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Viktig information till investerare 
Allmänt 
Goldcup 19426 AB, under namnändring till Luci Intressenter AB (ett privat aktiebolag med säte i Stockholm, org.nr 559223-1723) (”Luci Intressenter” eller ”Budbolaget”) har 
lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i LightLab Sweden AB (publ) (org.nr 556585-8981) (”LightLab” eller ”Bolaget”) i enlighet med de villkor som anges i 
denna erbjudandehandling (”Erbjudandet”). Priset i Erbjudandet kommer inte att höjas av Luci Intressenter. 

Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Luci Intressenter och aktieägare i LightLab med anledning av Erbjudandet, ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Tvist rörande 
Erbjudandet eller sådana avtal, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. 

Informationen i Erbjudandehandlingen avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörandet av Erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkran 
om att den har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte 
användas i något annat syfte. Siffrorna som presenteras i Erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats där lämpligt. Detta innebär att vissa tabeller kanske inte summerar 
korrekt. Om ej annat uttryckligen anges, är all information i Erbjudandehandlingen avseende aktieinnehav i LightLab baserad på 26 187 168 utestående aktier i LightLab, varav 
15 aktier är av serie A och 26 187 153 aktier är av serie B. 

Beskrivningen av LightLab på sidorna 15-34 i Erbjudandehandlingen har granskats av LightLabs styrelse. Luci Intressenter garanterar inte och tar inget ansvar för att 
informationen om LightLab är korrekt eller fullständig. 

Evli Bank Plc. (“Evli”) är finansiell rådgivare till Luci Intressenter i samband med Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan part för rådgivning. Evli har inte åtagit sig 
någon skyldighet att verifiera informationen i Erbjudandehandlingen och avsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. 

Tillämplig lag, tvister och översättning 
Erbjudandehandlingen har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige, Takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01) utfärdade av Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning, (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. 

Erbjudandet ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid 
Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Erbjudandehandlingen är endast tillgänglig på svenska. Erbjudandehandlingen har inte godkänts och registrerats av 
Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. 9 § lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. 

Framtidsinriktad information 
Information i Erbjudandehandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt 
effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, 
”uppskattas”, ”beräknas” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden som är 
beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen 
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Luci Intressenter och LighLabs kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den 
lämnades och Luci Intressenter har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera och revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser 
eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och annan reglering. 

Information till aktieägare i LightLab utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer, mäklare och andra förvaltare 
som innehar aktier för personer med hemvist utanför Sverige 
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i denna Erbjudandehandling, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare 
erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.  

Denna erbjudandehandling och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom, 
eller in i, något land där distribution av Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – 
Luci Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller 
indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende. 

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig 
av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta 
inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte 
överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och 
ska inte denna Erbjudandehandling eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom 
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya 
Zeeland, Sydafrika eller USA. 

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av 
en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-
diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte 
att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger 
en order om att delta i sådant erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Luci Intressenter kommer inte att tillhandahålla något 
vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. 
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
 

Erbjudandevederlag1:   5,00 kronor för varje aktie i LightLab 

Acceptfrist:    21 november 2019–12 december 2019 

Beräknad likviddag:   19 december 2019  

 
 
 
 
  

                                                           
1 Om LightLab, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför någon annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i 
Erbjudandet enligt ovan att minskas i motsvarande mån. 
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Erbjudande till aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ)  
Inledning 
Den 6 november 2019 offentliggjorde Luci Intressenter 
ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i LightLab 
om att förvärva samtliga utestående aktier i LightLab 
(”Erbjudandet”).  

Aktierna i LightLab är noterade på Nasdaq First North 
Growth Market, under kortnamnet ”LLSW B”. 

Vederlag 
Samtliga aktieägare i LightLab erbjuds 5,00 kronor 
kontant för varje aktie i LightLab 
(”Erbjudandevederlaget”).2 Luci Intressenter kommer inte 
att höja priset i Erbjudandet eller, vare sig under 
Erbjudande eller efter fullföljande av Erbjudandet, 
förvärva några aktier i LightLab till ett pris som överstiger 
priset i Erbjudandet. 

Premie3 
Priset i Erbjudandet motsvarar en premie om: 

• cirka 43,7 procent jämfört med stängningskursen för 
LightLabs B-aktie på Nasdaq First North Growth 
Market den 5 november 2019 (den sista 
handelsdagen före offentliggörandet av 
Erbjudandet) om 3,48 kronor; 

• en premie på cirka 48,0 procent jämfört med den 
volymviktade genomsnittliga betalkursen för 
LightLabs B-aktie på Nasdaq First North Growth 
Market den senaste månaden före offentliggörandet 
av Erbjudandet från och med den 7 oktober 2019 till 
och med den 5 november 2019 om 3,38 kronor, och; 

• en premie på cirka 36,6 procent jämfört med den 
volymviktade genomsnittliga betalkursen för 
LightLabs B-aktie på Nasdaq First North Growth 
Market de senaste tre månaderna före 
offentliggörandet av Erbjudandet från och med den 
6 augusti 2019 till och med den 5 november 2019 
om 3,66 kronor; 

                                                           
2 Om LightLab, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning 
eller genomför någon annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer 
vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minskas i motsvarande mån. 
3 Källa Nasdaq. 

Erbjudandets totala värde 
Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 59,7 
miljoner kronor, vilket innebär att LightLab värderas till 
cirka 130,9 miljoner kronor.4 

Erbjudandets finansiering 
Erbjudandet är inte villkorat av att Budgivarna eller Luci 
Intressenter erhåller extern finansiering. Luci Intressenters 
ägare, Gunnar Dellner, Östersjöstiftelsen och 
Gålöstiftelsen, har ovillkorligen åtagit sig att vid 
Erbjudandets fullföljande vederlagsfritt överföra sina 
LightLab-aktier till Luci Intressenter och tillföra 
erforderligt kapital på drygt 60 miljoner kronor. 

Acceptnivå i erbjudandet 
Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att 
Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Luci 
Intressenter blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 
procent av det totala antalet utestående aktier i LightLab. 
Luci Intressenter förbehåller sig rätten att frånfalla detta 
villkor och att fullfölja Erbjudandet vid en lägre 
acceptansnivå. För mer information, se avsnittet ”Villkor 
och anvisningar – Villkor för Erbjudandet”. 

Rekommendation från styrelsen i 
LightLab  
Styrelsen för LightLab rekommenderar enhälligt LightLabs 
aktieägare att acceptera Erbjudandet. Styrelsen för 
LightLab har erhållit en s.k. fairness opinion från Erik 
Penser Bank, enligt vilken, utifrån de antaganden och 
förutsättningar som görs i utlåtandet, det erbjudna 
vederlaget är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för 
innehavare av aktier i LightLab. Både styrelsens utlåtande 
i sin helhet, samt ett utlåtande från Erik Penser gällande 
fairness opinion finns nedan. 

Vissa närstående parter  
Ingen ledamot i styrelsen eller ledningen har ansetts ha 
intressegemenskap med Luci Intressenter eller på annan 
grund något intresse som strider mot aktieägarnas. 

4 Baserat på att det totala antalet utestående aktier i LightLab uppgår till 
26 187 168 aktier, av vilka Luci Intressenters ägare för närvarande äger 14 
237 963 aktier. 
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Luci Intressenters aktieägande i 
LightLab 
Luci Intressenters ägare äger tillsammans 14 237 963 B-
aktier i LightLab vilket motsvarar 54,37 procent av 
utestående aktier5 . Dessa aktier kommer att överföras 
vederlagsfritt till Budbolaget förutsatt att Erbjudandet 
genomförs. 

Budbolaget har utöver nämnda aktier fått indikationer 
från vissa aktieägare att de ställer sig positiva till budet 
och avser att acceptera Erbjudandet. Aktieägarna som har 
indikerat att de kommer att acceptera Erbjudandet är 
Peter Fäldt, Kåre Gilstring och Logro AB. Totalt 
kontrollerar dessa aktieägare minst 1 441 710 B-aktier, 
motsvarande 5,51 procent av utestående aktier. 6 Dessa 
aktier kommer förvärvas under acceptperioden till ett pris 
om 5,00 kronor per aktie. 

Luci Intressenter har inte förvärvat eller avtalat om att 
förvärva aktier i LightLab eller några finansiella instrument 
som ger en finansiell exponering mot aktien i LightLab 
under de senaste sex månaderna före offentliggörandet 
av Erbjudandet. Luci Intressenter kan under 
acceptperioden för Erbjudandet komma att förvärva, eller 
ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i LightLab. 
Alla sådana förvärv eller överenskommelser kommer att 
ske i överensstämmelse med Takeover-reglerna (enligt 
definitionen nedan) och svensk lag samt offentliggöras i 
enlighet med tillämpliga regler.  

Delårsrapport  
Den 7 november 2019 offentliggjorde LightLab sin 
delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019. 
Rapporten återges i sin helhet på sidorna 25-34. 

Inlösen och avnotering  
Om Luci Intressenter, i samband med Erbjudandet eller 
på något annat sätt blir ägare till mer än 90 procent av 
aktierna i LightLab, avser Luci Intressenter att påkalla 
inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva 
samtliga resterande aktier i LightLab. I samband härmed 
avser Luci Intressenter att verka för att aktierna i LightLab 
avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.  

Tillämplig lag och tvister  
Erbjudandet regleras av och ska tolkas i enlighet med 
svensk materiell rätt. Tvist rörande Erbjudandet ska 
avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms 
tingsrätt som första instans.  

Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade 
av Kollegiet för svensk bolagsstyrning 1 april 2018 
(”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens 
besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna 
och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens 
uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets 
Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga 
på Erbjudandet.  

Rådgivare  
I samband med Erbjudandet agerar Evli Bank Plc. som 
finansiell rådgivare till Luci Intressenter, medan 
Setterwalls Advokatbyrå är juridisk rådgivare.  

Emissionsinstitut  
Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med 
Erbjudandet.

  

                                                           
5Aktierna ägs f.n. enligt följande: Gunnar Dellner: 7 573 843 B-aktier 
(28,92%), Östersjöstiftelsen: 5 129 074 B-aktier (19,59%) och 
Gålöstiftelsen: 1 535 046 B-aktier (5,86%). 

6 Aktierna ägs f.n. enligt följande: Peter Fäldt 675 542 B-aktier (2,58%), 
Kåre Gilstring 666 168 B-aktier (2.54%) och Logro AB 100 000 B-aktier 
(0,38%).  
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Bakgrund och motiv till Erbjudandet 
Budgivarna ser ett antal skäl för att LightLab skulle passa bättre som ett onoterat bolag med en stark och fokuserad ägarbild, 
än som ett noterat bolag. 

LightLab har ännu inte uppnått sitt kommersiella genombrott och har därför tvingats till återkommande kostnadskrävande 
nyemissioner i den publika miljön. Med årliga kostnader i storleksordningen 40 miljoner kronor och ännu inga synliga intäkter 
bedömer Budgivarna att det finns ett akut behov av ytterligare kapitaltillskott. Budgivarna bedömer att Bolaget och dess 
anställda, i nuvarande fas, har bättre förutsättningar att utvecklas väl i en privat miljö.  

Budgivarna anser att Erbjudandet är finansiellt attraktivt för LightLabs aktieägare och att det innebär en attraktiv, långsiktig 
lösning för såväl bolaget som dess anställda. Budgivarna har inte för avsikt att väsentligt ändra bolagets övergripande 
strategier och planer för verksamheten som en följd av Erbjudandet. Budgivarna förutser för tillfället inga väsentliga 
förändringar till följd av förvärvet för LightLabs ledning och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen 
och verksamheten på de platser där LightLab bedriver verksamhet. Det är Budgivarnas tro att åtgärder för att uppnå ett 
kommersiellt genombrott kommer att kunna genomföras mer effektivt i en onoterad miljö, eftersom ledningen då kan 
fokusera helt på att utveckla verksamheten och inte behöver ta hänsyn till marknadskommunikation och kapitalanskaffning. 

 

För ytterligare information hänvisas till informationen i denna Erbjudandehandling, som upprättats av Budgivaren i 
samband med Erbjudandet. Beskrivningen av LightLab på sidorna 15-34 i Erbjudandehandlingen har granskats av styrelsen 

i LightLab. Budgivaren försäkrar att, såvitt de känner till, uppgifterna i Erbjudandehandlingen beträffande Budgivaren 
överensstämmer med faktiska förhållanden. 

 

Stockholm den 20 november 2019  

Luci Intressenter 

.

. 
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Pressmeddelande LightLab Sweden AB (publ) 2019-11-06  

 

Uttalande från styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) med anledning av Luci 
Intressenter AB:s offentliga uppköpserbjudande 

 

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) (”LightLab”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i LightLab att 

acceptera Luci Intressenter AB:s (”Luci Intressenter”) erbjudande om 5,00 kronor kontant per aktie. 

Detta uttalande görs av styrelsen för LightLab (”Styrelsen”) i enlighet med punkten II.19 i Takeoverregler för 

vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeoverreglerna”). 
 

Bakgrund  

Luci Intressenter, ett nybildat bolag som ägs av Gunnar Dellner, Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, har den 

6 november 2019 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i LightLab att överlåta samtliga 

aktier i LightLab till Luci Intressenter mot kontant betalning om 5,00 SEK per aktie (”Erbjudandet”). 

Acceptfristen för Erbjudandet löper under perioden 21 november till och med 12 december 2019. Luci 

Intressenters ägare äger tillsammans 14 237 963 aktier i LightLab, motsvarande 54,37 procent av utestående 

aktier.  

Erbjudandet värderar samtliga aktier i LightLab till 130,9 MSEK baserat på totalt 26 187 168 utstående aktier, 

av vilka 15 utgörs av aktier av serie A och 26 187 153 utgörs av aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar 

till tio röster per aktie medan aktier av serie B berättigar till en röst per aktie.  

Erbjudandet innebär en premie om cirka:  

• 43,7 procent jämfört med stängningskursen 3,48 kronor för LightLabs aktie den 5 november 2019, den 

sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;  

• 48,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen 3,38 kronor för LightLabs aktie under 

de senaste 30 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och  

• 36,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen 3,66 kronor för LightLabs aktie under 

de senaste tre månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.  

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att 

Luci Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i LightLab.  

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till det pressmeddelande varigenom Erbjudandet 

offentliggjordes som hålls tillgängligt på www.luciintressenter.se. 

 

LightLab Sweden AB (publ) 

Virdings Allé 32B 754 50 Uppsala, Tel 08-442 05 50 

1 

http://www.luciintressenter.se/
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Processen för utvärdering av Erbjudandet  

Ingen ledamot i Styrelsen har ansetts ha intressegemenskap med Luci Intressenter eller på annan grund något 

intresse som strider mot aktieägarnas. Erbjudandet har därför utvärderats av Styrelsen i dess helhet.  
 

Styrelsen har med anledning av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare samt 

uppdragit åt Erik Penser Bank att avge en s.k. fairness opinion till stöd för Styrelsens utlåtande angående 

Erbjudandet.  
 

Styrelsens rekommendation  

Styrelsen för LightLab grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer 

vilka Styrelsen anser vara av relevans vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte 

begränsade till, LightLabs nuvarande ekonomiska ställning, beaktat ett nära förestående och betydande behov 

av ytterligare kapital, LightLabs bedömda framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter 

och risker.  
 

Styrelsen har utvärderat Erbjudandet mot bakgrund av LightLabs långsiktiga värde utifrån bedömda framtida 

kassaflöde, budpremier vid tidigare erlagda bud på noterade bolag i Sverige samt aktiemarknadens 

förväntningar kring utvecklingen av LightLabs aktiekurs och lönsamhet.  
 

Av Erik Penser Banks fairness opinion, som bifogas som bilaga till detta pressmeddelande, framgår att Erik 

Penser Bank anser att Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i LightLab ur ett finansiellt perspektiv.  
 

Baserat på ovanstående rekommenderar Styrelsen enhälligt LightLabs aktieägare att acceptera Erbjudandet 

om 5,00 kronor per aktie.  
 

Påverkan på LightLab och dess anställda  

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av 

Erbjudandet kan komma att ha på LightLab, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Luci 

Intressenters strategiska planer för LightLab och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på 

sysselsättningen och på de platser där LightLab bedriver sin verksamhet.  
 

Luci Intressenter har i sitt pressmeddelande den 6 november 2019 uttalat följande: ”Budgivarna har inte för 

avsikt att väsentligt ändra bolagets övergripande strategier och planer för verksamheten som en följd av 

Erbjudandet. Budgivarna förutser för tillfället inga väsentliga förändringar till följd av förvärvet för LightLabs 

ledning och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser 

där LightLab bedriver verksamhet.”  
 

Styrelsen utgår ifrån att Luci Intressenters uttalanden är korrekta och finner ingen anledning att ha någon 

annan uppfattning. 
 

LightLab Sweden AB (publ) 

Virdings Allé 32B 754 50 Uppsala, Tel 08-442 05 50 
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Tillämplig lag och tvist  

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av 

detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.  

Detta pressmeddelande har upprättats i en svensk och engelsk version. Vid eventuella avvikelser mellan den 

svenska och den engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.  
 

 

Uppsala den 6 november 2019  
 

LightLab Sweden AB (publ)  

Styrelsen  
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Anders Frisk, styrelseordförande  

Tel: +(46) 70 420 44 87 

 

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 

offentliggörande den 6 november 2019 kl. 07:45 CET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detta är LightLab Sweden AB 

LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder under varumärket EEE Light® teknik och produkter för hållbar desinfektion av 

vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. LightLab har cirka 3 700 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. 

Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost: certifiedadviser@penser.se 

 

LightLab Sweden AB (publ) 

Virdings Allé 32B 754 50 Uppsala, Tel 08-442 05 50 
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Fairness opinion från Erik Penser Bank 

 

 

 
 

Till styrelsen i  

LightLab Sweden AB (publ)  

Virdings allé 32B  

754 50 Uppsala  

Fairness Opinion avseende Luci Intressenter ABs bud på samtliga aktier i LightLab  

Den 6 november 2019 offentliggjorde Luci Intressenter AB (”Luci Intressenter”) genom ett pressmeddelande ett 

erbjudande till aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) (”LightLab” eller ”Bolaget”) att till Luci Intressenter 

överlåta samtliga aktier i LightLab mot kontant betalning om 5,00 SEK per aktie (”Erbjudandet”). Luci 

Intressenter ägs av tre befintliga aktieägare i LightLab, Gunnar Dellner, Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Luci 

Intressenters ägare äger tillsammans 14 237 963 aktier i LightLab, motsvarande 54,37 procent av utestående aktier.  

I anledning av ovanstående har styrelsen för LightLab uppdragit åt Erik Penser Bank AB (publ) (”EPB”) att avge 

ett utlåtande (”Utlåtandet”) om Erbjudandets skälighet ur ett finansiellt perspektiv, s k fairness opinion. Styrelsen 

för LightLab har sedan den 28 oktober 2019 haft kännedom om Luci Intressenters övervägande att lämna ett bud. 

 EPB baserar detta Utlåtande avseende Erbjudandet på följande information:  

i. Pressmeddelande daterat 6 november 2019 i vilket Luci Intressenter offentliggjorde Erbjudandet med 

villkor;  

ii. Publikt tillgänglig finansiell information om Bolaget, innefattande offentliggjorda årsredovisningar för 

de senaste räkenskapsåren samt de senast offentliggjorda delårsrapporterna;  

iii. Genomgångar med företrädare för Bolagets ledning i vilka Bolagets verksamhet, finansiella ställning, 

resultatutveckling, strategi och framtidsutsikter har behandlats;  

iv. Statistik för Bolagets aktie avseende kursutveckling och handelsvolymer;  

v. Publikt tillgänglig information om jämförbara offentliga erbjudanden; och  

vi. Annan information som bedömts vara relevant i arbetet med att utvärdera Erbjudandet.  

EPB har förlitat sig på att den information som erhållits från LightLab och som inhämtats från tredje part är korrekt, 

fullständig och tillförlitlig. Ingen oberoende granskning eller verifiering har således gjorts för att säkerställa 

riktigheten i informationen. Vidare har EPB antagit att de prognoser och framtidsutsikter som redogjorts för av 

företrädare för LightLab är baserade på rimliga antaganden. Dock är LighLab i en relativt tidig 

kommersialiseringsfas och saknar för närvarande försäljningsintäkter varför osäkerhet i prognosen är högre än för 

bolag med etablerade produkter.  

Utlåtandet grundas på de marknadsmässiga, ekonomiska, finansiella och övriga förhållanden rörande LightLab, 

direkt och indirekt, som EPB haft kännedom om och tillgång till per dagen för detta Utlåtande. Händelser som 

inträffar eller blir kända efter dagen för detta Utlåtande kan göra Utlåtandet inaktuellt.  

Med grund i och med förbehåll för ovanstående är det EPBs uppfattning att, per denna dag, Erbjudandet är att 

betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktier i LightLab. 
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EPB bedriver värdepappersrörelse i enlighet med svensk lag. EPB kan, som del av den löpande verksamheten, ta 

positioner för egen eller för kunders räkning i värdepapper som kan komma att, direkt såväl som indirekt, påverka 

eller påverkas av Erbjudandet.  

För upprättandet av detta Utlåtande erhåller EPB ett fast arvode.  

Detta värderingsutlåtande är endast avsett att utgöra underlag för styrelsen för LightLab i samband med dess 

utvärdering av Erbjudandet och skall som sådant inte tolkas som en rekommendation till aktieägarna i LightLab. 

Utlåtandet utgör ej heller någon bedömning av de kurser till vilka LightLab-aktien kan komma att handlas i 

framtiden. EPB medger att styrelsen i LightLab hänvisar till Utlåtandet och låter publicera Utlåtandet i sin helhet i 

en erbjudandehandling avseende Erbjudandet eller som separat pressmeddelande. I övrigt får Utlåtandet inte 

användas, citeras, reproduceras eller på annat sätt återges utan skriftligt medgivande från EPB.  

EPB ansvarar inte för innehållet i Utlåtandet mot någon annan person än styrelsen för LightLab. Svensk materiell 

rätt är applicerbar på Utlåtandet och tvist i anledning av Utlåtandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt.  

Detta Utlåtande har upprättats i en svensk och engelsk version. Vid eventuella avvikelser mellan den svenska och 

den engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.  

Stockholm den 6 november 2019  

Erik Penser Bank  

Corporate Finance 
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Villkor och anvisningar 
 

Erbjudandet 
Luci Intressenter erbjuder aktieägarna i LightLab 5,00 
kronor kontant för varje aktie i LightLab. 

Om LightLab, före redovisning av likvid i Erbjudandet, 
lämnar utdelning eller genomför någon annan 
värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i 
Erbjudandet enligt ovan att minskas i motsvarande mån. 

Erbjudandet innebär att LightLab värderas till cirka 130,9 
miljoner kronor baserat på det totala antalet aktier i 
LightLab, som uppgår till 26 187 168 aktier. Erbjudandets 
totala värde, baserat på 11 949 205 aktier i LightLab som 
inte redan ägs av Luci Intressenter, uppgår till cirka 59,7 
miljoner kronor. 

Courtage kommer inte att utgå i samband med 
Erbjudandet. 

Villkor för Erbjudandet 
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:  

i. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning 
att Luci Intressenter blir ägare till aktier 
motsvarande mer än 90 procent av det totala 
antalet utestående aktier i LightLab; 

ii. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande 
att förvärva aktier i LightLab på villkor som för 
LightLabs aktieägare är förmånligare än de 
villkor som gäller enligt Erbjudandet; 

iii. att inga omständigheter, som Luci Intressenter 
inte hade kännedom om vid tidpunkten för 
Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som 
väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas 
väsentligt negativt påverka, LightLabs 
försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget 
kapital eller tillgångar; 

iv. att varken Erbjudandet eller förvärvet av 
LightLab helt eller delvis omöjliggörs eller 
väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller 
annan reglering, domstolsavgörande, 
myndighetsbeslut eller motsvarande 
omständighet, som föreligger eller kan 
förväntas, och som Luci Intressenter inte rimligen 

hade kunnat förutse vid tidpunkten för 
Erbjudandets offentliggörande; 

v. att ingen information som offentliggjorts av 
LightLab är väsentligt felaktig, ofullständig eller 
vilseledande, och att LightLab har offentliggjort 
all information som ska ha offentliggjorts av 
LightLab;   

vi. att LightLab inte vidtar några åtgärder som är 
ägnade att försämra förutsättningarna för 
Erbjudandets lämnande eller genomförande. 

Luci Intressenter förbehåller sig rätten att återkalla 
Erbjudandet för det fall det står klart att något av 
ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Luci 
Intressenter förbehåller sig rätten att frånfalla, helt eller 
delvis, ett eller flera av villkoren enligt ovan, inklusive att 
fullfölja Erbjudandet till en lägre acceptansnivå. Såvitt 
avser villkoren 2-6 får emellertid ett sådant återkallande 
endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig 
betydelse för Luci Intressenters förvärv av LightLab. 

Direktregistrerade aktieägare i 
LightLab 
En förtryckt anmälningssedel, en informationsbroschyr 
samt ett förfrankerat svarskuvert distribueras till de som 
är direktregistrerade aktieägare i LightLab omkring den 
20 november 2019. Aktieägare bör själva kontrollera att 
de förtryckta uppgifterna i anmälningssedeln är korrekta. 

Aktieägare i LightLab vars aktier är direktregistrerade hos 
Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och som önskar 
acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med 
den 21 november 2019 till och med den 12 december 
2019 klockan 17.00 CET underteckna och lämna in en 
korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till:  

Aktieinvest FK AB (”Aktieinvest”)  
Emittentservice  
Box 7415 
103 91 Stockholm  
E-post: emittentservice@aktieinvest.se 
(inskannad kopia)  

Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas med post 
i bifogat förfrankerat svarskuvert i god tid före sista 
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anmälningsdag för att kunna vara Aktieinvest tillhanda 
senast klockan 17.00 den 12 december 2019. Inskannad 
kopia av en korrekt ifylld anmälningssedel kan även 
skickas till Aktieinvest med epost på adress 
emittentservice@aktieinvest.se.  

Observera att felaktiga eller ofullständiga 
anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. 

Förvaltarregistrerade aktieägare i 
LightLab 
Aktieägare i LightLab vars aktier är förvaltarregistrerade, 
det vill säga på en depå hos en bank eller annan 
förvaltare, erhåller en informationsbroschyr, men ingen 
förtryckt anmälningssedel eller förfrankerat svarskuvert. 
Sådana aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för 
att erhålla ytterligare information om Erbjudandet. 
Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från 
förvaltaren. 

Pantsatt innehav  
Är aktier i LightLab pantsatta i Euroclear-systemet måste 
såväl aktieägaren som panthavaren underteckna 
anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör om 
Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara 
avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda 
aktier i LightLab när dessa ska levereras till Luci 
Intressenter.  

Erbjudandehandling och 
anmälningssedel 
Erbjudandehandling och anmälningssedel finns tillgänglig 
hos Aktieinvest på adress enligt ovan och på webbplatsen 
www.aktieinvest.se/lightlab2019. Erbjudandehandlingen 
och anmälningssedel finns även tillgänglig på Luci 
Intressenters webbplats www.luciintressenter.se samt på 
Evlis webbplats www.evli.com.  

Acceptfrist och rätt till förlängning 
av Erbjudandet  
Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 21 
november 2019 till och med den 12 december 2019. Luci 
Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga 
acceptfristen i Erbjudandet liksom att senarelägga 
tidpunkten för utbetalning av vederlag. Meddelande om 
sådan förlängning och/eller senareläggning av 
utbetalning av vederlag kommer att offentliggöras av Luci 
Intressenter genom pressmeddelande i enlighet med 
gällande lagar och regler.  

Bekräftelse och överföring av 
aktier i LightLab till spärrade VP-
konton  
Efter det att Aktieinvest mottagit och registrerat korrekt 
ifylld anmälningssedel kommer aktierna i LightLab att 
överföras till ett för varje aktieägare i LightLab nyöppnat 
spärrat VP-konto, ett så kallat apportkonto. I samband 
därmed skickar Euroclear en avi (”VP-avi”) som utvisar det 
antal aktier i LightLab som utbokats från det ursprungliga 
VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal aktier i 
LightLab som inbokats på det nyöppnade spärrade VP-
kontot.  

Rätt att återkalla accept  
Aktieägare i LightLab har rätt att återkalla lämnade 
accepter av Erbjudandet. För att återkallelsen ska kunna 
göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit 
Aktieinvest tillhanda innan Luci Intressenter har 
offentliggjort att samtliga villkor för Erbjudandet har 
uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte sker, före 
slutet av acceptperioden, det vill säga senast den 12 
december 2019, klockan 17.00 CET. Om villkoren för 
Erbjudandet kvarstår och Luci Intressenter väljer att 
förlänga acceptperioden, ska rätten att återkalla angiven 
accept gälla på motsvarande sätt även under sådan 
förlängning av Erbjudandet. Aktieägare i LightLab vars 
aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank 
eller annan förvaltare, och som önskar återkalla avgiven 
accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med 
instruktioner från förvaltaren. 

Redovisning av likvid 
Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart som 
Luci Intressenter har offentliggjort att villkoren för 
Erbjudandet har uppfyllts eller att Luci Intressenter eljest 
beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att 
sådant offentliggörande sker senast den 13 december 
2019 beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas 
omkring den 19 december 2019. Redovisning av likvid 
sker genom att de som har accepterat Erbjudandet 
tillsänds en avräkningsnota. Om innehavet är 
förvaltarregistrerat sker redovisning via respektive 
förvaltare. 

Likvidbeloppet utbetalas till det avkastningskonto som är 
anslutet till aktieägarens VP-konto. Aktieägare i LightLab 
som inte har ett avkastningskonto anslutet till sitt VP-
konto, eller vars avkastningskonto är ett bankgiro- eller 

mailto:emittentservice@aktieinvest.se
http://luciintressenter.se/
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plusgirokonto, erhåller likvid enligt anvisningar på utsänd 
avräkningsnota. I samband med utbetalning av likvid 
bokas aktierna i LightLab ut från det spärrade 
apportkontot som därmed avslutas. VP-avi som redovisar 
utbokningen från det spärrade VP-kontot skickas inte ut. 

Observera att även om aktierna i LightLab är pantsatta 
sker utbetalning till avkastningskontot eller enligt 
anvisningar på utsänd avräkningsnota. 

Inlösen och avnotering 
Om Luci Intressenter i samband med Erbjudandet eller på 
något annat sätt blir ägare till mer än 90 procent av 
aktierna i LightLab, avser Luci Intressenter att påkalla 
inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva 
samtliga resterande aktier i Lightlab. I samband härmed 
avser Luci Intressenter att verka för att aktierna i Lightlab 
avnoteras från Nasdaq First North Growth Market. 

Övrig information 
Evli Bank är finansiell rådgivare till Luci Intressenter i 
samband med Erbjudandet. 

Aktieinvest är mottagande institut i Erbjudandet, vilket 
innebär att Aktieinvest utför vissa administrativa tjänster 
avseende Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att en 
person som accepterar Erbjudandet (en ”Deltagare”) 
betraktas som kund hos Evli Bank eller Aktieinvest. Om en 
Deltagare inte betraktas som kund, är inte reglerna om 
skydd för investerare i lag (2007:528) om 
värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes accept. 
Detta innebär bland annat att varken så kallad 
kundkategorisering eller så kallad passandebedömning 
kommer att ske beträffande Erbjudandet. Varje Deltagare 
ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga 
erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är 
förenade med Erbjudandet. 

Viktig information rörande NID 
och LEI 
Enligt MiFID II behöver alla investerare från och med den 
3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna 
genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav 
medför att juridiska personer behöver ansöka om 
registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och 
fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer 
(Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna 
acceptera Erbjudandet. Observera att det är aktieägarens 
juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-

nummer behövs samt att emissionsinstitutet kan vara 
förhindrat att utföra transaktionen åt personen i fråga om 
LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte 
tillhandahålls. 

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan 
vända sig till någon av de leverantörer som finns på 
marknaden. Via denna länk hittas godkända institutioner 
för det globala LEI-systemet: www.gleif.org/en/about-
lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. 

För fysiska personer som enbart har svenskt 
medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” 
följt av personens personnummer. Om personen i fråga 
har något annat än svenskt medborgarskap, eller multipla 
medborgarskap, kan NID-numret vara någon annan typ av 
nummer. 

Ansök om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) 
eller ta reda på NID-nummer (fysiska personer) i god tid 
då denna information behöver anges i anmälningssedeln 
vid accept. 

Information om behandling av 
personuppgifter 
De som accepterar Erbjudandet kommer att överlämna 
personuppgifter, till exempel namn, adress och 
personnummer, till Aktieinvest, som är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen. 

Personuppgifter som tillhandahålls Aktieinvest kommer 
att behandlas i datasystem i den utsträckning som krävs 
för att administrera Erbjudandet. Personuppgifter som 
erhållits från andra källor än kunder kan också komma att 
behandlas. Personuppgifter kan också komma att 
behandlas i datasystem hos företag som Aktieinvest 
samarbetar med. Adressuppgifter kan komma att erhållas 
av Aktieinvest genom ett automatiskt förfarande som 
utförs av Euroclear. Ytterligare information om 
Aktieinvests behandling av personuppgifter och dina 
rättigheter kan erhållas från Aktieinvest kontor på adress 
enligt ovan, som också accepterar förfrågningar om 
korrigering av personuppgifter. 

Frågor om Erbjudandet 
Vid frågor rörande Erbjudandet, vänligen kontakta 
Aktieinvest på adress enligt ovan.  

Information finns också tillgänglig på webbplatsen 
www.aktieinvest.se samt på Luci Intressenters webbplats 
www.luciintressenter.se.
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Beskrivning av LightLab 
LightLab i korthet  
LightLab utvecklar och erbjuder under varumärket EEE 
Light® en teknik för hållbar desinfektion av vatten, luft, 
livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. LightLab har 
byggt upp en patentportfölj för sin teknik och har genom 
investeringar i FoU utvecklat en högteknologisk 
teknikplattform. 

Kommersiell utveckling  
Under det senaste året har tyngdpunkten i verksamheten 
tydligt flyttats mot industrialisering, 
produktionsetablering och integrering i potentiella 
kunders produkter, nödvändiga steg för att etablera 
långsiktiga affärer byggda på volymleveranser. LightLab 
konstaterar att det finns en intressant potential och 
intresse för Bolagets teknik för desinfektion av vatten, luft, 
livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. Bl a har företag 
inom branschen för vitvaror och hushållsapparater visat 
ett tydligt intresse, konkret exemplifierat av det 
pågående projektet med Midea och det ramavtal som 
tecknades i juli 2018. Samtidigt utvärderas LightLabs 
andra produkterbjudande, UV Boost™, för närvarande av 
potentiella kunder. Antalet potentiella kunder Bolaget för 
samtal med ökar kontinuerligt, och den under årets andra 
kvartal annonserade tillgängligheten av verifierade UV-
chipprodukter har tydligt bidragit till att föra 
säljprocessen framåt med flera potentiella kunder. 

Organisation och personal 
Koncernen omfattar moderbolaget LightLab Sweden AB 
(publ) och de helägda dotterbolagen Bright Europe AB 
och LightLab Operations AB (båda vilande). 

LightLab Sweden AB (publ) ansvarar för koncernledning, 
forskning och utveckling. 

Per 30 september hade LightLab 29 (24) medarbetare 
inklusive externa konsulter. Totalt motsvarar detta 20 (15) 
heltidsanställda. 

Patent 
Per 30 september innehåller LightLabs patentportfölj 
totalt 138 (117) patent och patentansökningar. Patenten 
är fördelade över 23 (23) patentfamiljer 

Teknologiutvecklingen 
Teknologiutvecklingen sker inom följande projekt: 

• Utveckling av UV-chiptekniken, vilken delvis sker i 
samarbete med NTU Singapore. Fokus ligger på 
vidareutveckling av prestanda och kvalitet samt på 
industrialisering och fortsatt automatisering av 
tillverkningsprocessen. Parallellt med detta utförs 
tillverkning och leveranser av provserier till kunder. 

• Tekniskt stöd till våra två licenstagare, främst till 
Arklite i deras etablering av 
volymproduktionskapacitet för UV-rörlampor 
baserade på LightLabs teknik. 

• LightLabs teknik för att öka ljusutbytet, och 
därmed energieffektiviteten, för UV-ljuskällor, 
lanserad på marknaden under produktnamnet UV 
Boost™. Arbetet är begränsat till tekniskt stöd till 
potentiella kunder för deras provanläggningar och 
tester. Under perioden har inga resurser använts 
för detta. 

• Framtagande av referensprodukter, med syfte att 
kunna användas i LightLabs sälj- och 
marknadsarbete. Referensprodukterna ska kunna 
levereras till nya kunder för att möjliggöra effektiv 
utvärdering av tekniken och integration i kundens 
produkt. 

Framtidsutsikter 
LightLab håller fast vid den tidigare meddelade 
strategiska planen och bedömer möjligheterna att kunna 
utveckla, producera och sälja kommersiella produkter 
baserade på Bolagets teknik som positiva. Kortsiktigt 
innebär det fokus på att under innevarande och 
kommande kvartal ta hem initiala kundorder på UV-
chipprodukter, med fortsatt volymtillväxt därefter. 
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LightLabs finansiella information i sammandrag 

 
Informationen för räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018 är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisningar medan 
informationen för perioden januari – september 2018 och 2019 är hämtad från Bolagets delårsrapport för perioden januari – 
september 2019. Den finansiella informationen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Delårsrapporten har inte 
granskats av Bolagets revisor.  

 

Resultaträkning i sammandrag 
 1 jan - 30 sep  1 jan - 31 dec 

 2019 2018  2018 2017 2016 

(TSEK) Ej reviderat Ej reviderat   Reviderat Reviderat Reviderat 
       

Rörelsens intäkter och aktiverade utvecklingsutgifter       
Nettoomsättning  10 -  -  54 4 343 
Övriga rörelseintäkter  12  4   48  49 - 
Aktiverade utvecklingsutgifter 2 280 3 178  14 751 11 449 10 514 
Summa 2 302 3 182   14 799 11 552 14 857 

       
Rörelsens kostnader       
Övriga externa kostnader (3 731) (3 999)  16 526 11 155 (9 745) 
Personalkostnader (3 238) (2 337)  11 288 8 227 (7 049) 

Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar (2 596) (2 473)  9 720 9 236 (8 036) 
Övriga rörelsekostnader (10) (28)   85  25 - 
Summa (9 575) (8 837)   (37 619) (28 643) (24 830) 

       
Rörelseresultat (7 273) (5 655)   (22 820) (17 091) (9 973) 

       
Finansiella intäkter  96 –   116 -  4 
Finansiella kostnader (563) (67)   396  275 (239) 
Resultat efter finansiella poster (7 740) (5 722)   (23 100) (17 366) (10 208) 

      – 

Inkomsskatt - -   - - - 

       
ÅRETS RESULTAT (7 740) (5 722)   (23 100) (17 366) (10 208) 
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Balansräkning i sammandrag 
 1 jan - 30 sep  1 jan - 31 dec 

 2019 2018  2018 2017 2016 

(TSEK) Ej reviderat Ej reviderat   Reviderat Reviderat Reviderat 
       

TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 89 203 82 493  85 050 77 443 72 173 
Materiella anläggningstillgångar 5 298 3 451     
Finansiella anläggningstillgångar 1 765 1 594  1 600 1 285 - 

       
Summa anläggningstillgångar 96 266 87 538   90 330 80 320 73 063 

       
Omsättningstillgångar       
Fordringar 2 880 2 200  1 995 1 184 2 021 
Kassa och bank 15 882 35 081  26 126 4 923 10 364 
Summa omsättningstillgångar 18 762 37 281   28 121 6 107 12 385 

       
Summa tillgångar 115 028 124 819   118 451 86 427 85 448 

       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       
Summa eget kapital 86 575 116 705  109 792 72 282 78 648 
Summa långfristiga skulder 24 100 3 609  3 469 3 985 4 500 

       
Summa kortfristiga skulder 4 353 4 505  5 190 10 160 2 300 
Summa eget kapital och skulder 115 028 124 819   118 451 86 427 85 448 

       
Ställda säkerheter 4 840 4 840  4 840 4 840 4 840 
Eventualförpliktelser - -  - - - 
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Aktiekapital och ägarförhållanden 
 

Aktier och aktiekapital 
LightLab har två aktieslag, aktier av serie A och aktier av 
serie B. Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet 
vara lägst 20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK 
fördelat på lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier. 
Per dagen för Erbjudandehandlingen uppgår 
aktiekapitalet i Bolaget till 26 187 168 SEK fördelat på 
totalt 26 187 168 aktier, varav 15 aktier är av serie A och 
26 187 153 aktier är av serie B. Varje aktie, oavsett serie, 
har ett kvotvärde om 1,00 SEK. Samtliga aktier i Bolaget 
är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är 
denominerade i SEK. Aktierna är fullt betalda och fritt 
överlåtbara. 

Vissa rättigheter kopplade till aktierna 
Aktierna i LightLab har utgivits i enlighet med 
Aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är 
förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, 
inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, 
kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som 
anges i denna lag. Varje aktie av serie A berättigar till tio 
(10) röster och varje aktie av serie B berättigar till en (1) 
röst på LightLabs bolagsstämma. Varje röstberättigad 
aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av 
denne ägda och företrädda aktier. Varje aktie ger lika rätt 
till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell 
likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av 
överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren 
innehar. Inga begränsningar föreligger avseende 
aktiernas överlåtbarhet. 

Central värdepappersförvaring 
LightLab är anslutet till Euroclears kontobaserade 
värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev 
utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer 
den som är registrerad i den av Euroclear förda 
aktieboken. A-aktiens ISIN-kod är SE0011281815 och B-
aktiens ISIN-kod är SE0011281823. 

Tio största aktieägarna i LightLab per den 
30 september 2019 

Aktieägare Antal aktier 
Andel kapital & 

röster (%) 
Gunnar Dellner* 7 573 843 28,92% 
Östersjöstiftelsen* 5 129 074 19,59% 
Gålöstiftelsen* 1 535 046 5,86% 
Avanza Pension 1 094 079 4,18% 
Peter Fäldt** 675 542 2,58% 
Kåre Gilstring** 666 168 2,54% 
Swedbank Försäkring 594 798 2,27% 
Digby Thuresson 560 000 2,14% 
Isakssons Elektriska AB 550 000 2,10% 
Jens Miöen 353 677 1,35% 

   

Top 10 18 732 227 71,53% 
   

Övriga aktieägare 7 454 941 28,47% 
   

Totalt 26 187 168 100,0% 
 

Källa: LightLabs hemsida 

*Budgivarna äger totalt 14 237 963 B-aktier motsvarande 54,37%.  

**Aktieägare som har indikerat att de kommer att acceptera Erbjudandet. Utöver 
aktieägarna ovan så har Logro AB (100 000 B-aktier (0,38%)) indikerat att de kommer 
acceptera. Totalt äger dessa aktieägare minst 1 441 710 B-aktier, motsvarande 5,51%. 

 

LightLabs B-aktie – Kursutveckling senaste 12 månaderna 

Källa: Nasdaq (Per 2019-11-19)
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Beskrivning av LighLabs styrelse, ledning och revisor 
Nedan redovisas de personer som är styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisorer i Bolaget. 

Styrelsen 
LightLabs styrelse består av fem ledamöter, varav Anders Frisk är ordförande. Nedan angivna aktieinnehav är inklusive 
närståendes innehav och innehav genom bolag. 

 

 

Anders Frisk (1967) 
Styrelseordförande sedan 2019. Styrelseledamot sedan 2018.  
Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms Universitet. 
Nationalitet: Sverige. 
Andra pågående uppdrag: VD och Styrelseledamot för Northgreen AB, styrelseledamot för Trifilon AB, 
VD och styrelseledamot för Sherekahn AB. 
Bakgrund: VD för Det Naturliga Steget, medgrundare, partner och VD för Sustainable Technologies 
Fund och VD för Bioendev AB. 
Innehav i LightLab: 52 931 B-akiter* 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja. 
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja. 

 

 

Håkan Wallin (1962) 
Styrelseledamot sedan 2014.  
Utbildning: Civilekonom med examen från Stockholms Universitet och CEFA från Handelshögskolan i 
Stockholm. 
Nationalitet: Sverige. 
Andra pågående uppdrag: Ekonomichef i NP3 Fastigheter AB (publ). Styrelseledamot i det egna 
bolaget HWA Advisory & Capital AB, styrelseordförande i Pharmanest AB, Nywasu AB och Nywasu 
Fond AB, styrelseledamot i Björn Axén Hairdressers AB, Björn Axén Institut AB, Björn Axén Retail AB 
och Björn Axén Academy AB samt styrelseledamot i dotterbolag till NP3 Fastigheter AB. 
Bakgrund: Styrelseledamot i BioPhausia AB och EVP Corporate Development i Medivir ABs 
ledningsgrupp. 
Innehav i LightLab: 3 000 B-aktier* 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja. 
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja. 

 

 

Tove Langlet (1965) 
Styrelseledamot sedan 2015. 

Utbildning: Civilingenjörsexamen i maskinteknik med energiinriktning från Chalmers Tekniska Högskola 
samt MBA från INSEAD i Frankrike. 

Nationalitet: Sverige. 

Andra pågående uppdrag: Konsultverksamhet i egen regi via bolaget Nordell & Partner AB samt den 
egna rörelsen Ekologistik Skandinavien AB, styrelseledamot i Smicker AB, Ekologistik Skandinavien AB 
och Nordell & Partner AB. 

Bakgrund: Styrelseledamot i Cell Impact AB (publ), Fergin Sverige AB, Innotech Solar AS, GAIA 
Leadership AB, Powerbox International Aktiebolag och ROL AB. 

Innehav i LightLab: 5 500 B-aktier* 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja. 
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Göran Seifert (1949) 
Styrelseledamot sedan 2013. 

Utbildning: Advanced Management Program, Wharton Business School, Universitet i Pennsylvania, 
USA. Studier vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 

Nationalitet: Sverige. 

Andra pågående uppdrag: VD i Anda Pacific Ltd., ledamot av Wharton Business School's executive 
education styrelse vid Universitetet i Pennsylvania, ordförande i Law Asia’s International Advisory 
Council, Singapore, styrelseledamot och medlem i ersättningskommittén i Blackpeakgruppen, 
Singapore. 

Bakgrund: Ordförande och medlem i ersättningskommittén vid SourceByNet, Singapore. Medlem i 
ledningsgruppen och ansvarig för Asien och Stillahavsområdet i Italcementi, samt styrelseledamot i 
dess dotterbolag i Indien, Thailand och Kina. Chef för Corporate Regional Operations för Philips Asien 
och Stilla Havsområdet, samt President Philips Lighting för Asien. 

Innehav i LightLab: 25 988 B-akiter* 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja. 

 

 

Lennart Nilsson (1953) 
Styrelseledamot sedan 2019. 

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik med inriktning tillämpad fysik från Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH. 

Nationalitet: Sverige. 

Andra pågående uppdrag: Konsultverksamhet i egen regi med inriktning mot rådgivning, 
affärsutveckling, strategi och avtalsfrågor. 

Bakgrund: Direktör Strategiska Allianser LM Ericsson, Inköpsdirektör LM Ericsson, VD och grundare av 
Ericsson Paging Systems AB. 

Innehav i LightLab: 0 B-aktier* 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja. 

 

* Antalet aktier motsvarar aktieinnehavet per den 17 december 2018, och omfattar innehav av närstående. Se Finansinspektionens webbplats för information 
om transaktioner gjorda sedan den 17 december 2018. 
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Ledande befattningshavare 
 

 

Rune Torbjörnsen (1964) 
Verkställande direktör och koncernchef, sedan 2019. 

Utbildning: Marknadsekonom DRMI, Strategisk inriktning, Berghs School of Communication. 

Nationalitet: Sverige och USA. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i ÅWL Arkitekter AB, ÅWL Intressenter AB, suppleant 
Torbjörnsen & Partners AB. 

Bakgrund: VD och ledamot i Jays AB (publ) och Doro AB (publ). 

Innehav i LightLab: 0 B-aktier* 

 

 

Johan Tingsborg (1961) 
COO och Vice Verkställande direktör, sedan 2019. 

Utbildning: Civilingenjör i Elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. 

Nationalitet: Sverige. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i LightLab Operations AB och Bright Europe AB, ägare av 
den enskilda firman Tingsborg Technologies. 

Bakgrund: VD och koncernchef, LightLab Sweden AB, VD och ledamot i Infineon Technologies Nordic 
AB, Kisel Core AB och Kisel Microelectronics AB. 

Innehav i LightLab: 77 170 B-aktier* 

 

 

Jonas Tirén (1960) 
Vice verkställande direktör, forsknings- & utvecklingschef, sedan 2011.  

Utbildning: Civilingenjör i Teknisk Fysik och Tekn Dr från Uppsala Universitet. 

Nationalitet: Sverige. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Tirén Technology AB. 

Bakgrund: Vice VD & COO Cypak AB, Program Manager Positioning Infineon Technologies, VD Radi 
Medical Technologies, Director Operations, RF Modules Ericsson Microelectronics. 

Innehav i LightLab: 72 411 B-aktier* 

 

 

Marie Lindström (1967) 
Inköpschef sedan 2018.  

Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola (LiTH). 

Nationalitet: Sverige. 

Andra pågående uppdrag: - 

Bakgrund: Antrad Medical AB, Manager Supply Chain, Manufacturing & Finance, Konsultuppdrag inom 
strategiskt inköp och projektledning, Director Supply Chain St Jude Medical, Manager Strategic 
Purchasing Radi Medical Systems AB. 

Innehav i LightLab: 0 B-aktier* 

 

 

 



  

 

Björn Gustavsson (1964) 
Försäljningschef, sedan 2018.  

Utbildning: Fil.kand. från Uppsala Universitet. 

Nationalitet: Sverige. 

Andra pågående uppdrag: - 

Bakgrund: Transpacket AS, Försäljningschef och Ericsson AB, Försäljning och Marknad. 

Innehav i LightLab: 7 000 B-aktier* 

 

 

Håkan Oppagård (1978) 
Produktionschef, sedan 2018.  

Utbildning: Civilingenjör, Teknisk Fysik med Materialvetenskap från Uppsala Universitet. 

Nationalitet: Sverige. 

Andra pågående uppdrag: - 

Bakgrund: Silex Microsystems AB, Chef Produktkvalitet and NanoSpace AB, Produktionschef. 

Innehav i LightLab: 10 950 B-aktier* 

 

 

Niclas Gavelin (1974) 
Ekonomichef, sedan 2015.  

Utbildning: Civilekonom från Umeå Universitet. 

Nationalitet: Sverige. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD för Controllergruppen Sverige AB. 
Styrelsesuppleant i LightLab Operations AB och Bright Europe AB. 

Bakgrund: Har mer än 18 års yrkeserfarenhet i rollerna som kvalificerad revisor, ekonomichef samt 
ekonomi- och redovisningskonsult i såväl stora som små bolag och koncerner. 

Innehav i LightLab: 0 B-aktier* 

 

* Antalet aktier motsvarar aktieinnehavet per den 17 december 2018, och omfattar innehav av närstående. Se Finansinspektionens webbplats för information 
om transaktioner gjorda sedan den 17 december 2018. 

 

 

Revisor 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (113 97 Stockholm) är Bolagets revisor sedan 2011, med Martin Johansson som 
huvudansvarig revisor sedan 2011. Martin Johansson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för 
revisorer i Sverige. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har varit revisor under hela den perioden som den historiska finansiella 
informationen i Erbjudandehandlingen omfattar. 
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LightLabs Bolagsordning
§ 1 Firma 
Bolagets firma är LightLab Sweden Aktiebolag. Bolaget är 
publikt (publ). 

§ 2 Säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 3 Verksamhet 
Bolaget skall, självt och genom dotterbolag och 
intressebolag, utveckla och marknadsföra teknik, 
komponenter och system för belysningsmarknaden samt 
idka därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall vara lägst 20.000.000 kronor och 
högst 80.000.000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 20.000.000 och 
högst 80.000.000. 

§ 6 Aktieslag 
Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie 
medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per 
aktie. 

A- och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det 
antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, 
skall ägare av aktier av serie A och serie B äga 
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i 
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger 
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med 
primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare 
till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda 
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med 
subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan 
tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie 
B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av 
serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya 
aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 

Beslutar bolaget att genom kontant emission eller 
kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller 
konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier 
som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten 
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om 
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan 
komma att bytas ut mot. 

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya 
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det 
antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. 
Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till 
nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte 
innebära någon inskränkning i möjligheten att genom 
fondemission, efter erforderlig ändring av 
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

§ 7 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter 
med högst sex suppleanter. Ledamöterna och 
suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. 

Revisorer 
På årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan 
suppleanter. 

§ 8 Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. 
Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse 
skett annonseras i Dagens Industri. 

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara 
upptagen som aktieägare i utskrift eller annan 
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 
fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget 
senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton, och får inte infalla tidigare än femte vardagen 
före stämman. 
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§ 9 Bolagsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till 
behandling. 

1. val av ordförande vid stämman; 

2. upprättande och godkännande av röstlängd; 

3. val av en eller två justeringsmän; 

4. godkännande av dagordning; 

5. prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad; 

6. framläggande av årsredovisning och 
revisionsberättelse samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 

7. beslut  

1. fastställande av arvoden åt styrelsen och 
revisorn; 

2. om dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen; 

3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
verkställande direktör; fastställelse av 
resultaträkning och balansräkning samt i 
förekommande fall koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn; 

9. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och 
revisorssuppleant; 

10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Bolagsstämma skall kunna hållas i Uppsala kommun. 

§ 10 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår är 0101 - 1231. 

§ 11 Konverteringsförbehåll 
A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven 
ordning. Framställning därom skall göras skriftligen till 
bolagets styrelse. 

Därvid skall anges hur många aktier, som önskas 
omvandlade, och, om omvandlingen inte avser 
vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa 
omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att 
på det efter framställningen närmast följande 
styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen 
skall utan dröjsmål anmälas för registrering. 

§ 12 Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument. 

___________________ 

Antagen på årsstämma den 8 maj 2018. 
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Kvartalsrapport 3, juli-september 2019 

 
 
JULI - SEPTEMBER 2019 

▪ Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 10 (-). 

▪ Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 273 (-5 655). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 
TSEK -4 677 (-3 182). 

▪ Periodens resultat uppgick till TSEK -7 740 (-5 722). 

▪ Eget kapital uppgick till TSEK 86 575 (116 705) och soliditeten till 75 (93)%. 

▪ Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (-0,22) sek. 

▪ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 702 (-3 909). Likvida medel uppgick vid 
periodens slut till TSEK 15 882 (35 081). 

▪ I juli utsåg styrelsen Rune Torbjörnsen till ny VD för LightLab från 1 september 2019 

 
HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

▪ Luci Intressenter AB, ett nybildat bolag som ägs av Gunnar Dellner, Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, 
lämnade den 6 november 2019 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i LightLab att överlåta 
samtliga aktier i LightLab till Luci Intressenter AB, mot kontant betalning om 5,00 kronor per aktie. 

▪ Styrelsen för LightLab Sweden AB rekommenderar senare samma dag, 6 november, enhälligt aktieägarna i 
LightLab att acceptera erbjudandet från Luci Intressenter AB. 
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Nyckeltal koncernen 2019 2018 2019 2018 2018 

 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Antal aktier vid periodens utgång före utspädning 26 187 168 26 187 168 26 187 168 26 187 168 26 187 168 

Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning 26 187 168 26 187 168 26 187 168 26 187 168 26 187 168 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 26 187 168 24 585 429 26 187 168 17 377 601 21 782 385 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 26 187 168 24 585 429 26 187 168 17 377 601 21 782 385 

Aktiekurs 3,84 3,75 3,84 3,75 3,95 

Resultat per aktie före utspädning -0,30 -0,23 -0,59 -0,60 -1,06 

Resultat per aktie efter utspädning -0,30 -0,23 -0,59 -0,60 -1,06 

P/E-tal, ggr Neg Neg Neg Neg Neg 

Eget kapital per aktie före utspädning 3,60 4,68 3,60 4,68 4,19 

Eget kapital per aktie efter utspädning 3,60 4,68 3,60 4,68 4,19 

Soliditet 83% 94% 83% 94% 93% 

      

      

Nyckeltal koncernen 2019 2018 2019 2018 2018 

 jul-sep jul-sep jul-sep jul-sep jan-dec 

Antal aktier vid periodens utgång före utspädning 26 187 168 26 187 168 26 187 168 26 187 168 26 187 168 

Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning 26 187 168 26 187 168 26 187 168 26 187 168 26 187 168 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 26 187 168 26 187 168 26 187 168 20 314 124 21 782 385 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 26 187 168 26 187 168 26 187 168 20 314 124 21 782 385 

Aktiekurs 3,26 3,63 3,26 3,63 3,95 

Resultat per aktie före utspädning -0,30 -0,22 -0,89 -0,80 -1,06 

Resultat per aktie efter utspädning -0,30 -0,22 -0,89 -0,80 -1,06 

P/E-tal, ggr Neg Neg Neg Neg Neg 

Eget kapital per aktie före utspädning 3,31 4,46 3,31 4,46 4,19 

Eget kapital per aktie efter utspädning 3,31 4,46 3,31 4,46 4,19 

Soliditet 75% 93% 75% 93% 93% 
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DETTA ÄR LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) 
LightLab utvecklar och erbjuder under varumärket EEE Light® en teknik för hållbar desinfektion av vatten, luft, 
livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. LightLab har byggt upp en patentportfölj för sin teknik och har genom 
investeringar i FoU utvecklat en högteknologisk teknikplattform.  

LightLabs aktie handlas på NASDAQ First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Antalet 
aktieägare uppgick vid periodens slut till ca 3 700. 

VD-ORD 
Det har varit två spännande månader där jag som ny VD påbörjat resan med att ta LightLab in i nästa fas och 
tillsammans med övriga medarbetare bygga en stark kommersiell plattform för bolaget. Jag har fått ett fantastisk 
mottagande från både kollegor, samarbetspartners och potentiella kunder och är övertygad om att vi tillsammans 
och med rätt kommersiella insatser kan göra LightLab till ett globalt ledande bolag i UV-reningsmarknaden. 

Våra UV-chipprodukter som introducerades under andra kvartalet har mottagits väl på marknaden och den mindre 
order som kom in från Liquinex i Singapore för utvärderingssyften under andra kvartalet levererades och 
fakturerades under perioden. För närvarande bedriver vi fyra projekt med potentiella kunder för integration av UV-
chiplösningar i deras slutprodukter. 

Vi ser en fortsatt positiv utveckling på marknaden med en bred och växande efterfrågan på den typ av 
desinfektionsprodukter som LightLab utvecklar. Marknadspotentialen är stor, drivs av globala megatrender och 
specifikt ser vi möjligheter för tillväxt inom ett flertal marknads- och produktsegment för desinfektion av ytor. 

Projektet med Midea har under kvartalet intensifierats med målet att slutföra tillförlitlighetsprovningen, innan 
projektet kan ta nästa steg med order och leverans av förserier. Det är vår förhoppning att vi efter de just nu 
pågående testerna ska kunna ta nästa steg. Vidare pågår planering för en fördjupad dialog med Midea under 
innevarande kvartal avseende planen framåt. 

Dialogen med SAES kring formerna för det fortsatta samarbetet har tagit ytterligare steg framåt. Ambitionen är att 
kunna formalisera det fortsatta samarbetet under innevarande kvartal. Vi ser samarbetet som mycket viktigt och 
som en möjlighet för LightLab att framöver kunna växa snabbare inom givna ramar. 

Slutligen följer vi inom Bolaget givetvis noga händelseutvecklingen relaterad till det offentliga uppköpserbjudande 
som lämnats av Luci Intressenter AB men håller samtidigt fortsatt och oförminskat fokus på LightLabs verksamhets- 
och affärsutveckling enligt vår existerande och beslutade plan. 

Rune Torbjörnsen, VD LightLab Sweden AB (publ) 
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FINANSIELL OCH ÖVRIG INFORMATION 
Organisation och personal 
Koncernen omfattar moderbolaget LightLab Sweden AB (publ) och de helägda dotterbolagen Bright Europe AB och 
LightLab Operations AB (båda vilande). 

LightLab Sweden AB (publ) ansvarar för koncernledning, forskning och utveckling. 

Vid periodens utgång hade LightLab 29 (24) medarbetare inklusive externa konsulter. Totalt motsvarar detta 20 
(15) heltidsanställda. 

 

Teknologiutvecklingen 
Teknologiutvecklingen sker inom följande projekt: 

▪ Utveckling av UV-chiptekniken, vilken delvis sker i samarbete med NTU Singapore. Fokus ligger på 
vidareutveckling av prestanda och kvalitet samt på industrialisering fortsatt automatisering av 
tillverkningsprocessen. Parallellt med detta utförs tillverkning och leveranser av provserier till kunder. 

▪ Tekniskt stöd till våra två licenstagare, främst till Arklite i deras etablering av volymproduktionskapacitet 
för UV-rörlampor baserade på LightLabs teknik. 

▪ LightLabs teknik för att öka ljusutbytet, och därmed energieffektiviteten, för UV-ljuskällor, lanserad på 
marknaden under produktnamnet UV Boost™. Arbetet är strikt begränsat till tekniskt stöd till potentiella 
kunder för deras provanläggningar och tester. Under perioden har inga resurser använts för detta. 

▪ Framtagande av referensprodukter, med syfte att kunna användas i LightLabs sälj- och marknadsarbete. 
Referensprodukterna ska kunna levereras till nya kunder för att möjliggöra effektiv utvärdering av 
tekniken och integration i kundens produkt. 

Kommersiell utveckling 

Under det senaste året har tyngdpunkten i verksamheten tydligt flyttats mot industrialisering, 
produktionsetablering och integrering i potentiella kunders produkter, nödvändiga steg för att etablera långsiktiga 
affärer byggda på volymleveranser. LightLab konstaterar att det finns en intressant potential och intresse för 
Bolagets teknik för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. Bl a har företag inom 
branschen för vitvaror och hushållsapparater visat ett tydligt intresse, konkret exemplifierat av det pågående 
projektet med Midea och det ramavtal som tecknades i juli 2018. Samtidigt utvärderas LightLabs andra 
produkterbjudande, UV Boost™, för närvarande av potentiella kunder. Antalet potentiella kunder Bolaget för 
samtal med ökar kontinuerligt, och den under årets andra kvartal annonserade tillgängligheten av verifierade UV-
chipprodukter har tydligt bidragit till att föra säljprocessen framåt med flera potentiella kunder. 

Framtidsutsikter 

LightLab håller fast vid den tidigare meddelade strategiska planen och bedömer möjligheterna att kunna utveckla, 
producera och sälja kommersiella produkter baserade på Bolagets teknik som positiva. Kortsiktigt innebär det 
fokus på att under innevarande och kommande kvartal ta hem initiala kundorder på UV-chipprodukter, med 
fortsatt volymtillväxt därefter. 
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Resultat och ställning 
Koncernresultatet för tredje kvartalet efter finansiella poster uppgick till TSEK -7 740 (-5 722), varav TSEK -2 596 (-2 
473) avsåg avskrivningar som inte påverkar bolagets likviditet. 

Koncernens eget kapital uppgick per 30 september till TSEK 86 575 (116 705) och soliditeten till 75 (93) %. Likvida 
medel uppgick per 30 september till TSEK 15 882 (35 081). 

LightLab erhöll från årsskiftet en kreditram om 20 miljoner kronor från Gunnar Dellner, en av Bolagets 

huvudägare. Ersättning för kreditramen utgår med en limitavgift om 5% av den totala kreditramen och 10% ränta 
på utnyttjat kapitalbelopp. Utnyttjat kapitalbelopp plus upplupen limitavgift och ränta ska återbetalas senast 31 
december 2020. TSEK 20 000 har nyttjats per 190930. 

Patent 
LightLabs patentportfölj innehåller totalt 138 (117) patent och patentansökningar. Patenten är fördelade över 23 
(23) patentfamiljer. 

Närstående transaktioner 
Under tredje kvartalet 2019 har, utöver ordinarie styrelsearvode, kostnader om TSEK 66 redovisats avseende 
styrelseledamot Göran Seiferts bolag Anda Pacific Pte Ltd. 

Kreditram från en av Bolagets huvudägare, se ovan under Resultat och ställning. 

Redovisningsprinciper och granskning 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. Denna rapport har inte granskats av bolagets 
revisorer. 

Antal utestående aktier, konvertibler och optioner 
Antal aktier uppgick vid periodens utgång till 26 187 168 (26 187 168) aktier. 

 
Kommande rapportering 

Bokslutskommuniké 2019  2020-02-13 

 

Stockholm 2019-11-07 

 

Styrelsen 

För ytterligare information, kontakta: 
Rune Torbjörnsen, VD 
Tel: +46 (0)8 442 05 50 
E-post: info@lightlab.se 
 
Anders Frisk, Ordförande LightLab Sweden AB (publ) 

Mobil: 070-420 44 87 
3 
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KONCERNENS RÄKENSKAPER 

 2019 2018 2019 2018 2018 

Koncernresultaträkning (TSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Rörelsens intäkter och aktiverade 
utvecklingskostnader       

Nettoomsättning   10 -   10 - - 

Övriga rörelseintäkter   12   4   18   34   48 

Aktiverade utvecklingskostnader  2 280  3 178  9 583  10 506  14 751 

Summa  2 302  3 182  9 611  10 540  14 799 

       

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader - 3 731 - 3 999 - 13 248 - 11 753 - 16 526 

Personalkostnader - 3 238 - 2 337 - 10 867 - 7 467 - 11 288 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar - 2 596 - 2 473 - 7 647 - 7 210 - 9 720 

Övriga rörelsekostnader - 10 - 28 - 37 - 72 - 85 

Summa - 9 575 - 8 837 - 31 799 - 26 502 - 37 619 

       

Rörelseresultat - 7 273 - 5 655 - 22 188 - 15 962 - 22 820 

       

Ränteintäkter och liknande resultatposter   96 -   190   116   116 

Räntekostnader och liknande resultatposter - 563 - 67 - 1 219 - 341 - 396 

Resultat efter finansiella poster - 7 740 - 5 722 - 23 217 - 16 187 - 23 100 

       

Periodens resultat - 7 740 - 5 722 - 23 217 - 16 187 - 23 100 
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 30-Sep 30-Sep 31-Dec 

Koncernbalansräkning (TSEK) 2019 2019 2018 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 89 203  82 493 85 050 

Materiella anläggningstillgångar 5 298  3 451 3 680 

Finansiella anläggningstillgångar 1 765  1 594 1 600 

Summa anläggningstillgångar 96 266  87 538 90 330 

     
Omsättningstillgångar    
Fordringar 2 880  2 200 1 995 

Kassa och bank 15 882  35 081 26 126 

Summa omsättningstillgångar 18 762  37 281 28 121 

     
Summa tillgångar 115 028  124 819 118 451 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 86 575  116 705 109 792 

Långfristiga skulder 24 100  3 609 3 469 

     
Övriga kortfristiga skulder 4 353  4 840 5 190 

Summa eget kapital och skulder 115 028 inga 118 451 

     
Ställda säkerheter 4 840 4 840 4 840 

Eventualförpliktelser inga inga inga 

     
    
 30-Sep 30-Sep 31-Dec 

Förändringar i koncernens eget kapital (TSEK) 2019 2018 2018 

Ingående eget kapital 109 792  72 282 72 282 

Nyemission -  60 610 60 610 

Periodens resultat -23 217 - 16 187 -23 100 

Eget kapital vid periodens utgång 86 575  116 705 109 792 
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 2019 2018 2019 2018 2018 

Kassaflödesanalys för koncernen (TSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital - 4 758 - 3 450 - 14 806 - 9 107 - 13 212 

       
Förändringar i rörelsekapital       
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar - 102 - 519 - 574 - 942 - 924 

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder - 1 842   60 - 1 022   476  1 053 

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 6 702 - 3 909 - 16 402 - 9 573 - 13 083 

       
Investeringsverksamheten       
Immateriella tillgångar - 2 731 - 3 621 - 10 866 - 11 685 - 16 486 

Förvärv inventarier - 446 - 2 190 - 2 554 - 2 426 - 2 928 

Andra långfristiga fordringar – – – - 212 - 212 

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 3 177 - 5 811 - 13 420 - 14 323 - 19 626 

       
Finansieringsverksamheten       
Nyemission – – –  50 383  50 383 

Upptagna lån  10 000 –  20 000  4 000  4 000 

Amortering av lån - 141 - 140 - 422 - 329 - 471 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  9 859 - 140  19 578  54 054  53 912 

       
Periodens kassaflöde - 20 - 9 860 - 10 244  30 158  21 203 

       
Ingående likvida medel  15 902  44 941  26 126  4 923  4 923 

Utgående likvida medel  15 882  35 081  15 882  35 081  26 126 
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MODERBOLAGETS RÄKENSKAPER 

 2019 2018 2019 2018 2018 

Moderbolagets resultaträkning (TSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Rörelsens intäkter och aktiverade 
utvecklingskostnader       
Nettoomsättning   10 –   10 – – 

Övriga rörelseintäkter   12   4   18   34   48 

Aktiverade utvecklingskostnader  2 280  3 178  9 583  10 506  14 751 

Summa  2 302  3 182  9 611  10 540  14 799 

       
Rörelsens kostnader       
Övriga externa kostnader - 3 731 - 3 999 - 13 247 - 11 752 - 16 525 

Personalkostnader - 3 238 - 2 337 - 10 867 - 7 467 - 11 288 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar - 2 596 - 2 473 - 7 647 - 7 210 - 9 720 

Övriga rörelsekostnader - 10 - 28 - 37 - 72 - 85 

Summa - 9 575 - 8 837 - 31 798 - 26 501 - 37 618 

       
Rörelseresultat - 7 273 - 5 655 - 22 187 - 15 961 - 22 819 

       
Ränteintäkter och liknande resultatposter   94 –   164   116   116 

Räntekostnader och liknande resultatposter - 561 - 67 - 1 193 - 341 - 396 

Resultat efter finansiella poster - 7 740 - 5 722 - 23 216 - 16 186 - 23 099 

       
Periodens resultat - 7 740 - 5 722 - 23 216 - 16 186 - 23 099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LightLab Sweden AB (publ) 556585-8981   Kvartalsrapport 3, juli-september 2019    9 



Delårsrapport för LightLab för perioden januari – september 2019  

  

 

 
 

 30-Sep 30-Sep 31-Dec 

Moderbolagets balansräkning (TSEK) 2019 2018 2018 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar  89 203  82 493  85 050 

Materiella anläggningstillgångar  5 298  3 451  3 680 

Andelar i dotterbolag   50   50   50 

Andra långfristiga fordringar  1 765  1 594  1 600 

Summa anläggningstillgångar  96 316  87 588  90 380 

     
Omsättningstillgångar    
Fordringar  2 879  2 200  1 995 

Kassa och bank  15 838  35 034  26 079 

Summa omsättningstillgångar  18 717  37 234  28 074 

     
Summa tillgångar  115 033  124 822  118 454 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital  85 935  116 064  109 151 

Långfristiga skulder  24 100  3 609  3 469 

     
Övriga kortfristiga skulder  4 998  5 149  5 834 

Summa eget kapital och skulder  115 033  124 822  118 454 

     
Ställda säkerheter  4 840  4 840  4 840 

Eventualförpliktelser inga inga inga 

    
 30-Sep 30-Sep 31-Dec 

Förändringar i moderbolagets eget kapital 
(TSEK) 2019 2018 2018 

Ingående eget kapital  109 151  71 641  71 641 

Nyemission -  60 610  60 610 

Periodens resultat - 23 216 - 16 186 - 23 099 

Eget kapital vid periodens utgång  85 935  116 064  109 151 
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Redogörelse av styrelsen i LightLab 
Beskrivningen av LightLab på sidorna 15-34 i Erbjudandehandlingen har granskats av styrelsen i LightLab. Styrelsen anser 

att denna kortfattade beskrivning ger en korrekt och rättvisande, om än inte fullständig, bild av LightLab. 

 

Uppsala den 20 november 2019 

LightLab Sweden AB (publ) 

Styrelsen 

  



Beskrivning av Luci Intressenter, Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen  

Beskrivning av Luci Intressenter, Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen 
Luci Intressenter är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559223-1723. Luci Intressenter ägs av Gunnar Dellner 
(53,2 procent), Östersjöstiftelsen (36,0 procent) och Gålöstiftelsen (10,8 procent) och har sitt säte i Stockholm med adressen 
c/o Östersjöstiftelsen, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge, Sverige. Luci Intressenter har aldrig bedrivit och bedriver inte 
heller för närvarande någon verksamhet. Bolagets syfte är att genomföra Erbjudandet och vidta de åtgärder som erfordras 
för att finansiera och fullfölja Erbjudandet samt vara verksamt som moderbolag åt LightLab. För information om Luci 
Intressenters kapitalisering se avsnittet ”Finansiering”. 

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av 
den svenska regeringen år 1994. Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning och utbildning vid Södertörns högskola. 
Östersjöstiftelsens verksamhet leds av en styrelse, som utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju 
ledamöter). Styrelsen har inrättat en placeringsdelegation som förvaltar stiftelsens kapital och en forskningsdelegation som 
bereder forskningsfrågor. 

Gålöstiftelsen är en stiftelse med ändamålet att genom utdelning av stipendier utöva omsorg om barn och ungdom från 
kommuner i Storstockholm. Stiftelsen delar ut behovsprövade stipendier till begåvade ungdomar, bidrag till 
funktionshindrade ungdomar och bidrag till organisationer som arbetar mot våld och droger bland barn och ungdomar. 
Genom årens lopp har såväl antalet ansökningar ökat som möjligheter till utdelning genom framgångsrik kapitalförvaltning 
av stiftelsens medel. 

 

 

  



 Vissa skattefrågor i Sverige  
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Beskattning vid försäljning av aktier – 
fysiska personer 
För obegränsat skattskyldiga fysiska personer och 
dödsbon efter sådana personer, beskattas kapitalvinster 
vid försäljning av noterade aktier som inkomst av kapital 
med en skattesats om 30 procent. Kapitalvinster och 
kapitalförluster beräknas som skillnaden mellan 
ersättningen för de sålda aktierna, minskat med utgifterna 
för försäljningen och omkostnadsbeloppet. 
Omkostnadsbeloppet bestäms genom den s.k. 
genomsnittsmetoden som innebär att det genomsnittliga 
omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av samma 
slag och sort som den sålda ska användas. För noterade 
aktier kan alternativt den s.k. schablonmetoden användas. 
Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet bestäms 
till 20 procent av ersättningen vid försäljningen, minskat 
med utgifter för försäljningen. Generellt sett är 
kapitalförluster avdragsgilla till 70 procent i inkomstslaget 
kapital. Kapitalförluster på noterade aktier kan dock dras 
av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster härrörande 
från noterade aktier, vissa andra noterade värdepapper 
och mot skattepliktiga kapitalvinster från onoterade aktier 
under förutsättning att kapitalvinsten har uppkommit 
samma inkomstår. Om det netto uppkommer ett 
underskott i inkomstslaget kapital, medges rätt till 
skattereduktion med 30 procent på den del av förlusten 
som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent 
på den del av underskottet som överstiger 100 000 
kronor. Denna skattereduktion räknas av mot kommunal 
och statlig inkomstskatt, fastighetsskatt samt mot den 
kommunala fastighetsavgiften. Ett underskott i 

inkomstslaget kapital kan inte sparas till senare 
beskattningsår. 

Beskattning vid försäljning av aktier – 
aktiebolag och ekonomiska föreningar 
Alla vinster i aktiebolag och ekonomiska föreningar 
beskattas som inkomst av näringsverksamhet, med en 
skattesats om 21,4 procent. För aktiebolag och 
ekonomiska föreningar beror beskattningen av 
kapitalvinster och kapitalförluster på andelar i aktiebolag 
och utländska motsvarigheter till aktiebolag på om 
andelarna ifråga anses vara näringsbetingade eller inte. 
Noterade aktier i ett svenskt aktiebolag anses 
näringsbetingade om det sammanlagda röstetalet för 
ägarföretagets samtliga andelar i företaget motsvarar 
minst tio procent eller om ägandet är betingat av ägar-
företagets rörelse.  

Kapitalvinster på aktier som inte är näringsbetingade 
beskattas i sin helhet med 21,4 procent. För 
kapitalförluster på sådana aktier medges dock bara 
avdrag mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra aktierelaterade värdepapper. Under vissa för-
utsättningar kan dylika kapitalförluster dras av mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
aktierelaterade värdepapper som uppkommit i 
koncernbolag om företagen har möjlighet att 
skatteutjämna genom koncernbidrag. Kapitalförluster 
som inte har utnyttjats ett år får rullas vidare för att 
användas mot kapitalvinster kommande beskattningsår.  

En kapitalvinst från en försäljning av noterade 
näringsbetingade andelar är skattefri om andelarna under 
en sammanhängande tid om ett år närmast före 
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försäljning varit, näringsbetingade hos ägaren. 
Kapitalförluster på noterade, näringsbetingade aktier som 
har innehafts som näringsbetingade minst ett år är inte 
avdragsgilla. Om kravet på innehavstid inte är uppfyllt, blir 
kapitalvinsten i sin helhet skattepliktig och en 
kapitalförlust avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster 
på aktier och andra aktierelaterade värdepapper, i 
enlighet med vad som ovan beskrivits. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige 
Aktieägare som inte är bosatta i Sverige är normalt sett 
inte skattskyldiga för inkomst från försäljningar av svenska 
aktier. Sådana aktieägare kan emellertid bli skattskyldiga 
i sin hemviststat. Begränsat skattskyldiga i Sverige kan 
även, under vissa förhållanden, beskattas för en 
kapitalvinst på försäljning av aktier om personen har varit 
bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige under det 
kalenderår då försäljningen ägde rum eller något av de 

föregående tio kalenderåren. Denna beskattning 
begränsas dock i många fall av de skatteavtal som Sverige 
ingått med andra länder.  

Utländska juridiska personer är i allmänhet skattskyldiga i 
Sverige för kapitalvinster på andelar som har anknytning 
till s.k. fasta driftställen i Sverige. Lagstiftningen rörande 
kapitalvinster och kapitalförluster på näringsbetingade 
andelar är tillämplig även för fasta driftställen, om än med 
vissa begränsningar. 

Investeringssparkonton 
Fysiska personer och dödsbon från fysiska personer som 
äger aktier via s.k. investeringssparkonton är inte 
skattskyldiga för kapitalvinster vid försäljning av sådana 
aktier. Kapitalförluster på sådana aktier är inte 
avdragsgilla. På denna typ av innehav utgår istället en 
skattepliktig schablonintäkt som baseras på ett på särskilt 
sätt beräknat kapitalunderlag. Detta gäller oavsett om 
utfallet blir en vinst eller förlust på aktieinnehavet.
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111 56 Stockholm 
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www.evli.com 

Legal Rådgivare 
Setterwalls Advokatbyrå AB 
Box 1050, Sturegatan 10 

101 39, Stockholm 

Tel: +46 8 598 890 00 

E-post: stockholm@setterwalls.se  

www.setterwalls.se 

Emissionsinstitut 
Aktieinvest FK AB 
Emittentservice 

Box 7415 

103 91 Stockholm 

Tel: +46 8 506 517 95 

E-post: emittentservice@aktieinvest.se 

www.aktieinvest.se 

 

http://www.lightlab.se/

