimcos försäljning sker uteslutande genom deras distributörs-
nätverk och slutkunden kommer inte alltid vara känd för Bolaget. 
Vidare kommer en del av slutkunderna för OXE Diesel inte kunna 
offentliggöras på grund sekretess. Detta innefattar bl.a. militära 
användare. I den inledande försäljningen har Cimco dock haft upp-
följningar med några av slutkunderna. 

Under hösten 2016 levererades femton OXE-motorer till Hur-
tigrutens kryssningsfartyg ”M/S Midnatsol”. Motorerna används 
på RHIB-båtar för att transportera passagerare under dagsutflyk-
ter. M/S Midnatsols destination är Antarktis under sex månader 
vilket har utgjort en tuff utmaning för första generationens OXE-
motorer. Tidigare tvingades RHIB-båtarna återvända vid lunch för 
att tanka och sedan åka ut igen, men med OXE-motorerna kunde 
båtarna vara ute hela dagen och utan att tanken var tom. Efter 
att ha testats i både grunda och isiga vatten har MS Midnatsol 
nu återanlänt till Norge med cirka 300 timmar användning på alla 
femton enheter. Mottagandet har varit positivt och distributören 
Link i Norge har meddelat att de avser att beställa ytterligare 32 
utombordare före årets slut.

Marine Harvest är en stor laxodling i Skottland som har haft en 
av de första OXE motorerna installerade på en nio meters RHIB-
båt. Cimcos OXE har använts i över 400 timmar hos Marine Harvest 
och återkopplingen har varit positiv och bränsleeffektivitet har för 
dem varit en viktig faktor då delar av verksamheten ligger avlägset. 

Cheetah Catamarans är en annan slutkund som haft en dub-
belinstallation av OXE-motorer på en elva meters katamaran. OXE 
Diesels stabilitet i kombination hög manövrerbarhet i låga hastig-
heter genom användning av joysticken. 

C-Marine har dubbla OXE Diesel installerade på en passagerar-
färja i floden Duoro. Inom kort har dessa motorer över 600 timmars 
användning med tung last.

Technomar i Italien har nyligen fått installerat en OXE-motor 
på en på nio meters RHIB-båt som i slutet av april ska ställa kurs 
genom Nordvästpassagen och vidare till Antarktis. 

Utlicensiering av teknik
Cimco ser ett flertal möjligheter till utlicensiering av teknologin. 
Både för teknologin som avser den marina marknaden, men även 
för de innovationer som Bolaget har skickat in patentansökningar 
för. Detta gäller bl.a. industriella applikationer som kan komma att 
generera licensinkomster framöver. Cimcos befintliga affärsmodell 
riktar sig mot yrkesutövare som söker en produkt som tål ett högt 
antal driftstimmar. Teknologin passar även väl för fritidssektorn 
och för drift med drivmedel som bensin, el alternativt en hybrid, 
vilket i dagsläget sträcker sig utanför Cimcos affärsplan men kan 
utgöra en attraktiv inkomstkälla genom utlicensiering i framtiden. 

Distributionsnätverk
Bolaget har idag ingått avtal med 17 distributörer över stora delar 
av världen. Ett typiskt distributörsavtal omfattar ett minimiåta-
gande samt en försäljningsprognos för en treårsperiod. Under 
förutsättningen att distributörerna möter sina minimiåtaganden, 
räknas dessa därefter upp med 10 procent årligen. Om en distri-
butör inte når sitt minimiåtagande, kan Bolaget välja att avsluta 
samarbetet. För räkenskapsåret 2017 uppgår distributörernas 
minimiåtaganden till 1 141 enheter.  

Samtliga av Cimcos distributörer har återförsäljarnätverk (cirka 
800 återförsäljare) vilket är en viktig faktor för Cimcos försäljning 
då prioriteringar skiljer sig mellan region och tillämpningsområde. 
Exempelvis rankas kostnad och prestanda högre i den kommersi-
ella sektorn på grund av vinstmål, medan statlig sektor värderar 
tillförlitlighet, säkerhet och gröna värden högre på grund av politik 
och lagstiftning.

Varje enskild distributör har ansvar för de aktiviteter och sälj-
mål inom deras respektive regioner. Cimco förser distributörerna 
med utbildning och marknadsföringsmaterial enligt de distribu-
tions- och leveransavtal som upprättats. En auktoriserad åter-
försäljare ska vara en del av en Cimco-familjen och representera 
Cimcos produkter med stolthet och engagemang. Cimcos ledord 
för OXE Diesel-produkterna är styrka, förtroende och pålitlighet. 
Dessa villkor ska genomsyra alla aktiviteter relaterade till Cimco 
och OXE.

Alla distributörer har idag ett rekommenderat pris till slutan-
vändaren på cirka 40 000 EUR per enhet. Det rekommenderade 
försäljningspriset på en dieselutombordare är satt i enlighet med 
den marknadsundersökning som utförts av Hyundai Seasal. 
Hyundai kom fram till att en dieselutombordare bör prissättas till 
2,5 gånger priset på bensinutombordare. Cimcos OXE Diesel ligger 
således i nedre delen av intervallet, 40 000 - 50 000 EUR. Denna 
uppskattning har också bekräftats av de amerikanska distributö-
rer som har engagerat sig i OXE Diesel. Vidare är det idag accep-
terat på marknaden att en dieselinombordare kostar upp till 3 
gånger så mycket som en bensininombordare.

Cimcos distributörer är ansiktet utåt för Cimco mot båttillver-
kare, återförsäljare och därmed slutanvändare. Det är därför av 
stor vikt att lära känna distributörernas organisation och mark-
nad. De lokala distributörerna vet och förstår sina marknader 
bättre än Cimco själva, vilket gör dem till en bra informationskälla 
för vad som efterfrågas. Att skapa en långvarig relation med dist-
ributörerna ser Cimco som en nyckel för framgång för alla parter.
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Distributörer (urval)

Cascade Engine Center - distributör för den ame-
rikanska västkusten. Cascade är en av de största 
motordistributörerna i Nordamerika. Cascade har 
en omsättning överstigande 500 MSEK med fler än 
60 återförsäljare på den amerikanska västkusten 
och i British Columbia, Kanada. Cascade distribuerar 
motorer från Yanmar, Scania, FPT och John Deer. 
Cascade är en av få motordistributörer som etable-
rat ett samarbete med US Navy och Coast Guard 
inom deras territotium.

Tractors Ltd (en del av Sime Darby Group) - distributör för 
Sydostasien och Kina. Sime Darby Group etablerades 1929 
och är idag en multinationell koncern med kontor i 26 länder 
och fler än 100 000 anställda. Deras nätverk av återförsäl-
jare och filial täcker hela Sydostasien och Kina med huvud-
kontor i Singapore. Sime Darby Groups omsättning uppgår 
till ca 13,8 miljarder USD och de förväntar sig en stark efter-
frågan av Cimcos produkter för de kommande åren. Till-
sammans med Cimcos distributörer i USA utgör Sime Darby 
en av de viktigaste distributör sett till både geografisk yta 
och försäljning. 

Antal distributörer: 17
Totalt antal återförsäljare: ca 800

Power Equipment - distributör för den australiensiska 
marknaden. Power Equipment är regionens äldsta och 
största Yanmar-distributör, med ett brett nätverk av 
återförsäljare i Australien, Nya Zeeland och södra stil-
lahavsregionen. Distributören omsätter cirka 400 MSEK. 
Power Equipment levererar idag dieselinombordare till 
ett brett spektra av aktörer, från polismyndigheter till  
fiskare och sjötransportföretag. 

Mack Boring & Parts Company - distributör för den 
amerikanska östkusten. Mack Boring har sitt säte i 
New Jersey och omsätter cirka 400 MSEK. Regionen 
har en intensiv marin sektor och flera av de större 
OEM-båttillverkarna ligger inom deras territorium 
vilket har resluterat i omfattande försäljningsprog-
noser för Cimcos OXE Diesel. Mack Boring har även en 
lång erfarenhet av statliga upphandlingar och sam-
arbete med US Navy, Us Coast Guard.
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IMMATERIALRÄTTSLIGA TILLGÅNGAR

Cimco innehar patenträttigheter för sin dieselutombordare och 
varumärkesskydd för ett figurvarumärke bestående av OXE Die-
sels logotyp. Cimco har två patentfamiljer av beviljade patent, 
EP2229315 och US8662945, som täcker delar av den europeiska 
samt hela amerikanska marknaden. Patenten omfattar Bolagets 
kärnverksamhet och tekniken för att kombinera en industriell bas-
motor från t.ex. en bil med remdrift samt en växellåda för omvänd 
uteffekt. Dessa patent kan upprätthållas till och med år 2027. 

Utöver ovanstående har avdelade patentansökningar lämnats 
in och beviljats för både EP2229315 och US8662945 (EP2653375 
och US9511840), vilket ytterligare skyddar Cimcos nyckelteknologi.

Ansökningar
För att upprätthålla ett starkt patentskydd har Cimco skickat in 
ytterligare patentansökningar som förväntas ge ytterligare patent-
skydd. För att stärka positionen på den amerikanska marknaden 
har Cimco lämnat in, US15 / 132.759, för strategiskt viktiga aspekter 
samt en mer allmän patentansökan, US14 / 299.246 som fokuserar 
på utombordsremdrift i kombination med en växellåda med fram- 
och backväxlar på separata kugghjulsaxlar. Denna patentansökan 
behandlas just nu hos det amerikanska patentverket.

I november 2015 lämnade Bolaget in en europeisk patentan-
sökan, nummer 15193847,9. Patentansökan innefattar beskriv-
ningar av ett flertal olika uppfinningar som resulterar i många 
möjligheter för att erhålla patentskydd för olika aspekter av den 
beskrivna tekniken. Om ansökan godkänns förväntas den ytter-
ligare stärka Cimcos patentsituation. Den har därtill formulerats 
så att en mångfald av ytterligare patentansökningar, s.k. avde-
lade patentansökningar, kan lämnas in vid ett senare tillfälle med 
samma prioritet.

Cimco har även lämnat in patentansökan för att använda rem-
driften i industriella ändamål. Cimcos slutna drivrem skulle exem-
pelvis med fördel kunna användas inom medicinklinik och pro-
cessindustri där remdamm inte får förekomma. Det finns idag dyra 
specialremmar som kan minska dammet med upp mot 85 procent, 
men i miljöer där inget damm tillåts skulle Cimcos lösning vara 
ensam. De pågår redan dialoger om licenser för detta patent.

Strategi 
Cimco har en strategi för skapande av IP-rättigheter avseende 
patent med följande huvudsakliga moment.
 
• Skapa prioritetsgrund genom inlämning av första patentansö-

kan till det Europeiska patentverket alternativt i USA.

• Analysera granskningsrapport från patentmyndighet.

• Vid helt eller delvis positiv granskningsrapport, lämna in en 
internationell patentansökan genom PCT-systemet inom 12 
månader.

• Utöka patentskyddet genom s.k. avdelade patentansökningar 
från stamansökan för att få samma prioritetsdatum men fler 
patent. 

• Inlämning av nationella patentansökningar inom 30 månader på 
de viktigaste marknaderna såsom USA och Europa.

Cimcos patenterade drev
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Patentportfölj

Patentfamilj Område Ansökningsnr Inlämnad Patentnr Länder Status

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 CY1114439 Cypern Beviljad

1 Utombordsdrev 13174711.5 2007-12-12 2653375 Cypern Beviljad

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 602007031468.2 Tyskland Beviljad

1 Utombordsdrev 13174711.5 2007-12-12 602007046763.2 Tyskland Beviljad

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 2229315 Danmark Beviljad

1 Utombordsdrev 13174711.5 2007-12-12 2653375 Danmark Beviljad

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 2229315 Spanien Beviljad

1 Utombordsdrev 13174711.5 2007-12-12 2653375 Spanien Beviljad

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 2229315 Finland Beviljad

1 Utombordsdrev 13174711.5 2007-12-12 2653375 Finland Beviljad

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 2229315 Frankrike Beviljad

1 Utombordsdrev 13174711.5 2007-12-12 2653375 Frankrike Beviljad

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 2229315 UK Beviljad

1 Utombordsdrev 13174711.5 2007-12-12 2653375 UK Beviljad

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 2229315 Grekland Beviljad

1 Utombordsdrev 13174711.5 2007-12-12 2653375 Grekland Beviljad

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 2229315 Italien Beviljad

1 Utombordsdrev 13174711.5 2007-12-12 2653375 Italien Beviljad

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 2229315 Nederländerna Beviljad

1 Utombordsdrev 13174711.5 2007-12-12 2653375 Nederländerna Beviljad

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 2229315 Polen Beviljad

1 Utombordsdrev 13174711.5 2007-12-12 2653375 Polen Beviljad

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 2229315 Portugal Beviljad

1 Utombordsdrev 13174711.5 2007-12-12 2653375 Portugal Beviljad

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 2229315 Sverige Beviljad

1 Utombordsdrev 13174711.5 2007-12-12 2653375 Sverige Beviljad

1 Utombordsdrev 07852254.7 2007-12-12 2229315 Turkiet Beviljad

1 Utombordsdrev 2016/13194 2007-12-12 2653375 Turkiet Beviljad

1 Utombordsdrev 12/678773 2007-12-12 8662945 USA Beviljad

1 Utombordsdrev 14/191072 2014-02-26 9511840 USA Beviljad

1 Utombordsdrev 15/132759 2016-04-19 - USA Ansökan

- Utombordsdrev med effektkopplingssystem 14/299246 2014-06-09 - USA Ansökan

- En utombordsmotor 15193847.9 2015-11-10 - Europa Ansökan

- En anordning för kraftöverföring och förfaran-
det för en utombordsmotor

16162523.1 2016-03-29 - Europa Ansökan

- Marint drivsystem med förbättrad drivrem 09/205960 1998-04-12 6206739 USA Beviljad

2 Remdrift för industri 16164042.0 2016-04-06 - Europa Ansökan

2 Remdrift för industri PCT/
EP2017/056633

2017-03-21 - Internationell 
ansökan (PCT)

Ansökan

- En anordning för kraftöverföring och förfaran-
det för en utombordsmotor

PCT/
EP2017/055272

2017-03-07 - Internationell 
ansökan (PCT)

Ansökan
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Finansiell information i urval

Resultaträkning

1 jan 2017 -  
31 mar 2017

1 jan 2016 -  
31 mar 2016

1 jan 2016 -  
31 dec 2016

1 jan 2015 -  
31 dec 2015

(belopp i KSEK) Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Reviderad

Rörelseintäkter m.m

Nettoomsättning  6 257  150 6 878 191

Övriga rörelseintäkter  -    186 186 -

Summa intäkter  6 257  335 7 064 191

Handelsvaror -8 108 - -8 449 -

Övriga externa kostnader -2 696 -1 454 -12 170 -1 646

Personalkostnader -2 169 -657 -4 178 -2 323

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -2 181 - -2 908 -

Övriga rörelsekostnader -269 - -754 -

Summa Rörelsens kostnader -15 422 -2 112 -28 459 -3 969

Rörelseresultat -9 165 -1 777 -21 395 -3 778

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 - 2 -

Räntekostnader och liknande resultatposter -345 -1 001 -5 695 -

Resultat före skatt -9 509 -2 778 -27 088 -3 778

Skatt på periodens resultat - - - -

Periodens resultat -9 509 -2 778 -27 088 -3 778

Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser har via hän-
visning till årsredovisningar för räkenskapsåren 2015 och 2016 införlivats i detta Prospekt. Årsredovisningarna för räkenskapsår 2016 och 2015 
har reviderats av Cimcos revisor. Cimco ingår per dagen för detta prospekt inte i någon koncern. Räkenskapsåret avser den 1 januari - 31 decem-
ber. Årsredovisningarna har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning, K3.

Nedanstående finansiell information har hämtats från ovan nämnda införlivade dokument och kompletterats med finansiell information  
avseende räkenskapsperioden januari - mars 2017 respektive 2016. Delårssiffrorna, kassaflödesanalysen samt en uppställning gällande eget 
kapital och nettoskuldsättning per den 31 mars 2017 har upprättats i det specifika syftet att ingå i detta Prospekt och har inte granskats av Bola-
gets revisor. Nyckeltalen är hämtade från ovan nämnda källor. Nyckeltalen är beräknade på belopp i redovisningen som är redovisade enligt regel-
verket i BFNAR 2012:1. Nyckeltalen är i sig inte reviderade. Utöver vad som anges ovan avseende historisk finansiell information som införlivats 
genom hänvisning har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. 
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Balansräkning

januari - mars helår

31 mar 2017 31 mar 2016 31 dec 2016 31 dec 2015

(belopp i KSEK) Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Reviderad

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten

 76 479  52 901 73 879 54 699

Patent  3 319  2 983 3 069 2 747

Summa immateriella anläggningstillgångar  79 798  55 884 76 948 57 446

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier  3 876  264 4 057 -

Summa materiella anläggningstillgångar  3 876  264 4 057 -

Summa anläggningstillgångar  83 674  56 148 81 005 57 446

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Färdiga varor och handelsvaror  17 819  1 946 14 543 1 946

Förskott till leverantörer  2 382  -   5 212 -

Summa varulager m.m  20 201  1 946 19 755 1 946

Kortsiktiga fordringar

Kundfordringar  5 357  4 143 2 769 658

Övriga fordringar  1 540  1 677 5 385 2 382

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  138  268 285 232

Summa kortfristiga fordringar  7 035  6 088 8 439 3 272

Kassa & Bank  27 522  492 9 041 1 381

Summa omsättningstillgångar  54 758  8 526 37 235 6 599

Summa tillgångar  138 432  64 674 118 240 64 045
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Balansräkning (forts.)

januari - mars helår

31 mar 2017 31 mar 2016 31 dec 2016 31 dec 2015

(belopp i KSEK) Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Reviderad

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital  87  56 67 56

Fond för utvecklingsutgifter  22 811  -   20 451 -

Summa bundet eget kapital  22 897  56 20 518 56

Fritt eget kapital

Överkursfond 74 926 9 173 32 889 9 173

Balanserad vinst eller förlust -3 730 1 605 -7 171 4 607

Årets resultat -9 509 -2 778 -27 088 -3 778

Summa fritt eget kapital 61 687 8 000 -1 370 10 002

Summa eget kapital 84 585 8 056 19 148 10 058

Avsättningar

Övriga avsättningar  919  -   481 -

Summa avsättningar  919  -   481 -

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  4 000  9 963 4 000 5 562

Övriga skulder  -    -   35 659 35 107

Summa långfristiga skulder  4 000  9 963 40 470 40 669

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  5 999  563 6 338 750

Förskott från kunder  24 012  6 375 24 345 7 685

Leverantörsskulder  15 074  3 539 23 477 3 533

Aktuella skatteskulder  167  38 167 56

Övriga skulder  19  34 963 2 464 180

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 656  1 179 2 161 1 114

Summa kortfristiga skulder  48 928  46 656 58 952 13 318

Summa eget kapital och skulder  138 432  64 674 118 240 64 045
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Kassaflödesanalys

1 jan 2017 -  
31 mar 2017

1 jan 2016 -  
31 mar 2016

1 jan 2016 -  
31 dec 2016

1 jan 2015 -  
31 dec 2015

(belopp i KSEK) Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -9 509 -2 778 -27 088 -3 778

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 619 - 3 389 -

Betald skatt - -20 111 56

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-6 890 -2 798 -23 588 -3 721

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring av varulager -446 - -17 809 -410

Förändring av kundfordringar -2 588 -3 485 -2 111 -645

Förändring av kortfristiga fordringar 3 991 668 -3 056 -1 708

Förändring av leverantörsskulder -8 403 6 19 944 3 405

Förändring av kortfristiga skulder -1 621 -649 25 580 9 357

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 957 -6 258 -1 040 6 277

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -36 -264 -4 348 -

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -4 813 1 562 -22 118 -20 659

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 849 1 298 -26 467 -20 659

Finansieringsverksamheten

Nyemission 41 555 - 32 900 942

Upptagna lån -2 268 3 294 -1 011 11 010

Erhållna aktieägartillskott - 776 3 277 2 906

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 39 287 4 070 35 167 14 858

Årets kassaflöde 18 481 -890 7 660 476

Likvida medel vid årets början 9 041 1 381 1 381 905

Likvida medel vid årets slut 27 522 491 9 041 1 381
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Nyckeltal

(belopp i KSEK)
1 jan 2017 -  
31 mar 2017

1 jan 2016 -  
31 mar 2016

1 jan 2016 -  
31 dec 2016

1 jan 2015 -  
31 dec 2015

Nettoomsättning  6 257  150 6 878 191

Resultat före finansiella poster -9 509 -2 778 -27 088 -3 778

Balansomslutning  138 432  64 674 118 240 64 045

Antal utestående aktier vid periodens slut 17 348 290 11 111 000** 13 311 920* 11 111 000**

Medelantalet anställda 28 13 14 7

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat före finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter

* Justerat för split 10:1
** Justerat för split 1000:1 samt 10:1.
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSPERIODEN  
JANUARI TILL MARS, 2017 OCH 2016
Intäkter
För räkenskapsperioden 1 januari till 31 mars 2017 uppgick netto-
omsättningen till 6 257 KSEK, en ökning med 5 922 KSEK i jämfö-
relse med föregående år. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK 
(186 KSEK). Detta är hänförligt till Bolagets produktion och försälj-
ning av OXE diesel utombordare. Bolaget producerade 26 enheter  
(0 enheter) tillsammans med tillhörande tillbehör, servicesatser 
och reservdelar.

Handelsvaror
För första kvartalet 2017 uppgick kostnaden för handelsvaror till  
-8 108 KSEK (0 KSEK). Posten avser kostnader för material och  
produktion.

Övriga externa kostnader
För första kvartalet 2017 uppgick övriga externa kostnader till  
-2 696 KSEK (-1 454 KSEK). Detta är hänförligt till Bolagets ökade 
försäljning och distributionskostnader som tillkom i samband med 
påbörjad försäljning i september 2016.

Personalkostnader
För första kvartalet 2017 uppgick personalkostnaderna till -2 169 
KSEK, en ökning med cirka 1 512 KSEK i jämförelse med föregå-
ende år. Medelantal anställda uppgick till 28 anställda för första 
kvartalet 2017, att jämföra med de 13 anställda under samma 
period föregående räkenskapsperiod. Ökningen av medelanta-
let anställda och personalkostnaderna är hänförligt till Bolagets 
skifte från prototypstadie till färdig produkt.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet för första kvartalet 2017 uppgick till -9 165 
KSEK (-1 777 KSEK). Det försämrade rörelseresultatet är framfö-
rallt hänförligt till de låga produktionsvolymerna i den uppramp-
ningsfas som Bolaget befinner sig i.

Finansiella poster
Finansiella poster uppgick totalt under räkenskapsperioden till 
-345 KSEK (-948 KSEK). Minskningen är hänförlig till räntekost-
naderna avseende aktieägarlån. Dessa aktieägarlån har till stor 
del konverterats till eget kapital under första kvartalet 2017 och 
därför har ingen ränta upptagits. Dessa räntekostnader betalades 
aldrig ut till aktieägare utan kapitaliserades till eget kapital.

Periodens resultat
För räkenskapsperioden 1 januari till 31 mars 2017 uppgick resul-
tatet till -9 509 KSEK (-2 725 KSEK).

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten för räkenskapspe-
rioden 1 januari till 31 mars 2017 uppgick till -15 957 KSEK (-6 258 
KSEK). Försämringen av kassaflödet från den löpande verksam-
heten är hänförligt till uppstartskostnader och låg produktions-
volym. Förändring av varulager uppgick under perioden till -446 (0 
KSEK). Förändring av kortfristiga fordringar uppgick under perio-
den till 3 991 KSEK (668 KSEK) vilket är hänförligt till återbetalning 
av moms. Förändring av leverantörsskulder uppgick under perio-
den till -8 403 KSEK (6 KSEK) vilket är hänförligt till betalningar av 
olika leverantörer i samband med uppstartad produktion. Föränd-
ring av kortfristiga skulder uppgick till -1 621 KSEK (-649 KSEK) 
och förändringen är hänförlig till återbetalning av olika kortfristiga 
lån från finansiella institutioner. 
  
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under räken-
skapsperioden 1 januari till 31 mars 2017 till -4 849 KSEK (1 298 
KSEK). Detta beror framförallt på ökade investeringar i immate-
riella anläggningstillgångar om -4 813 KSEK (1 562 KSEK), hänför-
ligt till fortsatt forskning och utveckling av Bolagets OXE Diesel. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under räken-
skapsperioden 1 januari till 31 mars 2017 till 39 287 KSEK (4 070 
KSEK). Ökningen är framförallt hänförlig till de nyemissioner som 
genomfördes i mars 2017. 

Investeringar
Bolaget investerade cirka -4 813 KSEK (1 562 KSEK) under räken-
skapsperioden 1 januari till 31 mars 2017 i immateriella anlägg-
ningstillgångar. Investeringarna består av fortsatta kostnader 
relaterade till forskning och utveckling av Bolagets OXE Diesel. 
Investeringar gjorda i immateriella tillgångar har sedan produk-
tionsstarten i september 2016 sänkts.

TILLGÅNGAR

Bolagets immateriella tillgångar har under räkenskapsperioden  
1 januari till 31 mars 2017 ökat med 43 procent till 79 798 KSEK (55 
884 KSEK). Då Bolaget har inlett försäljningen har även avskriv-
ningar av dessa tillgångar nu påbörjats. De uppförde patenttill-
gångarna består av endast av upparbetade kostnader i samband 
med patentansökningar. 

Varulagret m.m. uppgick under första kvartalet 2017 till 17 819 
KSEK jämfört med 1 946 KSEK under föregående räkenskapsår. 
Detta beror främst på förberedelsen inför upprampningen av pro-
duktionen under 2017. Kundfordringar ökade kraftigt jämfört med 
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första kvartalet föregående år som ett resultat av den påbör-
jade försäljningen och uppgick under första kvartalet 2017 till  
5 357 KSEK (4 143 KSEK). Övriga fordringar uppgick till 1 540 KSEK  
(1 677 KSEK) och består främst av momsfordringar. 

Bolagets kassa har under första kvartalet 2017 ökat till  
27 522 KSEK (0,5 KSEK) vilket främst beror på den nyemissioner 
som genomfördes i februari och mars 2017.

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital har under första kvartalet 2017 ökat till 84 585 KSEK  
(8 056 KSEK). Detta beror framförallt på de nyemissioner som 
genomfördes till befintliga och nya ägare om totalt 43 MSEK samt 
konvertering av lån från aktieägare om totalt 33,4 MSEK. Långfris-
tiga skulder till kreditinstitut uppgick till 4 KSEK (10 KSEK). Dessa 
aktieägarlån har omvandlats till eget kapital under mars 2017. 

Kortfristiga skulder har ökat till 48 928 KSEK jämfört med  
föregående års 46 656 KSEK. Detta berodde främst på en ökning 
i leverantörsskulder som under första kvartalet 2017 uppgick till  
15 074 KSEK (3 539 KSEK) samt ökning av förskott från kunder 
som under första kvartalet 2017 uppgick till 24 012 KSEK (6 375 
KSEK) till följd av upprampning av produktion. Därutöver ökade 
även förskottsbetalningar från kunder under året och uppgick till 
24 012 KSEK (6 375 KSEK).

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2016 OCH 2015
Intäkter
För räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till 6 878 
KSEK, en ökning med 6 687 KSEK i jämförelse med föregående år. 
Övriga rörelseintäkter uppgick till 186 KSEK (0 KSEK). Detta är hän-
förligt till Bolagets påbörjade produktion och försäljning av OXE 
diesel utombordare i september 2016. Bolaget sålde 24 enheter  
(0 enheter) tillsammans med tillhörande tillbehör, servicesatser 
och reservdelar.

Handelsvaror
För räkenskapsåret 2016 uppgick kostnaden för handelsvaror till  
-8 449 KSEK (0 KSEK). Posten avser kostnader för material och  
produktion. 

Övriga externa kostnader
För räkenskapsåret 2016 uppgick övriga externa kostnader till  
-12 170 KSEK (-1 646 KSEK). Detta är hänförligt till Bolagets ökade 
försäljning och distributionskostnader som tillkom i samband med 
påbörjad försäljning. 

Personalkostnader
För räkenskapsåret 2016 uppgick personalkostnaderna till  
-4 178 KSEK, en ökning med cirka 1 850 KSEK i jämförelse med 
föregående år. Medelantal anställda uppgick till 14 anställda år 
2016, att jämföra med de 7 anställda under föregående räken-
skapsår. Ökningen av medelantalet anställda och personalkost-
naderna är hänförligt till Bolagets skifte från prototypstadie till 
färdig produkt.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2016 uppgick till -21 395 
KSEK. För räkenskapsåret 2015 uppgick rörelseresultatet till  
-3 778 KSEK. Det försämrade rörelseresultatet är framförallt hän-
förligt till 2016 års uppstartskostnader och låga produktionsvolym. 

Finansiella poster
Finansiella poster uppgick totalt under räkenskapsåret till -5 693 
KSEK (0 KSEK). Detta är hänförligt till de räntekostnader och lik-
nande resultatposter uppgick under 2016 till 5 835 KSEK (0 KSEK), 
där cirka 3,3 MSEK avser ränta på aktieägarlån, 0,6 avser ränta till 
kreditinstitut och cirka 1,6 MSEK avser valutakursförluster. 

Årets resultat
Årets resultat för räkenskapsåret 2016 uppgick till -27 088 KSEK. 
Årets resultat för räkenskapsåret 2015 uppgick till -3 788 KSEK.

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten för räkenskapsåret 
2016 uppgick till -1 040 KSEK (6 277 KSEK). Försämringen av kas-
saflödet från den löpande verksamheten är hänförligt till 2016 års 
uppstartskostnader och låga produktionsvolym. Förändring av 
varulager uppgick under 2016 till -17 809 (-410 KSEK) vilket inne-
bar en tillfälligt ökad kapitalbindning. Förändring av leverantörs-
skulder uppgick under 2016 till 19 944 KSEK (3 405 KSEK) vilket är 
hänförligt till ökade inköp av delar till produktionen av OXE Diesel 
samt förlängda kreditvillkor med leverantörer. Förändring av kort-
fristiga skulder uppgick till 25 580 KSEK (9 357 KSEK) och föränd-
ring beror på de ökade förskottsbetalningar som mottagits från 
distributörer. 
  
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under räken-
skapsåret 2016 till -26 466 KSEK (-20 659 KSEK). Detta beror 
framförallt på ökade investeringar i materiella anläggningstill-
gångar om -4 348 KSEK, hänförligt till verktyg och utrustning för 
produktion. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under räken-
skapsåret 2016 till 35 167 KSEK (14 848 KSEK). Ökningen är fram-
förallt hänförlig till de nyemission som genomfördes i december 
2016, där Bolaget tillfördes 32,9 MSEK. 
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Investeringar
Bolaget investerade under 2016 i materiella anläggningstillgångar 
i form av verktyg och utrustning för produktion. Dessa investe-
ringar uppgick under 2016 till 4 348 KSEK (0 kr) och avser främst 
verktyg till monteringsfabriken eller hos leverantörer.

Investeringar i immateriella tillgångar för 2016 uppgick till cirka 
22 MSEK (21 MSEK). Investeringarna består av fortsatta kost-
nader relaterade till forskning och utveckling av Bolagets OXE 
Diesel, bland annat utveckling av 20 prototyper. Investeringar i 
immatteriella tillgångar har sedan produktionsstarten i septem-
ber 2016 sänkts.

TILLGÅNGAR

Bolagets immateriella tillgångar har under 2016 ökat med 34 pro-
cent till 76 948 KSEK (57 446 KSEK). Då Bolaget har inlett försälj-
ningen har även avskrivningar av dessa tillgångar nu påbörjats. 
De uppförde patenttillgångarna består av endast av upparbetade 
kostnader i samband med patentansökningar.

Varulagret m.m. uppgick under 2016 till 14 543 KSEK jämfört 
med 1 946 KSEK under föregående räkenskapsår. Detta beror 
främst på förberedelsen inför upprampningen av produktionen 
under 2017. Kundfordringar ökade kraftigt jämfört med föregående 
år som ett resultat av den påbörjade försäljningen och uppgick 
under året till 2 769 KSEK (658 KSEK). Likaså gjorde övriga ford-
ringar som främst består av momsfordringar och uppgår till 5 385 
KSEK (2 382 KSEK).

Bolagets kassa har under räkenskapsåret ökat till 9 041 KSEK  
(1 381 KSEK) vilket främst beror på den nyemission som genom-
fördes i november 2016.

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital har under räkenskapsåret 2016 ökat till 19 148 KSEK  
(10 058 KSEK). Detta beror framförallt på den nyemission som 
genomfördes till befintliga och nya ägare om 32.9 MSEK. Lång-
fristiga skulder uppgick till 39 659 KSEK (40 669SEK) varav 4 000 
KSEK (5 562 KSEK) avser skulder till kreditinstitut och resterande 
35 659 KSEK (35 107 KSEK) avser aktieägarlån. Dessa aktieägar-
lån har omvandlats till eget kapital under mars 2017.

Kortfristiga skulder har ökat till 58 952 KSEK jämfört med 
föregående års 13 318 KSEK. Detta berodde främst på en ökning i 
leverantörsskulder som under året uppgick till 23 477 KSEK (3 533 
KSEK) till följd av upprampning av produktion. Därutöver ökade 
även förskottsbetalningar från kunder under året och uppgick till 
24 345 KSEK (7 685 KSEK).

PÅGÅENDE, BESLUTADE OCH FRAMTIDA INVESTERINGAR

Bolaget kommer även i framtiden investera i verktyg och utrustning 
för produktion samt utrustning för fortsatt förädling av sin huvud-
produkt. Detta finansieras för närvarande med eget kapital. Utö-
ver ovanstående förväntas Bolaget göra ytterligare investeringar 
för att utveckla sitt utbud av motorer, men det finns idag inga fasta  
åtaganden. 

SKATTESITUATION

Cimco Marine AB (publ) hade ett skattemässigt underskott om 
cirka 30 MSEK per den 31 december 2016. Bolaget har inte uppta-
git någon skattefordran i balansräkningen.   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER SENASTE 
RAPPORTPERIODEN

Bolaget har återbetalat ett lån hos Swedbank AB om 4,4 MSEK 
som förföll den 29 april 2017. Den 5 juni 2017 upptog Bolaget en 
bryggfinansiering om 20 MSEK för att finansiera upprampningen 
av produktionen inför hösten 2017.
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Kapitalisering, skuldsättning och annan  
finansiell information

KSEK
31 mars  

2017

(A) Kassa  27 522 

(B) Andra likvida medel  -   

(C) Lätt realiserbara värdepapper  -   

(D) Likviditet (A)+(B)+(C)  27 522 

(E) Kortfristiga fordringar  7 035 

(F) Kortfristiga räntebärande banklån  5 999 

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder  -   

(H) Andra kortfristiga skulder -

(I) Kortfristiga räntebärande skulder (F)+(G)+(H)  5 999 

(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) -28 558 

(K) Långfristiga banklån 4 000 

(L) Emitterade obligationer - 

(M) Andra långfristiga lån 919 

(N) Långfristiga räntebärande skulder (K)+(L)+(M) 4 919 

(O) Nettoskuldsättning (J) + (N) -23 638 

KSEK
31 mars  

2017

Kortfristiga räntebärande skulder

Mot borgen  -   

Mot säkerhet  5 999 

Utan borgen eller säkerhet  -   

Summa kortfristiga räntebärande skulder  5 999 

Långfristiga skulder

Mot borgen  -   

Mot säkerhet  4 000 

Utan borgen eller säkerhet  919 

Summa långfristiga räntebärande skulder  4 919 

Eget kapital

Aktiekapital  87 

Övrigt bundet kapital  22 811 

Överkursfond 74 926 

Balanserad vinst eller förlust -3 730 

Årets resultat -9 509 

Summa eget kapital  84 585 

KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital och skulder
Cimco hade per den 31 mars 2017 räntebärande skulder om 10 918 
KSEK. De kortfristiga räntebärande skulderna består av banklån 
om 5 999 KSEK. De långfristiga räntebärande skulderna består av 
banklån om 4 000 KSEK samt avsättningar om 919 KSEK. I övrigt 
finns inga räntebärande skulder och samtliga av Bolagets skulder 
var kopplade till verksamheten, exempelvis leverantörsskulder. 
Värdet på det egna kapitalet har under de senaste åren ökat med 
ett belopp som motsvarar periodernas resultat plus emissioner. 
Per den 31 mars 2017 uppgick Bolagets egna kapital till 84 585 
KSEK. I tabellen nedan sammanfattas Cimco kapitalstruktur per 
den 31 mars 2017, före Erbjudandet. Tabellen inkluderar endast 
räntebärande skulder.

Nettoskuldsättning
Bolaget har räntebärande skulder om 10 918 KSEK (se ovan). I 
övrigt finansieras verksamheten genom kassaflöden som genere-
ras från den löpande verksamheten samt emissioner från befint-
liga ägare. I tabellen nedan sammanfattas Cimcos nettoskuld-
sättning, per den 31 mars 2017, före Erbjudandet.

RÖRELSEKAPITAL

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är 
tillräckligt för att bedriva verksamhet kommande tolvmåna-
dersperiod räknat från dateringen av detta Prospekt. Det totala 
underskottet bedöms uppgå till cirka 67 MSEK under den kom-
mande tolvmånadersperioden. Underskottet bedöms uppkomma 
i augusti 2017. För att täcka finansieringsbehovet genomför Bola-
get dels föreliggande emission om totalt 35 MSEK före emissions-
kostnader och dels avser Bolaget att uppta en lånefinansiering om 
60 MSEK. Lånefinansieringen beräknas vara genomförd i oktober 
2017. Förhandlingar har inletts och styrelsen hyser stark tilltro till 
att finansieringen kommer nå framgång. Styrelsens bedömning är 
att föreliggande emission om 35 MSEK i kombination med lånefi-
nansieringen om 60 MSEK är tillräcklig för att trygga verksamhe-
ten under minst 12 månader. 

Skulle Erbjudandet inte kunna genomföras eller tecknas i 
erforderlig utsträckning, lånefinansieringen misslyckas eller om 
kassaflödet inte utvecklas i enlighet med Styrelsens bedöm-
ningar, kan Bolaget överväga ytterligare kapitalanskaffningar. 
Dessa skulle kunna utgöras av exempelvis en nyemission eller lån 
eller annat tillskott från Bolagets ägare. Om Bolaget misslyckas 
med att erhålla sådan finansiering kan Cimco komma att tvingas 
avveckla eller omstrukturera hela eller delar av sin verksamhet.
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BEGRÄNSNING I ANVÄNDANDET AV KAPITAL

Det finns såvitt Bolaget känner till inga begränsningar avseende 
användande av kapital som väsentligt skulle kunna påverka  
Bolagets verksamhet.

TENDENSER OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Cimco har under 2017 följt utvecklingsplanen med att ta fram 
nya produkter och därigenom bredda sitt erbjudande under kom-
mande åren. Utöver detta kommer mycket fokus även i fortsätt-
ningen läggas på kommersialisering och att öka volymen hos nya 
samt befintliga kunder. Det finns även utrymme att justera upp 
priset mot kund då detta har varit oförändrat sedan uppstarten. 

Cimcos fokus har under 2017 varit att öka produktionstakten 
och sänka produktionskostnaderna. Cimco har idag en löpande 
dialog med Tractor Singapore Ltd, Singapore (en del av Sime Darby 
Industrial, Malaysia) angående produktionsanläggning i Asien för 
den lokala marknaden. För detta ska ske anser Cimco att försälj-
ningsnivån för regionen överskrider 3 000 enheter per år. Detta tror 
Tractor Singapore Ltd dock att de bör nå inom kort och har såle-
des uttryckt intresse att fördjupa dialogen, något avtal är har idag 
ännu inte tecknats.

Toyota industries Japan har genom sina jurister gjort ett inlägg 
och försök att häva ett av Cimcos godkända EU patent. Cimcos 
patentjurister har tittat på ärendet och kommer återkoppla inom 
kort. Deras åsikt är att Cimco har en mycket stark position mot 
inlägget. Oavsett utfall så har motparten inte gjort något inlägg 
mot Cimcos grundpatent i EU och USA. Bolagets ansträngningar 
förväntas stärka utvecklingen under kommande räkenskapsår 
och skapa förutsättningar för god tillväxt. 

Det finns, såvitt styrelsen känner till, utöver vad som nämns i 
avsnittet ”Riskfaktorer” inga andra kända tendenser, osäkerhets-
faktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller 
händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bola-
gets framtidsutsikter. Bolaget känner heller inte till några offent-
liga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra 
politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat 
eller väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

STYRELSE

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter, med upp till fem suppleanter. Bolagets styrelse 
består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, med två (2) suppleanter. Samtliga styrelseledamöter och supp-
leanter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Ljungqvist och Mats Säterberg är oberoende i förhållande till Huvudägarna i 
Bolaget. Andreas Blomdahl (Marinediesel Sweden AB), Thomas Jakobsson (Marinediesel Sweden AB), Hayden Joshua Chittell (The Happy 
Bunch Trust) samt Luke Foster (Foster Global Holdings Pty Ltd Atf Foster Family Trust No 3) representerar Huvudägare i styrelsen och kan 
därför anses beroende i förhållande till dessa. Alla styrelseledamöter är oberoende i förehållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Andreas Blomdahl
Född 1971. Styrelseordförande sedan 2012
• Utbildning och erfarenhet: Teknisk gymnasieutbildning vid Tychobraheskolan i Hel-

sinborg samt 80 högskolepoäng vid LTH som byggnadsingenjör. I egenskap av VD för 
Marinediesel Sweden AB har Andreas över 20 års erfarenhet från marinbranschen och 
motorutveckling.

• Pågående uppdrag: Styrelsemedlem i Blomdahl Industrifastigheter AB, Blomdahl Hol-
ding AB, Blomdahl Invest AB, Outboard Motor Platforms AB, Scandinavian Sterndrive 
Systems AB och Unmanned Sweden Vessel Tech AB. Suppleant i Hässleholms brunns-
borrning AB och Hässleholms kontorsfastighet AB. VD och styrelseledamot i Marinedie-
sel Sweden AB.

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Tidigare styrelseledamot i Safe at Sea AB (publ).

• Innehav: 4 594 530 aktier via Marinediesel Sweden AB.

Lars Ljungqvist
Född 1951. Styrelseledamot sedan 2016
• Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen vid KTH i Stockholm. Lars har under 

sitt yrkesliv haft ett flertal ledande positioner inom Volvo Penta varav de sista 14 åren 
som Senior Vice President med ansvar för affärs- och produktplanering, produktut-
veckling och inköp (3P). Dessförinnan tillbringade Lars 5 år i Nordamerika varav 3 år 
som ansvarig för Volvo Pentas industriella operationer i USA samt 2 år som VD för Volvo 
Penta Kanada. Under 1990-talets första hälft var Lars dessutom VD för TX Controls och 
vice VD för Nibus Boats AB. 

• Pågående uppdrag: Styrelseledamot i LK Valves AB och VD i Langara Consulting AB.

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -

• Innehav: 13 390 aktier via Langara Consulting AB.

Mats Säterberg
Född 1963. Styrelseledamot sedan 2012
• Utbildning och erfarenhet: Jur. kand. vid Lunds Universitet 1990. Tidigare erfarenhet 

som bl.a. tingsnotarie, domare och hovrättsassessor. Delaktig i utformandet av den nya 
försäkringsrörelselagen 1996. 1998 började Mats arbeta på advokatfirman Vinge och 
därefter 2004 på advokatfirman Lindahl. Sedan 1998 Mats ägnat sig åt kvalificerad juri-
disk rådgivning inom framför allt processrätt, försäkringsrätt obeståndsrätt och allmän 
affärsjuridik särskilt beträffande ”automation” inom fordonsindustrin.

• Pågående uppdrag: Styrelseledamot i United Sun Systems Ltd och prokurist på Advo-
katfirman Lindahl KB. 

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -

• Innehav: -
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Hayden Joshua Chittell
Född 1971. Styrelseledamot sedan 2012
• Utbildning och erfarenhet: Omfattande global erfarenhet från hantering och kontroll 

av olika företags investeringar, konstruktion och mangagementprojekt.  

• Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Camco Private Equity Group Ltd. Styrelsele-
damot i London and Regent Construction Limited, EPG Operations Limited, EPG Ilford 
Holdings Limited, EPGI Limited, EPG Investments Limited, 03519395 Limited, EPGI Ilford 
Freehold Limited.  

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i EPG (Lewisham) Limited, 
EPGI Asset Management Limited, Pioneer Point Residential Limited, Pioneer Point Com-
mercial Limited, Pioneer Point Limited, London and Regent Ltd, Pioneer Point Freehold 
Limited. 

• Innehav: - 

Luke Foster
Född 1986. Styrelseledamot sedan 2017
• Utbildning och erfarenhet: Flygingenjör och kandidatexamen i handel vid Monash  

University. Under de senaste åren har Luke arbetat som General Manager på Power 
Equipment PTY Ltd. som i volym är den största distributören av dieselmotorer i hela 
Australien, Nya Zeeland och Södra Stillahavsregionen med fokus på marina marknaden 
för utombordare med både med diesel- och eldrift. 

• Pågående uppdrag: General Manager på Power Equipment PTY Ltd och styrelseordfö-
rande i FOS Global PTY Ltd.  

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -

• Innehav: 28 110 aktier via FOS Global PTY Ltd Aft for Luke Foster Family Trust.

Thomas Jakobsson
Född 1959. Styrelseledamot sedan 2012
• Utbildning och erfarenhet: Teknisk gymnasieutbildning i Ängelholm. Mångårig erfa-

renhet från den marina marknaden inom internationell försäljning. 

• Pågående uppdrag: Styrelseledamot och ägare i Marinediesel Sweden AB. Styrelse-
suppleant i Blomdahl Holding AB, MDEPT AB och Unmanned Sweden Vessel Techno-
logy AB. 

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -

• Innehav: 4 594 530 aktier via Marinediesel Sweden AB.
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Allan Foster
Född 1953. Styrelsesuppleant sedan 2017
• Utbildning och erfarenhet: Ingenjör vid Caulfield Institute of Thechnology. Allan har erfarenhet som grundare och VD på Power Equip-

ment PTY Ltd. som i volym är den största distributören av dieselmotorer i hela Australien, Nya Zeeland och Södra Stillahavsregionen 
med fokus på marina marknaden för utombordare med både med diesel- och eldrift.  

• Pågående uppdrag: VD och aktieägare i Foster Global Holdings. Samt VD i Power Equipment PTY Ltd. och Foster Custodians PTY Ltd. 

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): - 

• Innehav: 1 993 710 aktier via Foster Family Trust Ltd Atf Foster Family Trust No 3.

Steve Peter Rowan
Född 1966. Styrelsesuppleant sedan 2017
• Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen i kemi samt en mastersexamen inom förorenings- och miljöskydd. Steve arbetar idag 

som VD på Camco Private Equity Group Ltd samt som konsultchef på Earth & Marine Environmental. 

• Pågående uppdrag: VD på Camco Private Equity Group Ltd. 

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -

• Innehav: -

FORSÄTTNING STYRELSE
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REVISOR

Cimcos revisor är sedan årsstämman 2017 EY med Henrik Nilsson (född 1973) som ansvarig revisor. Dessförinnan var Henrik Nilsson 
personvald som Cimcos revisor. Han valdes för första gången som revisor i Bolaget vid årsstämman 2012. Henrik Nilsson är auktoriserad 
revisor och medlem i FAR. Henrik Nilsson kontorsadress är Bergaliden 11, 252 23 Helsingborg.

Cecilia Anderberg
Född 1963. VD sedan 2017
• Utbildning och erfarenhet: En mastersexamen i Mechanical Engineering samt en dok-

torsexamen i Material och tillverkning vid Chalmers Tekniska Högskola. 20 års tidigare 
erfarenhet från motorutveckling på Volvo Personvagnar som ansvarig systemingenjör 
i motortermisk hantering, forskning och avancerad motordesign. Friktionsminskning, 
bränsle- och oljeförbrukning, materialval och beläggningar. Innan anställningen på 
Cimco var Cecilia projektledare på Getinge Group AB med ansvar för produkt- och pro-
duktionsutveckling följt av Advanced Engineering & Innovation. 

• Pågående uppdrag: Universitetslektor vid Chalmers Tekniska Högskola i Material och 
tillverkning. 

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -

• Innehav: 140 541 optioner.

LEDNING

Myron Mahendra
Född 1966. CFO sedan 2016
• Utbildning och erfarenhet: Mastersexamen i redovisning vid Univesity of East Ang-

lia, Norwich, UK. Myron har över 25 års omfattande erfarenhet från ledande positioner 
i snabbväxande företag. Tidigare erfarehet som CFO på två företag, Chanceryagte och 
EPGI, som både började med cirka 4 anställda och har idag cirka 200 anställda. Som CFO 
har Myron även stor erfarenhet från kapitalresning till företag, både som eget kapital 
och lånefinansiering. Myron har även tidigare varit en behörig person som regleras av 
den brittiska FCA. 

• Pågående uppdrag: Ägare till SKMM Associates. 

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): CFO i Camco Private Equity Group Ltd.

• Innehav: 20 980 aktier och 119 459 optioner.

Hanna Jonkman
Född 1977. HR manager sedan 2016
• Utbildning och erfarenhet: Studier inom Psykologi, informationsteknik, Media & Kom-

munikation från Kristianstad och Malmö Högskola, samt Skurups folkhögskola. Tidigare 
erfarenhet som kund ansvarig på Humana AB i Malmö följt av rekryteringskonsult på  
Comepetensum. Därefter var Hanna HR Manager på Zmarta Group. I augusti 2016 påbör-
jade Hanna sin anställning på Cimco. 

• Pågående uppdrag: - 

• Avslutade uppdrag (senaste fem åren): -

• Innehav: -
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ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER

Arvode och annan ersättning till Cimco Marine AB (publ):s styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. I ned-
anstående tabell redovisas ersättningar för utfört styrelsearbete och övrig ersättning som utgick till styrelsens ordförande och övriga 
styrelseledamöter under räkenskapsåret 2016 (SEK).

På årsstämman den 2 maj 2017 beslutades om ett arvode om 150 000 SEK per år skall utgå till ordinarie styrelseledamöter och 300 000 
SEK per år skall utgå till styrelsens ordförande. Övriga ersättningar till styrelsen utgörs av kostnadsersättningar (milersättning och resor) 
samt arvoden för konsultuppdrag utöver styrelseuppdraget. 

Ersättning till styrelseledamöter i Cimco Marine AB (publ) under räkenskapsåret 2016

Namn Position Arvode (SEK) Övrig ersättning (SEK) Summa (SEK)

Andreas Blomdahl Styrelseordförande - - -

Lars Ljungqvist* Styrelseledamot 125 000 - 125 000

Mats Säterberg Styrelseledamot - - -

Hayden Joshua Chittell Styrelseledamot - - -

Luke Foster Styrelseledamot - - -

Thomas Jakobsson Styrelseledamot - - -

Total 125 000 - 125 000

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Styrelseledamoten Luke Foster är son till styrelsesuppleanten 
Allan Foster. Utöver detta föreligger inga familjerelationer eller 
andra närståenderelationer till någon annan styrelseledamot eller 
medlem i ledningsgruppen. Såvitt Bolaget känner till har ingen 
styrelseledamot eller medlem i ledningsgruppen något intresse 
som står i strid med Bolagets intressen. Enligt avtal mellan bland 
annat Cimco och Huvudägarna (se vidare ”Aktieägaravtal” i avsnit-
tet ”Legala frågor och kompletterande information”) har styrelse-
ledamöterna Hayden Chittell utsetts av The Happy Bunch Trust, 
Andreas Blomdahl och Thomas Jakobsson av Marinediesel Swe-
den AB och Luke Foster av Foster Global Holdings Pty Ltd Atf 
Foster Family Trust No 3. Vidare har styrelsesuppleanterna Steve 
Rowan utsetts av The Happy Bunch Trust och Allan Foster av Fos-
ter Global Holdings Pty Ltd Atf Foster Family Trust No 3. Allan Fos-
ter kontrollerar även Cimcos distributör Power Equipment Pty Ltd 
och Allan samt Luke Foster har ledande befattningar i detta bolag. 
I övrigt har det inte förekommit några särskilda överenskommelser 
med kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka medlem-
mar av styrelsen tillsatts. Det har inte förekommit några särskilda 
överenskommelser med aktieägare, kunder, leverantörer eller 

andra parter enligt vilka medlemmar av ledningsgruppen har till-
satts. För information om transaktioner mellan Cimco och styrel-
seledamöterna eller till styrelseledamöternas närstående bolag, 
se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”. 

Ingen styrelseledamot eller medlem av ledningsgruppen 
varit inblandad i konkurs, ofrivillig likvidation, konkursförvalt-
ning eller i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste fem 
åren. Det har under de senaste fem åren inte heller förekommit 
några anklagelser eller sanktioner från myndighet eller orga-
nisation som företräder viss yrkesgrupp som är offentligrätts-
ligt reglerad mot någon av dessa personer och ingen av dem 
har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå 
som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings-, eller kon-
trollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos 
Bolaget. Ingen av ovan nämnda styrelseledamöter eller med-
lemmar av ledningsgruppen har av myndighet eller domstol för-
hindrats att företa handlingar som medlem av något bolags sty-
relse eller ledningsgrupp under de senaste fem åren. Samtliga 
styreledamöter och medlemmar i ledningsgruppen kan nås via  
Bolaget.

* Valdes in i styrelsen vid extra bolagsstämma den 17 maj 2016.
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ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

I nedanstående tabell redovisas de ersättningar och övriga förmå ner som utgick till Bolagets ledande befattningshavare under 2016 
(SEK). Ersättning till medlemmar av ledningsgruppen utgörs av grundlön, rörlig ersättning och pension. 

Ledningsgruppen består av tre (3) medlemmar. Under räkenskapsåret 2016 var Magnus Flodin VD för Cimco varefter nuvarande VD, 
Cecilia Anderberg, tog över under februari 2017. Nuvarande VD har en månadslön om 95 KSEK. Nuvarande CFO, Myron Mahendra, var under 
2016 anställd på konsultbasis. Hanna Jonkman påbörjade sin anställning på Cimco i augusti 2016.

Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i Cimco Marine AB (publ) under räkenskapsåret 2016

Namn Grundlön (SEK) Andra förmåner (SEK)** Pension (SEK) Summa (SEK)

Magnus Flodin, f.d VD 820 000 47 441 139 319 951 929

Övriga* 922 477 - 17 947 940 424

PENSION

Samtliga i den nuvarande ledningsgruppen är anslutna till pen-
sionssystemet Collectum. Inga särskilda avsättningar görs för 
pensionspremieavsättningar.

AVGÅNGSTIDER/AVGÅNGSVEDERLAG

Mellan Bolaget och VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex 
(6) månader.  

För övriga i ledningsgruppen gäller uppsägningstider enligt 
Lagen (1982:80) om anställningsskydd. Ingen av de övriga i led-
ningsgruppen har rätt till avgångsvederlag. 

REVISION

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper 
samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår 
ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt 
Bolagets bolagsordning ska Bolaget utse högst två (2) revisorer 
med eller högst två (2) suppleanter eller ett registrerat revisions-
bolag. Bolagets revisor presenteras närmare i avsnittet ”Styrelse, 
ledande befattningshavare och revisor – Revisor”. Under 2016 
uppgick den totala ersättningen till Bolagets revisorer till 130 000 
SEK varav 70 000 SEK avser konsultationer.

BOLAGSSTYRNING

Det finns idag inget krav på att ”Svensk kod för bolagsstyrning” 
ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på Nas-
daq First North. Bolaget avser dock att tillämpa Svensk kod för 
bolagsstyrning i relevanta delar.

Cimco har idag inga kommittéer för revisions- eller ersättnings-
frågor. Styrelsen fattar alltid beslut om tillsättning och ersättning 
av VD och övriga ledande befattningshavare.

En valberedning finns för val av styrelseledamöter, som även 
lämnar förslag på styrelsearvoden.

*  Myron Mahendras ersättning bestod under 2016 av konsultarvode. I februari 2017 anställdes sedan Myron som CFO. Hanna Jonkman påbörjade sin  
 anställning i augusti 2016
** Avser skattepliktig bilförmån
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Aktiekapital och ägarstruktur

ALLMÄN INFORMATION

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga  
500 000 SEK och inte överstiga 2 000 000 SEK, fördelat på inte 
färre än 10 000 000 aktier och inte fler än 40 000 000 aktier. Per 
dagen för detta Prospekt uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 520 
181,85 SEK, fördelat på 17 348 290 aktier. Aktierna är denomine-
rade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 0,03 SEK. Samtliga 
aktier är fullt betalda.

Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. 
Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. 
Bolagets befintliga aktier är inte föremål för erbjudande som läm-
nats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget 
offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende de erbjudna 
aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår.

ERBJUDANDET

Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer aktie-
kapitalet att öka med 72 562,78 SEK, från 520 181,85 SEK till 
592 744,63 SEK, fördelat på totalt 2 420 000 aktier. De erbjudna 
aktierna i Erbjudandet motsvarar 12,2 procent av aktiekapital och 
röster i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fullt teck-
nat Erbjudande). 

ÖVERTILLDELNINGSOPTION

Marinediesel Sweden AB (”Marinediesel”) och The Happy Bunch 
Trust, (”THBT”) har lämnat en Övertilldelningsoption till Avanza, 
innebärande att Avanza, senast 30 dagar från första dagen för 
handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North, har rätt till ett pris 
motsvarande Erbjudandepriset begära att Marinediesel och THBT 
säljer upp till ytterligare högst 363 000 aktier, motsvarande 15 
procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet. 
Givet att Erbjudandet tecknas fullt ut och Övertilldelningsoptio-
nen utnyttjas till fullo, motsvarar de tillsammans 16 procent av 
det befintliga totala antalet aktier och röster i Bolaget. Övertill-
delningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell 
övertilldelning för Erbjudandet.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

De erbjudna aktierna är av samma slag. Rättigheterna förenade 
med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolag-
sordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i 
Aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt
Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolags-
stämman. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier 
som aktieägaren innehar i Bolaget. 

Företrädesrätt till nya aktier m.m
Aktieägare har normalt företrädesrätt att teckna nya aktier, teck-
ningsoptioner och konvertibler i enlighet med Aktiebolagslagen, 
såvida inte bolagsstämman eller styrelsen, enligt bemyndigande 
från bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras av 
bolagsstämman i enlighet med lagen.

Rätt till utdelning, andel i Bolagets vinst och behållning vid 
likvidation 
Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning, andel i Bola-
gets vinst samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i 
händelse av likvidation. Samtliga aktieägare som är registrerade i 
den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstämman 
beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning. Utdel-
ningen utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear Swe-
den som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även ske 
i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås 
genom Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på Bola-
get avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för 
en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelnings-
beloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner avseende rätten 
till utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare 
som inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för 
svensk kupongskatt, se även avsnittet ”Vissa skattefrågor”.

Bolagets förmåga att betala framtida utdelningar och omfatt-
ningen av sådan utdelning beror på Bolagets framtida resultat, 
ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov och andra faktorer. Vill-
koren för eventuella framtida kreditavtal kan också förhindra att 
utdelning betalas. Under de senaste tre räkenskapsåren har ingen 
utdelning betalats och förslag om utdelning till aktieägarna kom-
mer att göras först när långsiktig lönsamhet har uppnåtts.
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CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden 
AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för 
Bolagets aktier. Avanza är kontoförande institut. ISIN-koden för 
Bolagets aktier är SE0009888613.

HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Styrelsen för Cimco har beslutat att ansöka om att uppta  
Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North. Västra Hamnen 
kommer att agera Certified Adviser för Cimco. Första dag för han-
del är planerad till 4 juli 2017. 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för  
Bolagets aktiekapital sedan bildandet 2012 fram till förestående 
 Erbjudande. 

Aktiekapitalets utveckling för Cimco Marine AB (publ) sedan hösten 2014 

Aktier Aktiekapital

Registrerings-
datum Händelse

Kvotvärde 
per aktie

Förändring antal 
aktier

Totalt antal aktier 
efter transaktion

Förändring aktie-
kapital (SEK)

Totalt aktiekapital 
(SEK)

November 2014 Nyemission 50 22 1 088 1 100 54 400,00 

December 2014 Nyemission 50 11 1 099 550 54 950,00 

Januari 2015 Nyemission 50 12 1 111 600 55 550,00 

September 2016 Split 1:1 000 0,050 1 109 889 1 111 000 -  55 550,00 

November 2016 Nyemission 0,050 220 192 1 331 192 11 010 66 559,60 

Februari 2017 Nyemission 0,050 61 087 1 392 279 3 054 69 613,95 

Mars 2017 Nyemission* 0,050 176 712 1 568 991 8 836 78 449,55 

Mars 2017 Nyemission 0,050 165 838 1 734 829 8 292 86 741,45 

Mars 2017 Split 1:10 0,005 15 613 461 17 348 290 -  86 741,45 

Mars 2017 Fondemission 0,03 -  17 348 290 433 440 520 181,85 

Juni 2017 Pågående nyemission** 0,03 2 420 000 19 768 290 72 562,78 592 744,63

* Samtliga aktier i nyemissionen tecknades och betalades kontant av Prioritet Group Aktiebolag
** Under förutsättningen att Erbjudandet blir fulltecknat
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OPTIONER

Bolaget har genom beslut vid extra bolagsstämma den 24 mars 2017 utfärdat ett optionsprogram till anställda bestående av tecknings-
optioner av serie 2017/2020.

Utöver vad som angivits nedan i tabellen kommer det inte finnas några utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktiere-
laterade instrument i Bolaget vid noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North.

ÄGARSTRUKTUR

Tabellen nedan visar Cimco Marine AB (publ):s ägarstruktur före Erbjudandet. Såvitt styrelsen i Cimco känner till, föreligger inga aktieä-
garavtal, andra överenskommelser eller motsvarande avtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bola-
get utöver vad som beskrivs under rubriken ”Aktieägaravtal” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”. Marinediesel och 
THBT som kan komma att sälja aktier om Övertilldelningsoptionen utnyttjas kan nås via Bolagets kontorsadress.

Marinediesel och THBT kommer även efter Erbjudandet att inneha aktier motsvarande minst 23,2 respektive 29,8 procent av aktierna 
och rösterna i Cimco, alternativt minst 22,3 respektive 28,9 procent av aktierna och rösterna om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till 
fullo. Detta innebär att Marinediesel och THBT, med stöd av bland annat sitt innehav, även fortsättningsvis kommer att ha ett betydande 
inflytande över Bolaget i frågor som är föremål för godkännande av aktieägarna. Marinediesel och THBT kan på så sätt utöva kontroll över 
Bolaget. Kontrollen begränsas emellertid av aktiebolagslagens bestämmelser.

Ägarstruktur Cimco Marine AB (publ) per den 30 maj 2017

Ägande före Erbjudandet

Aktieägare Antal aktier Procent

The Happy Bunch Trust 5 896 714 33,99%

Marinediesel Sweden AB 4 594 530 26,48%

Foster Global Holdings Pty Ltd Atf Foster Family Trust No 3 1 993 710 11,49%

Prioritet Group Aktiebolag 1 767 120 10,19%

Weslan Holdings Pty Ltd Atf The McLaren Family Property Trust 669 280 3,86%

Moteka AB 238 674 1,38%

Sonny Johansson 234 250 1,35%

Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ)* 225 750 1,30%

Charles Hunter 153 460 0,88%

John Andersson Moll 147 297 0,85%

Totalt 10 största aktieägare 15 920 785 91,77%

Övriga befintliga aktieägare 1 427 505 8,23%

Summa 17 348 290 100%

Utestående optioner per den 8 juni 2017

Serie
Datum för  

emission
Återköpstid-

punkt upphör*
Optionens 

slutdag

Betald teck-
ningskurs per 

option (SEK)** Antal aktier**
Utspädnings-

effekt***

Tecknings-
kurs per aktie 

(SEK)**

2017/2020 2017-05-03 2019-12-31 2020-06-14 1,06 380 292 1,9% 41,70

* Rätt för Bolaget att återköpa optioner om personen avslutar sitt uppdrag eller tjänst i Bolaget (i proportion till hur lång löptid som återstår av  
 programmet vid avslutet). Bolaget har även rätt att återköpa optionerna bl.a. vid den anställdes väsentliga brott mot anställningsavtalet och om den  
 anställde vill överlåta optionerna. 
** Justerat för split.
 *** Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas.

* Består av aktieägarna: Jimmie Landerman, Tobias Schön, Christian Månsson, Johan Kjell, Martin Bengtsson och Göran Ofsén.
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Bolagsordning

§1 Firma
Bolagets firma är Cimco Marine AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.

§3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom 
dotterbolag, utveckla tekniska lösningar samt sälja motorer och 
andra produkter inom marinindustrin samt därmed förenlig verk-
samhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 
kronor. 

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. 
Bolaget ska enbart ha ett aktieslag med en röst per aktie.

§6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§7 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med 
högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årli-
gen år på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

§8 Revisor
Bolaget ska ha en till två godkända eller auktoriserade revisorer 
med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisons-
bolag. Uppdraget som revisor ska gälla för tiden intill slutet av den 
årsstämma som hålls under första, andra, tredje eller fjärde räken-
skapsåret då revisorn utsågs.

§9 Årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1.  Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller flera justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberät-
telsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse

7.  Beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräk-
ningen samt, i förekommande fall, koncernresultat-
räkning och koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamö-
terna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna 

9.  Val av styrelseledamöter och suppleanter och i förekom-
mande fall av revisorer och revisorssuppleant

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktie-
bolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunk-
ten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i 
Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara 
upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem 
vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den 
dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 
före stämman.

§11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konto-
föring av finansiella instrument.

Bolagsordningen antogs vid extra bolagsstämma den 24 mars 2017 
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Legala frågor och kompletterande information

ALLMÄN INFORMATION OM BOLAGET

Bolaget är ett publikt svenskt aktiebolag med organisationsnum-
mer 556889-7226. Styrelsen har sitt säte i Ängelholms kommun. 
Bolaget bildades i Sverige den 2 april 2012 och registrerades vid 
Bolagsverket den 3 april 2012. Bolaget har bedrivit verksamhet 
under nuvarande firma sedan den 10 april 2015 (dessförinnan Cimco 
Marine Diesel AB). Bolagets associationsform regleras av aktiebo-
lagslagen (2005:551). Aktieägarnas rättigheter förknippade med 
aktierna kan endast ändras i enlighet med detta regelverk. Bolaget 
uppfyller utvalda regler för företagsstyrning i Sverige.

Bolaget har inga dotterbolag och ingår inte i någon koncern.

Teckningsåtaganden
I Erbjudandet föreligger teckningsåtaganden från befintliga aktie-
ägare och externa investerare om sammanlagt 20,75 MSEK, vil-
ket motsvarar 59 procent av antalet aktier i Erbjudandet. I tabel-
len bredvid framgår information om de teckningsåtaganden som 
överstiger fem procent av Erbjudandet. Full tilldelning ska ske till 
de investerare som lämnat teckningsåtaganden. Samtliga teck-
ningsåtaganden ingicks i juni 2017.

Teckningsåtagandena har ställts ut utan ersättning. Teck-
ningsåtagandena är inte säkerställda genom insättning av likvida 
medel, pantsättning av värdepapper eller andra tillgångar, pre-
sentation av bankgaranti eller på annat sätt. 

Lock up-avtal
Huvudägarna, vilka tillsammans representerar 82,2 procent av 
antalet aktier och röster i Cimco, har var och en ingått ett så kall-
lat lock up-avtal med Avanza. Enligt villkoren i dessa avtal förbin-
der sig Huvudägarna att inte tidigare än tolv månader (The Happy 
Bunch Trust, Marinediesel Sweden AB och Foster Global Holdings 
Pty Ltd Atf Foster Family Trust No 3) respektive sex månader (Pri-
oritet Group Aktiebolag) från första dag för handel av Bolagets 
aktier på Nasdaq First North, utan föregående skriftligt medgi-
vande från Avanza i varje enskilt fall, bland annat utbjuda, försälja, 
träffa avtal om försäljning, träffa avtal om swap, pantsätta eller på 
annat sätt upplåta eller överlåta aktier i Bolaget eller värdepapper 
som berättigar till teckning av, eller utbyte mot, aktier i Bolaget. 
Huvudägarna får dock avyttra aktier i Cimco enligt villkoren för 
ett offentligt uppköpserbjudande. Begränsningen ovan gäller inte 
de aktier som Huvudägarna tecknar i Erbjudandet. Vidare gäller 
begränsningen ovan inte för Huvudägares pantsättning av Bola-
gets aktier till förmån för Huvudägarens eller denne närståendes 
lån, förutsatt att det inte rimligen kan befaras att panten realise-
ras, och inte heller för Huvudägares avyttring av aktier i Cimco till 
ett bolag eller en fond i vilken Huvudägaren är majoritetsägare. I 
sistnämnda fall ska Huvudägaren dock tillse att fonden eller bola-
get inträder i Huvudägarens förpliktelser enligt lock up-avtalet. 
Slutligen gäller begränsningen inte heller för överlåtelser som 
sker utanför Nasdaq First North, under förutsättning att förvär-
varen åtar sig att följa villkoren i lock up-avtalet och Avanza inte 
motsätter sig överlåtelsen med hänvisning till objektivt skäliga 
omständigheter.

Avtal om övertilldelningsoption
The Happy Bunch Trust och Marinediesel Sweden AB har med 
Cimco och Avanza ingått avtal om övertilldelningsoption. För 
det fall Erbjudandet fulltecknats har dessa aktieägare bemyn-
digat Avanza att senast 30 dagar från första handelsdag i Bola-
gets aktie på Nasdaq First North, avyttra högst 363 000 befint-
liga aktier i Bolaget. Övertilldelningsoptionen får utnyttjas för att 
täcka eventuell övertilldelning inom ramen för Erbjudandet.

VÄSENTLIGA AVTAL
Distributörsavtal
Bolaget har ingått ett flertal distributörsavtal för olika regioner. 
Avtalen är hänförliga till Bolagets löpande verksamhet. I allmän-
het innebär avtalen en exklusiv rätt för distributören att sälja Bola-
gets produkter på den aktuella marknaden, med minimiåtaganden 
för inköp av Bolagets produkter från distributörens sida. Avtalens 
löptid är normalt tre år med möjlighet till förlängning. Ingen enskild 
kund är av avgörande betydelse för Bolaget eller den verksamhet 
som Bolaget bedriver.

Leverantörsavtal
Motorerna till Cimcos utombordare levereras av Adam Opel AG 
(”Opel”). Enligt avtalet med Opel har Cimco gjort vissa minimiåta-
ganden för inköp av motorer. Opel har rätt att säga upp avtalet om 
det sker direkta eller indirekta ägarförändringar avseende mer än 
tio procent av aktierna i Cimco. Styrelsen bedömer att Opel inte 
har för avsikt att säga upp avtalet på grund av nämnda ägarför-
ändringsbestämmelse med anledning av Erbjudandets genom-
förande. Avtalet gäller inledningsvis till den 31 december 2017. 
Därefter förlängs avtalet automatiskt i upp till två ettårsperioder 
om avtalet inte sägs upp tre månader innan respektive utgångs-
datum. Cimco bedömer att förlust av Opel som leverantör skulle 
påverka Cimcos verksamhet väsentligt, med hänsyn till att en 
sådan situation skulle innebära att Bolaget måste anpassa en 
motor från en annan leverantör för användning i marin miljö.

Bolaget har i övrigt ett flertal leverantörer inom ramen för sin 
löpande verksamhet. Bolagets utombordare monteras av Udde-
valla Finmekanik AB enligt avtal mellan Bolaget och Uddevalla 
Finmekanik AB. Förlust eller byte av en viktig leverantör skulle på 
kort sikt kunna innebära ökade kostnader eller minskad försälj-
ning. Ingen enskild leverantör är emellertid av avgörande bety-
delse för Cimco eller den verksamhet som Cimco bedriver.

TECKNINGSÅTAGANDEN 

Namn Teckningsåtagande (KSEK) 

LMK Forward AB 10 000

Prioritet Group Aktiebolag 3 500

Christian Ask 3 000

Svante Berger 2 000

Övriga teckningsåtagare 2 250

Totalt 20 750
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Låneavtal
Cimco har den 2 juni 2017 tecknat ett avtal om brygglån med Tren-
tion AB (publ) (”Trention”). Det nominella lånebeloppet uppgår till 
20 MSEK. Om nyemissionen i Erbjudandet genomförs och Bola-
gets aktier noteras på Nasdaq First North senast den 4 septem-
ber 2017 förfaller lånet till betalning den 4 december 2017. Lånet 
löper med en månatlig ränta om tre procent. Om lånet inte åter-
betalats senast 45 dagar efter förfallodatum har Trention rätt att 
kräva kvittning av utestående del av brygglånet mot erhållande 
av nyemitterade aktier i Cimco, varvid emissionskursen ska fast-
ställas till 50 procent av den genomsnittliga marknadsnoteringen 
för Cimcos aktie dagen för insändandet av korrekta registrerings-
handlingar till Bolagsverket. Lånet innehåller sedvanliga rättig-
heter för Trention att kräva förtida återbetalning. Cimco har mot 
en avgift rätt att återbetala brygglånet i förtid. För närvarande 
arbetar Bolaget för att upphandla en långsiktig lånefinansiering 
som ska ersätta brygglånet. Förhandlingar har redan inletts och 
styrelsen hyser stark tilltro till att finansieringen kommer nå fram-
gång. Styrelsens avsikt är att den långsiktiga lånefinansieringen 
ska vara på plats i tid för att lösa brygglånet i förtid. Finansieringen 
är inte säkerställd.

Cimco har den 20 augusti 2015 tecknat ett avtal med ALMI  
Företagspartner Skåne AB (”Almi”). Enligt avtalet har Bola-
get lånat 5 MSEK av Almi. I mars 2017 träffade Bolaget en över-
enskommelse om att lånet ska avbetalas med 118 282 SEK per 
månad, med start den 31 mars 2017 och till dess lånet är återbe-
talt. Lånet förfaller till betalning den 28 februari 2021. Bolaget har 
ställt säkerhet i form av företagsinteckningar om 5 MSEK för lånet 
samt åtagit sig att inte överlåta eller pantsätta fordringar eller till-
gångar utan Almis medgivande.

Cimco tecknade den 17 september 2014 ett avtal med Almi. 
Enligt avtalet har Bolaget lånat 1,5 MSEK av Almi. Lånet löper 
ursprungligen ut den 17 september 2017 och ska amorteras med 
187,5 KSEK per kvartal med start den 31 oktober 2015. Utestående 
belopp per den 31 mars 2017 är 937,5 KSEK. Cimco har överens-
kommit med Almi att lånet ska återbetalas i sin helhet den 16 juli 
2017. Ingen traditionell säkerhet har ställts för lånet men Bola-
get har åtagit sig negativförpliktelser som innebär att Bolaget 
inte har rätt att överlåta eller upplåta rätt till hela eller delar av 
det projekt för vilket lånet lämnades (inklusive Cimcos väsentli-
gaste patent, se nedan under rubriken ”Immateriella rättigheter”) 
eller belåna kundfordringar eller varulager. Enligt avtalet har Almi 
rätt att förvärva alla rättigheter relaterade till projektet, inklusive 
patent, bland annat om Bolaget inte fullgör sin betalningsskyldig-
het enligt lånet. I den mån värdet av vad Almi förvärvat överstiger 
Almis fordran på återbetalning är Cimco berättigat till ersättning.

Utöver ovanstående finansiering har Bolaget fram till den 
27 mars 2017 haft flera krediter från Huvudaktieägarna. Genom 
avtal ingånget den 23 mars 2017 har dessa krediter i sin helhet 
reglerats. För ytterligare information om detta avtal, se rubriken 
”Transaktioner med närstående”.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Patent
Cimco har en patentfamilj bestående av patenten EP2229315 och 
US8662945 som bedöms vara av väsentlig betydelse för Bola-
gets verksamhet. EP2229315 gäller för Cypern, Tyskland, Storbri-
tannien, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, 
Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige och Turkiet. US8662945 
gäller för USA. Patenten omfattar tekniken för att kombinera en 
industriell basmotor från t.ex. en bil med remdrift samt en växel-
låda för omvänd uteffekt. Omfattningen av patentet US8662945 
är något mindre än för patentet EP2229315, vilket främst relaterar 
till placeringen av växellådan. Dessa patent kan upprätthållas till 
och med år 2027. 

Därutöver har Bolaget ytterligare ett antal patent och har gett 
in ett antal patentansökningar för att ytterligare bredda skyddet 
för Bolagets produkter. I två fall har behörig myndighet i USA pre-
liminärt avvisat ansökan och i ett fall har invändning gjorts mot 
en europeisk patentansökan. Ingen av dessa patentansökningar 
bedöms emellertid som väsentliga för Bolagets verksamhet.

För ytterligare information om befintliga patent och patent-
ansökningar, se rubriken ”Immaterialrättsliga tillgångar” under 
avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning”.

Varumärken
Bolaget har rättigheterna inom EU till ett figurvarumärke bestå-
ende av logotypen för OXE Diesel. Bolaget har även initierat en pro-
cess för att skydda detta varumärke i Kina, USA, Filippinerna, Singa-
pore, Kambodja och Vietnam. Cimco avser att göra en översyn av sitt 
varumärkesskydd för att erhålla skydd för ytterligare varumärken.

FÖRSÄKRINGAR

Styrelsen bedömer att Cimco har ett tillfredsställande försäk-
ringsskydd med hänsyn till den verksamhet som Bolaget bedriver.

TVISTER

Bolaget är inte och har inte under de senaste tolv månaderna varit 
part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som fått 
eller kan komma att få betydande effekter på Bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet. Styrelsen har inte kännedom om någon 
omständighet som skulle kunna föranleda något sådant förfa-
rande som fått eller kan komma att få betydande effekter på Bola-
gets finansiella ställning eller lönsamhet.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Lån från närstående
Cimco har sedan det bildades erhållit lånefinansiering av flera 
Huvudaktieägare som är närstående till Bolaget. Lån har lämnats 
av Marinediesel Sweden AB (”Marinediesel”) som kontrolleras 
av Bolagets styrelseledamot Andreas Blomdahl, Foster Global  
Holdings Pty Ltd Atf Foster Family Trust No 3 (”Foster”) som 
kontrolleras av Allan Foster, styrelsesuppleant och far till Bola-
gets styrelseledamot Luke Foster samt av den tidigare aktieä-
garen Camco Private Equity Group Limited (”Camco”), i vars sty-
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relse Bolagets styrelseledamot Hayden Chittell ingår. Per dagen 
för detta Prospekt är samtliga sådana lån i sin helhet reglerade. 
Regleringen följer av ett avtal ingånget den 23 mars 2017 mel-
lan Cimco, Camco, Marinediesel, Foster och minoritetsaktieäga-
ren Charles Hunter. Efter regleringen av lånen har Camcos aktier 
överlåtits till The Happy Bunch Trust. The Happy Bunch Trust har i 
samband med överlåtelsen tillträtt avtalet mellan Cimco, Camco, 
Marinediesel, Foster och Charles Hunter på samma villkor som 
Camco.

Nedan följer en beskrivning av de lån och återbetalningar som 
skett under den period som omfattas av den historiska finansiella 
informationen i detta Prospekt.

Under 2015 erhöll Cimco lånefinansiering uppgående till totalt 
109 549 EUR från Camco, 107 067 EUR från Marinediesel och 696 
160 EUR från Foster. Under 2016 erhöll Cimco lånefinansiering 
uppgående till totalt 100 000 EUR från Foster. Därutöver uppkom 
skulder till Foster om 16 816 EUR avseende kostnader och avgifter 
som Foster betalat i samband med att lånen lämnades samt för-
seningsavgift från Cimco. Som säkerhet för lånen från Foster över-
lämnade Cimco företagsinteckningsbrev om totalt 455 510 SEK. 
Foster har därefter överlåtit fordringar uppgående till 320 000 EUR 
till Marinediesel.

Mellan den 22 och den 31 mars 2017 reglerades lån från ovan-
stående långivare. Detta gjordes bl.a. genom en riktad nyemis-
sion till långivarna. Camco erhöll i nyemissionen 112 432 aktier och 
betalning erlades genom kvittning av fordringar uppgående till 2 
364 761 EUR. Marinediesel erhöll i nyemissionen 38 192 aktier och 
betalning erlades genom kvittning av fordringar uppgående till 803 
291 EUR. Foster erhöll i nyemissionen 15 214 aktier och betalning 
erlades genom kvittning av fordringar uppgående till 320 000 EUR.

Resterande del av utestående lån reglerades kontant enligt 
följande. Marinediesel erhöll ett kapitalbelopp om 33 745 EUR och 
ränta uppgående till 12 274 EUR. Räntan avser det lån om 320 000 
EUR som förvärvats från Foster enligt ovan. Foster erhöll ett kapi-
talbelopp om 172 979 EUR varav 16 816 EUR avsåg kostnader och 
avgifter som Foster betalat i samband med att lånen lämnades 
samt förseningsavgift från Cimco. Foster erhöll vidare betalning 
om 73 518 EUR avseende räntekrav.

Efter ovanstående reglering av utestående lån har Camco, 
Marinediesel och Foster inte några kvarvarande fordringar gent-
emot Cimco.

Övriga närståendetransaktioner med bolag kontrollerade 
av styrelseledamoten Andreas Blomdahl
Bolaget har under den period som omfattas av den historiska 
finansiella informationen i Prospektet genomfört följande trans-
aktioner med bolag kontrollerade av styrelseledamoten Andreas 
Blomdahl. 

Cimco hade fram till den 30 april 2017 ett lån hos Swedbank AB 
om 4,4 MSEK. Säkerhet för lånet hade ställts bland annat genom 
gemensamt borgensåtagande av Marinediesel Sweden AB och 

Blomdahl Holding AB. Marinediesel Sweden AB är en av Huvudak-
tieägarna och Blomdahl Holding AB kontrolleras av Anders Blom-
dahl. Borgensåtagandena täckte hela kapitalbeloppet samt rän-
tor, avgifter och kostnader enligt låneavtalet.

Cimco har anlitat konsulter, främst ingenjörer för utveckling av 
Bolagets produkter, från Marinediesel. Omfattningen av sådana 
transaktioner uppgår till 7,6 MSEK för 2015, 4,7 MSEK för 2016 och 
0,6 MSEK för perioden 1 januari – 7 juni 2017.

Cimco har hyrt testlokaler för utveckling av Bolagets produkter 
från Marinediesel. Omfattningen av sådana transaktioner uppgår 
till 266 700 SEK för 2015, 1 019 767 SEK för 2016 och 0,5 MSEK för 
perioden 1 januari – 7 juni 2017.

Cimco har ingått ett avtal med Blomdahl Industrifastigheter 
AB om att hyra lokaler för kontors- och verkstadsändamål. Kon-
torsytorna omfattar 390 m2 x 2, och verkstadsytan omfattar 819 
m2. Lokalerna är ännu inte färdigställda utan är under konstruk-
tion i Ängelholm. Hyresperioden sträcker sig från 1 mars 2018 
till och med den 28 februari 2025. Om inte uppsägning sker nio 
månader före hyrestidens utgång förlängs hyrestiden med tre år.  
Årshyran uppgår till 1 058 850 SEK med indexuppräkning. Per 
dagen för detta Prospekt har ännu inga transaktioner skett under 
hyresavtalet.

Övriga transaktioner med närstående
Bolagets distributör Power Equipment Pty Ltd kontrolleras av 
Allan Foster, som är styrelsesuppleant i Bolaget och vars son 
Luke Foster är ordinarie styrelseledamot i Bolaget. Enligt avta-
let är Power Equipment Pty Ltd exklusiv distributör i Australien, 
Nya Zeeland samt ytterligare ett antal mindre länder i samma  
geografiska region. Under 2015 erlade Power Equipment Pty Ltd 
40 000 EUR i förskottsbetalning till Cimco. Bolaget har per dagen 
för detta Prospekt inte genomfört några transaktioner med Power 
Equipment Pty Ltd under avtalet.

Cimcos CFO Myron Mahendra var fram till 28 februari 2017 anli-
tad på konsultbasis. Ersättningen enligt konsultavtalet uppgick 
under 2016 till 756 000 SEK och under 2017 till 168 000 SEK.

Därutöver köper Bolaget löpande juridiska tjänster från Advo-
katfirman Lindahl, i vilken styrelsens ledamot Mats Säterberg är 
delägare. Tjänsterna har upphandlats på marknadsmässiga vill-
kor, är ej knutna till Mats Säterberg som person och ligger utanför 
det uppdrag som Mats Säterberg utför inom ramen för sitt styrel-
seuppdrag och för vilket han uppbär styrelsearvode i likhet med 
övriga styrelseledamöter i Bolaget.

Närståendes innehav av finansiella instrument
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekono-
miska intressen i form av innehav av aktier och teckningsoptio-
ner i Bolaget. För information om sådant innehav, se avsnittet  
”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor” ovan.



INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I CIMCO MARINE AB (PUBL) 69

STABILISERINGSLIKNANDE ÅTGÄRDER

I samband med Erbjudandet kan Avanza komma att genomföra 
transaktioner som stabiliserar eller bibehåller aktiernas kurs på 
nivåer som kanske inte skulle råda på marknaden. Stabiliserings-
liknande åtgärder syftar till att stödja marknadspriset på aktierna 
och kan komma att vidtas under en period från och med första 
dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North till och 
med 30 kalenderdagar därefter. Som ett resultat av sådana stabi-
liseringsliknande åtgärder kan marknadspriset på Bolagets aktier 
vara högre än det annars skulle vara på marknaden.

Det finns inte någon garanti för att stabiliseringsliknande 
åtgärder kommer att genomföras och om de genomförs kan de 
avbrytas när som helst. Inom en vecka efter det att perioden för 
stabiliseringsliknande åtgärder har avslutats kommer Avanza att 
tillkännage huruvida stabiliseringsliknande åtgärder har vidtagits, 
det datum då stabiliseringsliknande åtgärder inleddes, det datum 
då den sista stabiliseringsliknande åtgärden vidtogs samt det 
prisintervall inom vilket stabiliseringsliknande åtgärder utfördes 
för varje datum som stabiliseringsliknande åtgärder utfördes.

AKTIEÄGARAVTAL 

Per dagen för detta Prospekt finns ett aktieägaravtal där aktieä-
garna The Happy Bunch Trust, Marinediesel, Foster och Charles 
Hunter samt Bolaget och den tidigare aktieägaren Camco är par-
ter. Enligt överenskommelse mellan parterna ska avtalet upphöra 
automatiskt i samband med Bolagets notering på Nasdaq First 
North. Förutsatt att noteringen kommer till stånd upphör aktieä-
garavtalet därmed att gälla.

Såvitt styrelsen känner till finns det inga övriga aktieägarav-
tal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare 
som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrel-
sen känner till finns inte heller några andra överenskommelser 
eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över 
Bolaget förändras.

RÅDGIVARES INTRESSEN

Avanza är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband 
med Erbjudandet. Västra Hamnen är projektledare åt Bolaget i 
samband med Erbjudandet. Nordnet är Selling Agent i samband 
med Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare åt 
Bolaget. Västra Hamnen, Avanza, Aktieinvest FK och Nordnet 
erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i 
samband med Erbjudandet. Därutöver har dessa parter inga eko-
nomiska eller andra intressen relaterade till Erbjudandet. 

KOSTNADER FÖR ERBJUDANDET

Bolagets kostnader hänförliga till upptagandet av aktierna på 
Nasdaq First North och Erbjudandet, beräknas uppgå till omkring 
4 MSEK. Sådan kostnader är framförallt hänförliga till kostnader 
för revisorer, finansiella och legala rådgivare, tryckning av Pro-
spekt samt kostnader för presentationer av ledningen.

Nyemissionen beräknas tillföra Cimco cirka 31 MSEK efter 
emissionskostnader.

MARKNADSINFORMATION

Detta Prospekt innehåller viss historisk och framåtriktad mark-
nadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje 
part ansvarar Bolaget för att informationen ifråga har återgivits 
korrekt och att - såvitt Bolaget kan känna till och försäkra sig 
genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av 
berörd tredje man - inga uppgifter utelämnats på ett sätt som 
skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
Ingen tredje part har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intres-
sen i Bolaget.

CERTIFIED ADVISOR

Västra Hamnen är Bolagets certified advisor.

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på Cimcos 
hemsida www.oxe-diesel.com/ir. Kopior av handlingarna hålls 
också tillgängliga på Cimcos huvudkontor, Metallgatan 19 A i Äng-
elholm, under Prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid).

• Cimcos bolagsordning.

• Cimcos årsredovisning för 2015 och 2016 (inklusive revisions-
berättelser).

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Detta Prospekt består av, förutom föreliggande dokument, 
Cimcos årsredovisningar för räkenskapsåren 2015 och 2016. Års-
redovisningarna har reviderats av Bolagets revisor. Hänvisningen 
avser följande sidor i respektive årsredovisning:

• Årsredovisning 2015: Resultaträkning s. 4, Balansräkning s. 5-6, 
Redovisningsprinciper s. 7-9, Noter s. 9-11 och Revisionsberät-
telse s. 13. Dock ej sida 2 ”Flerårsöversikt” och sida 9 ”nyckel-
talsdefinitioner”.

• Årsredovisning 2016: Resultaträkning s. 4, Balansräkning s. 5-6, 
Redovisningsprinciper s. 7-9, Noter s. 9-12 och Revisionsberät-
telse s. 13. Dock ej sida 3 ”Flerårsöversikt” och sida 9 ”nyckel-
talsdefinitioner”.
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Vissa skattefrågor

VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av det aktuella erbjudandet att teckna aktier 
i Cimco. Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen gäller endast 
i Sverige obegränsat skattskyldiga fysiska personer och svenska aktiebolag om inte annat anges. Sammanfattningen omfattar exempelvis inte:

• värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet,

• de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga 
då aktieägare innehar aktier som anses näringsbetingade,

• de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har varit fåmansföretag eller på aktier som har förvärvats med 
stöd av så kallade kvalificerade andelar i fåmansföretag,

• aktier eller andra delägarrätter som förvärvats via ett så kallat investeringssparkonto och som omfattas av särskilda regler om schablonbe-
skattning,

• situationer då aktier innehas av kommanditbolag eller de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer som gör eller återför 
investeraravdrag.

Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag. Beskattningen av varje 
enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om 
de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. 

Sammanfattningen är vidare baserad på antagandet att aktierna i Cimco anses marknadsnoterade i den mening som avses i inkomstskat-
telagen (1999:1229) (IL). För aktier som inte är noterade på en reglerad marknad krävs att aktierna är föremål för kontinuerlig allmänt tillgänglig 
notering på grundval av marknadsmässig omsättning. Skatteverket har i ett ställningstagande bland annat uttalat att omsättning normalt ska 
förekomma en gång var tionde dag samt att noteringarna hålls tillgängliga intill sjätte året efter noteringsåret. 

Fysiska personer
Kapitalvinstbeskattning
När marknadsnoterade aktier eller andra delägarrätter säljs eller 
på annat satt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en 
avdragsgill kapitalförlust uppstå. Kapitalvinster beskattas i 
inkomstslaget kapital med en skattesats om 30%. Kapitalvinst 
respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan för-
säljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter och de avytt-
rade aktiernas omkostnadsbelopp. Omkost nadsbeloppet för alla 
delägarrätter av samma slag och sort beräknas gemensamt med 
tillämpning av genomsnittsmetoden. Det bör noteras att BTA 
(betalda tecknade aktier) därvid inte anses vara av samma slag 
som nyemitterade aktier förrän beslut om nyemission  registrerats 
vid Bolagsverket. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får 
omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablon-
metoden till 20% av försäljningsersättningen efter avdrag för för-
säljningsutgifter.

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra 
marknads noterade delägarrätter är fullt ut avdragsgilla mot 
skattepliktiga kapital vinster på aktier och andra marknadsnote-
rade delägarrätter realiserade under samma år, förutom andelar 

i värdepappersfonder eller specialfonder som endast innehåller 
svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder. Kapitalförluster 
på aktier eller andra delägarrätter som inte kan kvittas på detta 
sätt får dras av med upptill 70% mot övriga inkomster i inkomst-
slaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 
medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt 
samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattere-
duktion medges med 30% av den del av underskottet som inte 
överstiger 100 000 SEK och 21% av resterande del. Ett sådant 
underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Skattepliktig utdelning
För fysiska personer beskattas utdelning i inkomstslaget kapital 
med en skattesats om 30%. För fysiska personer som är bosatta i 
Sverige innehålls normalt preliminärskatt avseende utdelning med 
30%. Den preliminära skatten innehålls i regel av  Euroclear Swe-
den, eller när det gäller förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.
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Aktiebolag
Skatt på kapitalvinster och utdelning
För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skatteplik-
tig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet 
med 22%. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma 
sätt som har beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdrags-
gilla kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter får endast 
dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana värdepapper. 
En sådan kapitalförlust kan för det fall den inte kan dras av hos det 
företag som gjort kapitalförlusten, om vissa villkor är uppfyllda, 
kvittas mot kapitalvinster i bolag inom sam ma koncern, under för-
utsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. En 
kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får spa ras och 
kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delä-
garrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i 
tiden.

Aktieägare som är begränsat skatteskyldiga i Sverige
Kapitalvinstbeskattning
Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sverige kapi-
talvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av sådana 
värdepapper. Innehavarna kan emellertid bli föremål för beskatt-
ning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emeller-
tid fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli 
föremål för svensk beskattning vid försäljning av värdepapper om 
de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio före-
gående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats 
i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan begränsas av skat-
teavtal mellan Sverige och andra länder.

Skatt på utdelning
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som 
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt 
svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30%. Skattesatsen är dock 
i allmänhet reducerad genom skatteavtal som  Sverige har ingått 
med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flerta-
let av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska 
skatten till avtalets skattesats direkt vid  utdelningstillfället om 
erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade föreligger. I 
Sverige verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear 
Sweden, eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förval-
taren. I de fall 30% kupongskatt innehållits vid utbetalning till 
en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats 
eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning 
begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalender-
året efter utdelningen. Kupongskatt uttas normalt även vid utbe-
talning från ett svenskt aktiebolag i samband med bland annat 
inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvs-
erbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga 
ägare till aktier av ett visst slag.
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Adresser

Bolaget
Cimco Marine AB (publ)

Metallgatan 19A
262 72 Ängelholm 

Telefon: +46 431 37 11 30
E-post: info@oxe-diesel.com

oxe-diesel.com

Finansiell Rådgivare & Emissionsinstitut
Avanza Bank AB (publ)

Regeringsgatan 103 
Box 1399 

111 93 Stockholm 
Telefon: +46 8 409 421 22

avanza.se

Legal Rådgivare
Advokatfirman Lindahl KB

Södra Hamngatan 37-41 
Box 22911 

404 39 Göteborg 
Telefon: +46 31 799 10 00

lindahl.se

Revisor
Ernst & Young AB

Nytorgsgatan 14
262 31 Ängelholm

Telefon: +46 431 41 78 50
ey.com/se

Projektledare
Västra Hamnen Corporate Finance AB 

Jungmansgatan 12
211 19 Malmö

Telefon +46 40 200 250
E-post: info@vhcorp.se

vhcorp.se

Selling Agent
Nordnet AB (publ)
Gustavslundsvägen 141

Box 14077
167 14 Bromma

Telefon: +46 8 506 33 000
nordnet.se
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