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Hänvisning till Prospekt 
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Prospektet för Cimco Marine AB (publ) (”Cimco” eller 
”Bolaget”) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värde-
papper. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information i det kompletta Pros-
pektet genomläsas. Prospekt offentliggörs den 8 juni 2017 och finns därefter tillgängligt för nedladdning på Cimcos 

(oxe-diesel.com) och Avanzas (avanza.se) respektive hemsidor.
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• Världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna;

• Patenterad teknologi;

• Stor efterfrågan av dieselalternativ;

• Brist på konkurrens inom diesel p.g.a. brister i traditionell lösning;

• Natodirektiv som stipulerar användning av diesel; 

• Globalt distributörsnätverk med minimiåtaganden; och

• Möjlighet att använda remdriften i utombordare med andra driv-
medel samt utlicensiering till andra verksamhetsområden.

Brist på konkurrens
Traditionella utombordsmotorer är byggda på vinkelväxeltek-
nik, vilket begränsar överföring av vridmoment och försvårar 
en slimmad design. Den remdrivna framdrivningstekniken som 
har utvecklats av Cimco är lättare, smalare och klarar de höga 
momentbelastningar som dieselaggregat ger. 

OXE Diesel är unik både från ett bränsle- och designperspektiv 
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.

Lägre bränsleförbrukning
Motorbelastningen, och därmed bränsleförbrukningen, är påtag-
ligt högre för båtar än bilar. Många kommersiella båtar använder 
idag dubbla 200 hk bensinutombordare och för dessa kan förbruk-
ningen uppgå till 200 liter per timme. Båtar för kommersiellt 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 bräns-
leförbrukning upp till 40-60 procent, med potential för ytterligare 
förbättringar.

Regulatoriska drivkrafter
Under 2015 introducerade NATO ett direktiv, Single Fuel, som sti-
pulerar att all Natoutrustning, pga explosionsrisken med bensin, 
måste köras på diesel efter 2015, om diesel är ett tillgängligt alter-
nativ på marknaden. I militära sammanhang används, till skillnad 
från diesel, bensin i låg utsträckning vilket innebär att kostna-
derna för att tillhandahålla bensin blir höga.1 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 ingått 
ett stort antal distributörsavtal globalt för att möjliggöra framtida 
leverans.

Försäljning
Cimco använder sig av exklusiva distributörer mot varje marknad, 
som i utbyte åtar sig en minimivolym. Alla distributörer har idag 
ett rekommenderat pris till slutanvändaren på cirka 40 000 EUR 
per enhet. Hittills har Cimco ingått avtal med 17 distributörer som 
i sin tur har cirka 800 återförsäljare. Ett typiskt distributörsavtal 
omfattar ett minimiåtagande och en försäljningsprognos för en 
treårsperiod. För räkenskapsåret 2017 uppgår distributörernas 
minimiåtaganden till 1 141 enheter. Bolaget bedömer dock inte att 
de kommer producera hela årets minimiåtaganden. 

Då försäljningen uteslutande sker genom distributörsnätver-
ket kommer slutkunden inte alltid vara känd för Bolaget. I den 
inledande försäljningen har Cimco haft uppföljningar med några 
av slutkunderna och under hösten 2016 levererades bl.a. femton 
OXE-motorer till Hurtigrutens kryssningsfartyg ”M/S Midnatsol”. 
Motorerna används på RHIB-båtar för att transportera passage-
rare under dagsutflykter. Mottagandet har varit positivt och distri-
butören Link i Norge har meddelat att de avser att beställa ytterli-
gare 32 utombordare före årets slut.

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

Cimco Marine AB (publ)

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 till-
räckligt stark konstruktion för att hantera kraftöverföringen mellan dieselmotorn och propellern. 

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 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.

Bolaget har upprättat ett distributörsnätverk som täcker stora delar av världen. Ett typiskt distributörsavtal omfattar att distributö-
ren lämnar ett minimiåtagande samt en försäljningsprognos. 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. 

Highlights
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Transaktionen

SAMMANFATTNING AV VILLKOREN

Teckningskurs 14,50 SEK

Teckningsperiod 9 - 21 juni 2017

Handelsplats Nasdaq First North  

Första dag för handel 4 juli 2017

Erbjudandets storlek 35 + 5 MSEK

Teckningsåtagande 20,75 MSEK

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. Anmälan om teckning av aktier ska avse lägst 400 aktier. 
Anmälan om teckning 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.

MOTIV TILL ERBJUDANDET

Det förestående Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige 
och består av nyemitterade aktier i Cimco. Vid fullteckning tillförs 
Bolaget 35 MSEK före avdrag för emissionskostnader 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 åta-
ganden som gjorts av distributörer. Nedan redogörs emissions- 
likvidens 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.

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

ÄGANDE FÖRE ERBJUDANDET

Namn Aktier %

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%

Weslan Holdings Pty Ltd Atf The McLaren 
Family Property Trust

669 280 3,9%

Moteka AB 238 674 1,4%

Sonny Johansson 234 250 1,4%

Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ)* 225 750 1,3%

Charles Hunter 153 460 0,9%

John Andersson Moll 147 297 0,9%

Totalt 10 största aktieägare 15 920 785 91,8%

Övriga befintliga aktieägare 1 427 505 8,2%

Summa 17 348 290 100%

MÅLSÄTTNING

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

omsättning överstigande 150 MSEK. Därutöver räknar Bolaget 
med att uppvisa ett positivt kassaflöde under det fjärde kvar-
talet 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.
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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  
effektintervallen
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 effektintervallen. 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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Förväntad marknadstillväxt för utombordare (2015-2020) 

USA Europa Övriga marknader

Källa: Technavio, Global Outboard Engine Market 2016-2020
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Cimco Marine AB (publ) har efter flera års utveckling tagit fram OXE Diesel, en dieselutombordare i de högre effektnivåerna, framtagen för 
att ersätta de väletablerade bensinutombordarna. 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 utombordsmotor.  

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.

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

1 ICOMIA, Recreational Boating Industry Statistics (2015))

2 Technavio, Global Outboard Engine Market 2016-2020

Marknadsfördelning marina motorer (2015)

91%

9%

Utombordare

Inombordare

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 är därmed 
lägre än för övriga regioner. Asien förväntas framgent utgöra den 
snabbast 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 utombor-
dare på den globala marknaden uppvisa en tillväxt om cirka 22 
procent, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt om drygt 4 
procent.6  

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

4 Technavio, Global Outboard Engine Market 2016-2020

5 ibid

6 ibid

Källa: ICOMIA, Recreational Boating Industry Statistics (2015)
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TRENDER OCH DRIVKRAFTER
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 väsent-
lig lättnad av de löpande kostnaderna för båtägare. Bränslepri-
serna har gått ned drastiskt sedan toppnivåerna 2014 och är fort-
farande låga ur ett historiskt perspektiv, vilket bidrar till en stark 
marin marknad.7

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 efterfrå-
gats 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 genom-
snittligt 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.

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 
kommersiella användare uppgår produktgarantin ofta till ett år, 
med max 500 timmars användning, vilket ofta är väsentligt lägre 
än behovet inom kommersiell användning.8 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 karakte-
riseras av hög användning och ofta befinner sig långt från service-

7 Technavio, Global Outboard Engine Market 2016-2020

8 Onshoremarine, About onshore marine warranty (2016)

center. 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 effektivare 
än jämförbara bensinalternativ. Detta innebär lägre bränsleför-
brukning, lägre driftskostnader och ökad räckvidd för dieseldrivna 
fordon.9 De marina inombords marknaderna runt om i världen har 
följt fordonsindustrin i viss utsträckning, medan marknaden för 
utombordare fortfarande är helt beroende av bensin. Många kom-
mersiella båtar använder idag dubbla 200 hk bensin utombordare 
och för dessa kan förbrukningen i vissa fall uppgå till 200 liter per 
timme. Då båtar för kommersiellt bruk normalt används över 1 000 
timmar per år kan även små besparingen innebära en avsevärd 
skillnad, både vad gäller pengar och miljö. Regleringarna för tra-
ditionella utombordsmotorer är väsentligt mindre krävande vilket 
marknaden anpassat sig efter.10

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. I militära sammanhang används, till skillnad från die-
sel, bensin i låg utsträckning vilket innebär att kostnaderna för att 
tillhandahålla bensin blir höga. Natodirektivet tillåter alternativa 
bränslen endast om det inte finns något dieselalternativ.11 

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 hel-
ler dra nytta av den ökade effekt och vridmoment som traditio-
nella dieselmotorer ger. Med få undantag, använder dessutom de 
flesta utombordarna ett öppet vattenkylsystem som är slitsamt 
för motorerna, särskilt när de körs i saltvattenmiljöer. Den enda 
aktören som hittills lyckats leva upp till Natodirektivet i de högre 
effektintervallen, är Cimcos OXE Diesel. 

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

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

11 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

Marknadstrender
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Verksamhetsöversikt

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 
kommersiell 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 
Guard1 har redan satt upp mål för att byta till dieseldrift för alla 
sina framdrivningssystem inom de närmaste fem åren, en effekt 
av Natodirektivet. Cimcos OXE Diesel kan ersätta konventionella 
utombordare utan modifieringar av båten och är både effekti-
vare 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.

TILLVERKNING

Parallellt med utveckling av produkten har strategier och metoder 
utvecklats för att möjliggöra en robust och effektiv produktions-
process. Under hösten 2016 har en produktionslina för OXE Diesel 
utvecklats. Produktionslinan innefattar förmontage som levereras 
in till linan, montering samt kvalitetskontroll av motorer. Samtliga 

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

motorer testas före leverans. Produktion har påbörjats i begränsad 
omfattning för att ge möjlighet att förbättra både process, metod 
och flöde. Vald leverantör för montering och slutkontroll är UFAB 
i Uddevalla. UFAB har en lång erfarenhet av montering av pro-
dukter med hög komplexitet. Under våren 2017 har produktions-
takten rampats upp stegvis enligt en fördefinierad plan. Hösten 
2017 beräknas produktionen att ha nått produktionstaktmålet för  
innevarande år. 

STRATEGI OCH MÅLSÄTTNINGAR
Cimcos målsättning är att bli global marknadsledare avseende 
diesel utombordsmotorer i segmentet 100 - 400 hk, 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. 

Cimcos OXE-Diesel

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 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.

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. För räkenskapsåret 2017 uppgår distributörernas minimiåta-
ganden 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.
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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 
konceptutveckla en OXE Diesel i den övre delen av effektinterval-
let. Den långsiktiga strategin för produktutvecklingen inkluderar 
att differentiera motorerbjudandet mot olika marknaders och kun-
ders behov. Cimco kommer även att utvärdera andra drivenheter 
såsom hybrider och elektriska lösningar. 

OXE Diesel jämfört med traditionella utombordare
De enda likheterna mellan OXE Diesel och de traditionella utombor-
darna är att motorn placeras på akterspegeln av båten och båda har 
ett trimtiltsystem för att justera vinkeln på motorn. Därutöver utgör 
Cimcos teknik ett nytt segment för den marina framdrivningsindu-
strin och kan inte jämföras med något annat på marknaden. 

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 Diesels unika remdrivna teknologi eliminerar 
nackdelarna med de traditionella utombordsenheterna. OXE Die-
sel kan tillgodogöra sig en kombination av utombordarens flexibili-
tet och inombordarens tillförlitlighet samt styrka.

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. 

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 

Cimcos OXE Diesel jämfört med en traditionell utombordare

• Integrerad fordonsmotor
• 45% mindre CO2-utsläpp än 

motsvarande bensinutom-
bordare

• 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  

propeller hastigheter ned 

till ett varv per minut

Oxe Diesel Traditionell utombordare
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FÖRSÄLJNING

Cimco använder sig av exklusiva distributörer mot varje marknad, 
som i utbyte åtar sig en minimivolym. Alla distributörer har idag 
ett rekommenderat pris till slutanvändaren på cirka 40 000 EUR 
per enhet. Hittills har Cimco ingått avtal med 17 distributörer som 
i sin tur har cirka 800 återförsäljare. Ett typiskt distributörsavtal 
omfattar ett minimiåtagande och en försäljningsprognos för en 
treårsperiod. För räkenskapsåret 2017 uppgår distributörernas 
minimiåtaganden till 1 141 enheter. Bolaget bedömer dock inte att 
de kommer producera hela årets minimiåtaganden. 

Då försäljningen uteslutande sker genom distributörsnätver-
ket kommer slutkunden inte alltid vara känd för Bolaget. I den 
inledande försäljningen har Cimco haft uppföljningar med några 
av slutkunderna och under hösten 2016 levererades bl.a. femton 
OXE-motorer till Hurtigrutens kryssningsfartyg ”M/S Midnatsol”. 
Motorerna används på RHIB-båtar för att transportera passage-
rare under dagsutflykter. Mottagandet har varit positivt och distri-
butören Link i Norge har meddelat att de avser att beställa ytterli-
gare 32 utombordare före årets slut.

Den initiala målgruppen är aktörer inom kommersiella tillämp-
ningar som fiskodlingar, besiktningsverksamhet, hamntjänster, 
olja- och gasproducenter, polis, kustbevakning, räddningstjänst, 
fiskevårds- och andra statliga myndigheter 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.

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. 

Antal distributörer: 17
Totalt antal återförsäljare: ca 800

Karta över Cimcos distributionsnätverk
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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

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

Finansiella poster -344 -1 001 -5 697 -

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

Balansräkning

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

(belopp i KSEK) Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Reviderad

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 79 798 55 884 76 948 57 446

Materiella anläggningstillgångar 3 876 264 4 057 -

Summa anläggningstillgångar  83 674  56 148 81 005 57 446

Omsättningstillgångar

Varulager m.m 20 201 1 946 19 755 1 946

Kortsiktiga 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

Eget kapital och skulder

Eget kapital 84 585 8 056 19 148 10 058

Avsättningar 919 - 481 -

Långfristiga skulder 4 000 9 963 40 470 40 669

Kortfristiga skulder 48 928 46 656 58 952 13 318

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

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

För perioden 1 januari till 31 mars 2017 uppgick nettoomsätt-
ningen 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 pos-
ter uppgick totalt under räkenskapsperioden till -345 KSEK  

Finansiell information

(-948 KSEK). Minskningen är hänförlig till räntekostnaderna avse-
ende 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 räkenskaps-
perioden 1 januari till 31 mars 2017 uppgick resultatet till -9 509 
KSEK (-2 725 KSEK). 

Sedan den 31 mars 2017 har Bolaget 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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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


