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Sammendrag

Dette sammendrag er sammensat af oplysningskrav (herefter kaldet “Elementerne”). Elementerne er 
nummereret i Afsnit A – E (A.1 – E.7). 

Dette sammendrag indeholder alle de Elementer, som kræves i et sammendrag for disse typer 
værdipapirer og udsteder. Da der er nogle Elementer, som ikke skal behandles, kan der være huller i 
nummereringsrækkefølgen af Elementerne.

Selvom der kan være krav om, at et Element er omfattet af sammendraget på grundlag af 
typen af værdipapir og udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives relevante oplysninger om det 
pågældende Element. I dette tilfælde vil sammendraget indeholde en kort beskrivelse af Elementet 
med angivelsen »Finder ikke anvendelse«.

Afsnit A – Introduktion og advarsler

A.1 Introduktion og 
advarsler

Dette sammendrag bør læses som introduktion til Prospektet. Enhver beslutning om at investere i 
værdipapirerne bør af investoren træffes på grundlag af en vurdering af Prospektet i dets helhed. 
Såfremt meddelelser oplyst i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor 
i henhold til den nationale lovgivning i medlemslandet være forpligtet til at betale omkostningerne 
i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Kun de personer, som har 
udfærdiget Prospektet, herunder oversættelser deraf, kan ifalde civilretligt erstatningsansvar, men 
kun hvis sammendraget er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende med de andre dele 
af Prospektet, eller hvis det ikke, sammen med andre dele af Prospektet, indeholder væsentlige 
oplysninger, som kan hjælpe investorer, når de overvejer, om de skal investere i værdipapirerne.

A.2 Finansielle 
mellemmænd

Finder ikke anvendelse. Finansielle mellemmænd er ikke berettigede til at bruge Prospektet til 
efterfølgende handel eller til endelig placering af værdipapirer. 

Afsnit B – Udsteder

B.1 Juridisk og 
kommercielt 
navn

Det juridiske navn på udstederen er GS Sweden AB, og registreringsnummeret er 559026-1888. 
Handelssymbolet på Nasdaq First North (Premier) vil blive GOMX. 

B.2 Hjemsted og 
juridisk form

GS Sweden AB er et svensk aktieselskab med hjemsted i Stockholm, Sverige, stiftet i Sverige 
og underlagt svensk lov. Selskabet er reguleret i henhold til den svenske Aktieselskabslov (Sv. 
aktiebolagslagen (2005:551)).

B.3 Nuværende 
aktiviteter 
og primær 
virksomhed

GS Sweden AB’s aktiviteter drives gennem det helejede danske datterselskab, GomSpace ApS.
GomSpace udvikler og sælger produkter og udfører service og vedligeholdelse på det globale 

marked for nanosatellitter. 

B.4a Trends Nanosatellitter har en forstyrrende effekt på satellitmarkedet ved at sænke omkostningsbarriererne for nye 
aktører, som ønsker at deltage i og udnytte satellitteknologi. I løbet af de seneste par år er der opsendt 
flere nano- og mikrosatellitter end tidligere. I de senere år har nanosatellitter bevist, at de har kapaciteten 
til at udføre opgaver og missioner til talrige formål ved brug af teknologi indenfor radio og optik. Ifølge 
SpaceWorks Nano-/Mikrosattellit-prognose blev der i 2009 i alt opsendt 26 nano- og mikrosatellitter. I 
2014 er dette antal steget til 158 satellitter, en sammenlagt årlig vækstrate på 44 procent. I henhold til 
MarketsAndMarkets’ rapport: “Nanosatellite and Microsatellite Market by Solution (Hardware, Software 
and Data Processing, Services, and Launch Services), by Mass (1KG – 15 KG and 11 KG – 100 KG), by 
Application, Vertical and Region – Global forecast to 2020” vil nano- og mikrosatellitmarkedet vokse fra 
USD 890 millioner i 2015 til USD 2,52 milliarder i 2020, hvilket svarer til en sammenlagt årlig vækstrate 
på over 23 procent. Baseret på markedsrapporten publiceret af SpaceWorks Inc. forventes antallet af 
opsendte nano- og mikrosatellitter at ligge på 2.000 til 3.000 i 2022. SpaceWorks forudser, at det fulde 
markedspotentiale for antallet af opsendelser i 2022 vil udgøre 575, hvilket svarer til en sammenlagt årlig 
vækstrate på 18 procent.
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B.5 Koncernstruktur GS Sweden AB er moderselskab til en koncern bestående af Selskabet og dets helejede datter-
selskab GomSpace ApS med CVR-nummer 30899849. Aktiviteterne indenfor koncernen drives 
gennem GomSpace ApS.

B.6 Ejerstruktur En ny selskabsstruktur blev etableret før emissionen. I henhold til den nye struktur er GS Sweden AB 
moderselskab til GomSpace ApS, og de tidligere kapitalejere i GomSpace ApS er i dag kapitalejere i 
GS Sweden AB.  

I tabellen nedenfor er anført kapitalejerne i GS Sweden AB umiddelbart før emissionen.  

Kapitalejer

Beholdninger før emissionen

Kapitalandele/stemmer Procent

Hansen og Langeland ApS 3,698,646 26.59

Styrelsen for Forskning og Innovation 3,337,082 24.00

Black Pepper Invest ApS 1,752,772 12.60

NOVI Innovation A/S 1,680,378 12.08

Longbus Holding ApS 1,196,356 8.60

BrightOrbit ApS 1,052,590 7.57

J. Mølbach Invest IVS 733,222 5.27

BOREAN Innovation A/S 309,638 2.23

Skallerup Invest IVS 146,650 1.05

Total 13,907,334 100

B.7 Sammendrag 
af finansiel 
information

GS Sweden AB blev erhvervet som et skuffeselskab uden tidligere aktiviteter og etableret 
som moderselskab til GomSpace ApS. Koncernen blev dannet efter en beslutning truffet på et 
kapitalejermøde den 28. april 2016, hvor GS Sweden AB erhvervede GomSpace ApS gennem et 
apportindskud. Den finansielle information præsenteret i dette afsnit er uddraget fra GS Sweden 
AB’s reviderede, kombinerede årsrapporter fra regnskabsårene 2014 og 2015 og fra delårsrapporten 
for 1. kvartal 2016, som også indeholder sammenligningstal for den tilsvarende periode i 2015. De 
kombinerede årsrapporter fra regnskabsårene 2014-2015 er blevet revideret af selskabets revisorer. 
Delårsrapporten for 1. kvartal 2016 er blevet revideret af selskabets revisorer. Årsrapporterne er 
gennemgået i overensstemmelse med Internationale regnskabsstandarder (IFRS), udstedt af Den 
internationale standardudsteder på regnskabsområdet (IASB), som indført af EU.  

Oplysningerne nedenfor bør læses i sammenhæng med afsnittet “Operationel og finansiel 
vurdering”, selskabets reviderede, kombinerede årsrapporter for finansårene 2014 og 2015 og 
den reviderede delårsrapport for 1. kvartal 2016, som er disponible for gennemsyn på selskabets 
operationelle kontor og på selskabets websted: www.gomspace.com. Med undtagelse af 
årsrapporterne og delårsrapporten er ingen oplysninger i dette Prospekt blevet vurderet eller 
revideret af selskabets revisorer. 
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B.7 Fortsættelse Kombineret resultatopgørelse GS Sweden AB      

(SEK ’000)

Januar-Marts Hele året

2016 2015 2015 2014

Nettoomsætning 11,003 5,132 34,087 26,645

Vareforbrug -3,988 -4,510 -16,892 -15,616

Bruttofortjeneste 7,015 622 17,195 11,069

Salgs- og distributionsomkostninger -2,507 -1,571 -7,213 -6,170

Forsknings- og udviklingsomkostninger -1,120 -2,256 -7,847 -759

Administrationsomkostninger -2,459 -1,323 -4,492 -2,268

Andre driftsindtægter 0 0 0 0

Andre driftsomkostninger 0 0 0 -70

Resultat af primær drift 929 -4,528 -2,357 1,762

Finansielle indtægter 21 78 163 1

Finansielle omkostninger -330 -194 -929 -179

Overskud før skat 620 -4,644 -3,123 1,584

Selskabsskat -139 1,041 754 -360

Periodens resultat 481 -3,603 -2,369 1,224

Kombineret balance GS Sweden AB 

(SEK ’000)

Januar-Marts Hele året

31-03-2016 31-03-2015 31-12-2015 31-12-2014

Afsluttede udviklingsprojekter 2,224 3,357 2,452 3,606

Igangværende udviklingsprojekter 7,141 1,964 5,970 782

Andre immaterielle anlægsaktiver 274 0 0 0

Immaterielle anlægsaktiver 9,639 5,321 8,422 4,388

Materielle anlægsaktiver 839 898 697 511

Materielle anlægsaktiver 839 898 697 511

Udskudte skatteforpligtelser 0 341 0 0

Andre anlægsaktiver 0 341 0 0

Anlægsaktiver i alt 10,478 6,560 9,119 4,899

Råvarer og hjælpematerialer 3,062 4,597 2,907 2,791

Periodeafgrænsningsposter  
for varebeholdninger 0 0 0 681

Varebeholdninger 3,062 4,597 2,907 3,472

Tilgodehavender fra kontraktsarbejder 10,897 4,277 7,024 1,999

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2,453 1,271 6,587 5,915

Selskabsskat tilgodehavender 1,274 316 1,258 0

Andre periodeafgrænsningsposter 230 147 0 66

Andre tilgodehavender 941 1,578 1,897 1,153

Tilgodehavender 15,795 7,589 16,766 9,133

Omsættelige værdipapirer 7 7 7 8

Kontanter og likvide midler 2,723 65 1,268 1,539

Omsætningsaktiver i alt 21,587 12,258 20,948 14,152

Aktiver i alt 32,065 18,818 30,067 19,051
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B.7 Fortsättning

(SEK ’000)

Januar-Marts Hele året

31-03-2016 31-03-2015 31-12-2015 31-12-2014

Aktiekapital 973 973 973 973

Overkurs ved emission 15,661 6,785 15,661 6,785

Valutaomregningsreserve 357 515 195 677

Overført resultat -2,532 -4,317 -3,013 -714

Egenkapital i alt 14,459 3,956 13,816 7,721

Kreditinstitutter 3,717 0 3,672 0

Andre langfristede lån 0 744 0 764

Udskudte skatteforpligtelser 1,037 0 889 382

Langfristet gæld i alt 4,754 744 4,561 1,146

Kortfristet del af langfristet gæld 746 0 737 0

Kreditinstitutter 5,429 3,428 6,359 2,159

Leverandørgæld og anden gæld 1,737 3,841 2,063 2,690

Kontraktsarbejder 278 3,946 285 3,649

Periodeafgrænsningsposter 1,604 0 0 0

Anden gæld 3,058 2,903 2,246 1,686

Kortfristet gæld i alt 12,852 14,118 11,690 10,184

Gæld i alt 17,606 14,862 16,251 11,330

Egenkapital i alt og forpligtelser 32,065 18,818 3,067 19,051

Kombineret resultatopgørelse GS Sweden AB 

(SEK ’000)

Januar-Marts Hele året

2016 2015 2015 2014

Overskud før skat 620 -4,644 -3,123 1,584

Tilbageførsel af finansielle poster 309 116 766 178

Af- og nedskrivninger 376 384 1,528 1,474

Poster, der ikke har medført ind- eller udbetalinger 0 0 0 70

Ændringer i nettoarbejdskapital 3,108 3,315 -9,667 -4,399

Pengestrømme fra driftsaktivitet 4,413 -829 -10,496 -1,093

Modtaget rente 21 78 161 0

Betalt rente -277 -194 -893 -174

Betalte selskabsskatter 0 0 0 139

Pengestrømme fra driftsaktivitet 4,157 -945 -11,228 -1,128

Investeringer i anlægsaktiver -1,636 -1,854 -6,062 -1,275

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -1,636 -1,854 -6,062 -1,275

Låntagning 0 0 3,768 5

Kapitalvækst 0 0 8,946 0

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 0 0 1,274 5

Nettopengestrømme for perioden 2,521 -2,799 -4,576 -2,398

Kontanter og likvide midler, begyndelsen af året -5,091 -619 -620 1,781

Urealiserede kursgevinster og tab på kontanter -136 55 105 -3

Kontanter og likvide midler,  
slutning af perioden

-2,706 -3,363 -5,091 -620
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B.7 Fortsættelse Kombinerede finansielle nøgletal GS Sweden AB 

(SEK ’000)

Januar-Marts Hele året

2016 2015 2015 2014

Nettosalg* 11,003 5,132 34,087 26,645

Resultat af primær drift (EBIT)1 929 -4,528 -2,357 1,762

Overskudsgrad (EBIT margin), % 8 -88 -7 7

Indtjening pr. aktie, SEK 0.5 -6.3 -0.3 2.1

Forrentning af egenkapital, % 3 -62 -22 18

Soliditetsgrad, % 45 21 46 21

Dividende, SEK  -  - - -

Gennemsnitlige antal aktier, i tusinder2 993 576 785 576

Antal ansatte ved slutning af periode2 36 32 30 22

¹ IFRS definerede nøgletal. Andre nøgletal er ikke definerede af IFRS.

² Ikke revideret. 

Definisjoner
Resultat af primær drift (EBIT) Driftsindtægter minus driftsudgifter
Overskudsgrad (EBIT margin), % Resultat af primær drift divideret med nettoomsætningen
Forrentning af egenkapital, % Nettoresultat divideret med egenkapitalens lukkebalance
Indtjening pr. aktie  Periodens resultat divideret med det gennemsnitlige antal 

aktier 
Soliditetsgrad, % Egenkapital divideret med aktiver i alt
Gennemsnitlige antal aktier Gennemsnitligt antal aktier udstedt i løbet af perioden

I de følgende vilkår: Beløb uden parentes henviser til det første kvartal af 2016 og regnskabsåret 
2015, mens de beløb i parentes henviser til sammenligningen kvartal hvert regnskabsår.

Driftsresultat
Første kvartal 2016 sammenlignet med første kvartal 2015 
GomSpaces resultatopgørelse for første kvartal, 1. januar – 31 marts 2016, udviser et nettooverskud 
på SEK 0,5 millioner mod et nettotab på SEK 3,6 millioner i den tilsvarende periode året før. 
Omsætningen forøgedes til SEK 11,0 millioner (SEK 5,1 millioner), primært på grund af varesalg, som 
steg med 390 procent sammenlignet med den tilsvarende periode i 2015. Desuden udgør salg til 
nye kunder 33 procent af omsætningen i første kvartal 2016. Vareforbruget faldt til SEK 4,0 millioner 
(SEK 4,5 millioner). Forsknings- og udviklingsomkostningerne faldt til SEK 1,1 millioner (SEK 2,3 
millioner); dette skyldes primært leveringsproblemer i første kvartal 2015. Produktionen i løbet af 2015 
og i første kvartal 2016 har forbedret resultatet. I første kvartal af 2016 har GomSpace 100 procent 
leveringsopfyldelse. I første kvartal 2016 bogførte selskabet et resultat af den primære drift på SEK 
0,9 millioner (SEK -4,5 millioner); denne stigning skyldes primært større omsætning og forbedret 
ydeevne i produktionen. Finansielle poster, netto, udgjorde SEK -0,3 millioner i første kvartal 2016 
sammenlignet med SEK -0,1 millioner i første kvartal 2015.  

Finansår 2015 sammenlignet med finansår 2014 
GomSpaces resultatopgørelse for regnskabsåret 2015 udviser et nettounderskud på SEK 2,4 
millioner, mod et nettooverskud på SEK 1,2 millioner i det foregående regnskabsår. Omsætningen 
forøgedes til SEK 34,1 millioner sammenlignet med året før, SEK 26,6 millioner, primært på grund 
en forøgelse af selskabets leverede produkter. Vareforbruget forøgedes til SEK 16,9 millioner 
sammenlignet med året før, SEK 15,6 millioner. Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg til SEK 
7,8 millioner (SEK 0,8 millioner) i regnskabsåret 2015. Primært på grund af investeringer i udvikling af 
selskabets produktionsenheder. I regnskabsåret 2015 noterede GomSpace et tab på den primære 
drift på SEK 2,4 millioner mod et overskud på den primære drift på SEK 1,8 millioner i regnskabsåret 
2014, hvilket primært skyldes stigningen i omkostninger til forskning og udvikling samt andre faktorer. 
Finansielle omkostninger, netto, udgjorde SEK -0,8 millioner (SEK -0,2 millioner4). I finansåret 2015 
bogførte GomSpace et skattefradrag på SEK 0,8 millioner (SEK -0,4 millioner). 
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B.7 Fortsættelse Aktiver
Første kvartal 2016 sammenlignet med første kvartal 2015  
Pr. 31. marts 2016 udgjorde selskabets aktiver i alt SEK 32,1 millioner (SEK 18,8 millioner). 
Selskabets anlægsaktiver på lukkedatoen var SEK 10,5 millioner (SEK 6,6 millioner), ud af hvilke 
igangværende udviklingsprojekter udgjorde SEK 7,1 millioner (SEK 2,0 millioner). Selskabet havde 
kontanter og likvide midler på SEK 2,7 millioner (SEK 0,1 millioner) ved lukkedatoen 31. marts 2016. 
Tilgodehavender fra kontraktsarbejder udgjorde SEK 10,9 millioner pr. 31. marts 2016, sammenlignet 
med SEK 4,3 millioner pr. 31. marts 2015.  

Finansåret 2015 sammenlignet med finansåret 2014  
Pr. 31. december 2015 udgjorde selskabets aktiver i alt SEK 30,1 millioner (SEK 19,1 millioner). 
Selskabets anlægsaktiver på lukkedatoen var SEK 9,1 millioner (SEK 4,9 millioner), af hvilke 
igang værende udviklingsprojekter udgjorde SEK 6,0 millioner (SEK 0,8 millioner). Selskabet 
havde kontanter og likvide midler på SEK 1,3 millioner (SEK 1,5 millioner) ved årsafslutningen. 
Tilgodehavender fra kontraktsarbejder udgjorde SEK 7,0 millioner pr. 31. december 2015, 
sammenlignet med SEK 2,0 millioner pr. 31. december 2014.

Egenkapital og forpligtelser 
Første kvartal 2016 sammenlignet med første kvartal 2015
Pr. 31. marts 2016 udgjorde egenkapitalen i alt SEK 14,5 millioner (SEK 4,0 millioner). Stigningen 
skyldes primært udstedelsen af nye aktier til selskabets ejere på SEK 8,2 millioner i forbindelse med 
en investeringsrunde. Selskabets langfristede gæld på SEK 4,8 millioner (SEK 0,7 millioner) består 
primært af langfristede lån fra kreditinstitutioner. Selskabets kortfristede gæld på SEK 12,9 millioner 
(SEK 14,1 millioner) består primært af lån fra kreditinstitutioner. 

Finansåret 2015 sammenlignet med finansåret 2014  
Pr. 31. december 2015 udgjorde egenkapitalen i alt SEK 13,8 millioner (SEK 7,7 millioner). Stigningen 
skyldes primært udstedelsen af nye aktier til selskabets ejere på SEK 8,2 millioner i forbindelse med 
en investeringsrunde. Selskabets langfristede gæld på SEK 4,6 millioner (SEK 1,1 millioner) består 
primært af langfristede lån fra kreditinstitutioner. Den totale kortfristede gæld på SEK 11,7 millioner 
(SEK 10,2 millioner) består primært af lån fra kreditinstitutioner. 

Pengestrømme
Første kvartal 2016 sammenlignet med første kvartal 2015 
Pengestrømme fra driftsaktiviteter var SEK 4,2 millioner (SEK -0,9 millioner), primært på grund 
af ændringen i nettoarbejdskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter for første kvartal 
2016 udgjorde SEK -1,6 millioner (SEK -1,9 millioner). Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter for 
første kvartal 2016 udgjorde SEK 0 (SEK 0). De samlede nettopengestrømme for første kvartal 2016 
udgjorde SEK 2,5 millioner (SEK -2,8 millioner).  

Finansåret 2015 sammenlignet med finansåret 2014
Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 11,2 millioner (SEK -1,1 millioner), primært på 
grund af ændringen i nettoarbejdskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter for finansåret 
udgjorde i alt SEK -6,1 millioner (SEK -1,3 millioner), hvor investeringer i at gøre selskabets 
produktionsenheder mere effektive samt investeringer i forbedring af eksisterende undersystemer 
udgjorde hovedparten. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde SEK 1,3 millioner (SEK 
0,0 millioner), primært på grund af kapitalvækst og låntagning. De samlede nettopengestrømme for 
regnskabsåret 2015 udgjorde SEK -4,6 millioner sammenlignet med året før, SEK -2,4 millioner. 

B.8 Udvalgt pro 
forma finansiel 
information

Finder ikke anvendelse. Der er ikke fremlagt pro forma finansiel information. 

B.9 Resultat-
prognose

Finder ikke anvendelse. Der er ikke fremlagt en resultatprognose. 

B.10 Anmærkninger 
i revisions-
beretningen

Finder ikke anvendelse. Selskabet har ingen anmærkninger i revisionsberetningen. 
Da GS Sweden AB er et nyligt etableret selskab uden tidligere forretningsaktiviteter er ovenstående 

information fremlagt med hensyn til datterselskabet GomSpace ApS.
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B.11 Arbejdskapital   I henhold til bestyrelsens vurdering er arbejdskapitalen pr. 31. marts 2016 tilstrækkelig i forhold til 
arbejdskapitalkravene de næste 12 måneder. Ud fra den givne forretningsplan anser bestyrelsen 
imidlertid selskabets arbejdskapital for at være utilstrækkelig til at dække kapitalbehovet de 
næste tolv måneder. Ud fra den givne forretningsplan anslår bestyrelsen, at selskabets mangel på 
arbejdskapital de næste tolv måneder udgør SEK 20-25 millioner  omkring årsskiftet 2016. Behovet 
for arbejdskapital de næste tolv måneder skal dækkes af nettoindtægterne fra udstedelsen af nye 
aktier i emissionen, som kan udgøre omkring SEK 100 millioner efter transaktionsomkostninger. I det 
tilfælde, at emissionen ikke gennemføres, vil Selskabet revurdere sin nuværende forretningsplan og 
rejse ny egenkapital gennem eksisterende større kapitalejere og nye investorer. 

Afsnit C – Værdipapirer

C.1 Udbudte 
værdipapirer

Emissionen sker i forbindelse med nye aktier i GS Sweden AB (ISIN kode: SE0008348304).

C.2 Valuta Værdipapirer udstedes i svenske kroner (”SEK”).

C.3 Samlede antal 
aktier og 
kvoteværdi i alt

Pr. Prospektdatoen udgør aktiekapitalen i GS Sweden AB SEK 973.513,38 fordelt på 13.907.334 
aktier, hvilket giver hver aktie en kvoteværdi (pari) på SEK 0,07. Aktierne udstedes i overensstemmelse 
med svensk ret, og alle aktier er fuldt betalt.

Efter emissionen vil aktiekapitalen i GS Sweden AB SEK udgøre maksimalt 1.673.513,38 fordelt på 
23.907.334 aktier, hvilket giver hver aktie en kvoteværdi (pari) på SEK 0,07.     

C.4 Rettigheder  
forbundet med  
værdipapirerne

Selskabet har kun én aktieklasse. Kapitalejere er berettigede til at stemme på grundlag af deres 
samlede antal aktier, og hver aktie berettiger til én stemme på generalforsamlinger. Alle aktier i 
Selskabet giver lige rettigheder til dividende, andel i Selskabets resultat og selskabets aktiver og et 
evt. overskud i tilfælde af likvidation. Aktierne giver ret til dividende første gang på registreringsdatoen 
til udlodning efter afslutningen af emissionen. Rettigheder forbundet med aktierne kan justeres eller 
ændres i overensstemmelse med svensk lov.  

C.5 Overdragelses-
restriktioner

Finder ikke anvendelse. Pr. første handelsdag vil der ikke være indskrænkninger i retten til over-
dragelse af værdipapiret.

C.6 Optagelse til 
handel

Finder ikke anvendelse. Aktierne vil ikke blive optaget til handel på et reguleret marked. Bestyrelsen 
for GS Sweden AB har ansøgt om notering af GS Sweden AB’s aktier på Nasdaq First North 
(Premier). Nasdaq First North er en MTF (Multilateral Trading Facility) og har ikke samme juridiske 
status som et reguleret marked. Den første handelsdag forventes at være den 16. juni 2016 eller 
omkring denne dato.

C.7 Dividende politik GS Sweden AB er i en fase, hvor prioriteten er lagt på at undersøge de vækstpotentialer, som er 
blevet identificeret. Som resultat heraf skal kapitalejere ikke forvente at modtage nogen – eller meget 
lille – dividende i de næste par år.

Afsnit D – Risici

D.1–
D.2

Risici relateret 
til industrien og 
udstederen

Da Selskabet er et nyligt oprettet selskab, der historisk ikke har drevet forretningsaktiviteter, er de 
risici faktorer, som er anført nedenfor, primært knyttet til datterselskabet GomSpace ApS og dettes 
nuværende forretningsaktiviteter. Desuagtet forventes det, at Selskabet vil være omfattet af de 
samme risici, som GomSpace ApS historisk set har været omfattet af. De beskrevne risici er ikke 
anført i nogen prioriteret orden eller anden orden og beskrives ikke i detaljer; de vurderes imidlertid at 
udgøre de primære risici for selskabets fremtidige udvikling.   

Det er ikke muligt for selskabet at kontrollere visse af de nedennfor beskrevne faktorer, enten 
delvis eller helt; alle de nedenfor beskrevne risici, hvis de skulle opstå, har imidlertid en negativ 
indvirkning på Koncernens forretning, finansielle position og resultat i fremtiden. Der er desuden risici, 
som på nuværende tidspunkt er ukendte for Selskabet, og som kan have en negativ indvirkning på 
Koncernen. 

Nyt marked under opbygning
Nanosatellitmarkedet er komplekst, relativt nyt og voksende. Selvom Koncernen har oplevet en 
stigende efterspørgsel, kan markedet stagnere eller endda ophøre at eksistere. Markedet kan 
desuden udvikle sig på en måde, som Selskabet ikke er i stand til at tilpasse sig, og Selskabet kan 
blive udsat for konkurrence eller ikke være i stand til at sikre den rette markedsposition.
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D.1–
D.2

Fortsættelse Risici relateret til det tidlige udviklingsstadium og fremtidig finansiering
Historisk set har Koncernen ikke været i stand til at generere tilstrækkelige pengestrømme til at 
dække sit kapitalbehov og har været afhængig af ekstern finansiering. Der er risiko for, at Selskabet 
vil notere tab på den primære drift eller i det mindste ikke vil være i stand til generere nok kapital til 
at finansiere sine aktiviteter. Som resultat heraf ville Selskabet fortsætte med at være afhængig af 
finansiering fra eksterne kilder. 

Nøglemedarbejdere
Selskabet er i stor udstrækning afhængig af sin evne til at fastholde og tiltrække medarbejdere med 
relevant ekspertise og viden. Der er en risiko for, at Koncernen kan miste eller ikke være i stand til at 
tiltrække kompetente medarbejdere.  

Risici relateret til produktets værdi
Selskabet er afhængigt af sin evne til at udvikle og levere produkter af en bestemt kvalitet, og der 
er en risiko for, at selskabet ikke vil være i stand til at opfylde sine kunders efterspørgsel i relation 
til kvalitet og forventninger. I dag udfører Koncernen service og vedligeholdelse i lille skala, men 
planlægger at udvide sine aktiviteter indenfor disse områder, og der er en risiko for, at en sådan 
udvidelse ikke vil blive vellykket.  

Konkurrence
Der er kun begrænset offentlig information til rådighed til at vurdere konkurrenter, og selskabet kan 
derfor ikke være sikker på sin markedsandel eller sine konkurrenters position med hensyn til teknologi 
og produkter. Konkurrenter kan være foran selskabet og kan have bedre adgang til finansiering og 
andre ressourcer sammenlignet med selskabet.   

Risici relateret til leverandører
Selskabet indgår typisk ikke skriftlige rammeaftaler med sine leverandører, men er ret afhængig af 
historiske relationer, hvilket er en risiko, hvis relationerne skulle ændre sig i den fremadrettede proces, 
og selskabet kan blive tvunget til at udskifte leverandører.

Risici relateret til kunder
Koncernens kunder er både offentlige og private virksomheder. Kundeaftaler indgås primært 
for specifikke og enkeltstående ordrer, og der er ingen rammeaftaler eller lignende, som kunne 
sikre gentagne ordrer og fremtidigt salg. Desuden hidrører cirka 20-25 procent af Koncernens 
omsætning fra tilbud og udbudsprocedurer, hvilket kan være tidskrævende og komplekst og til tider 
nødvendiggøre, at eksterne rådgivere inddrages.  

Fremtidig ekspansion gennem overtagelser eller nye datterselskaber
Selskabet undersøger eventuelle overtagelser og kan i fremtiden, som del af sin forretningsstrategi, 
gennemføre overtagelser og/eller investeringer i selskaber og etablere nye selskaber for blandt andet 
at udvide sine forretningsaktiviteter og træde ind på nye markeder. Der er en risiko for, at en sådan 
strategi ikke har den ønskede effekt.   

Risici relateret til intellektuelle ejendomsrettigheder og forretningshemmeligheder
Koncernen er ikke afhængig af registrerede intellektuelle ejendomsrettigheder. Intellektuelle 
ejendomsrettigheder udviklet af medarbejdere eller i samarbejde med tredjeparter. Der er en risiko 
for at fejlberegne vigtigheden af intellektuelle ejendomsrettigheder og derved ikke sikre sådanne 
rettigheder. Hertil kommer, at rettigheden til en vis intellektuel ejendomsrettighed kan være usikker 
eller omstridt. Der er også en risiko for, at forretningshemmeligheder, som ikke er dækket at 
intellektuelle ejendomsrettigheder, ikke kan beskyttes.   
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D.3 Risici relateret til 
værdipapirerne

En investering i aksjer er alltid forbundet med risiko. Selskapet anser følgende for å være de viktigste 
risikoene knyttet til verdipapirene. 

Markedsprisen på aktien
Aktiemarkedet kan generelt, og for små virksomheder i særdeleshed, være underlagt betydelige 
pris- og volumenfluktuationer, som ikke er mulige at forudse ud fra Selskabet udvikling eller resultat. 
Aktierne kan være vanskelige at sælge på et tidspunkt og til en pris, som vurderes som passende. 

Foreslået dividende 
Fremtidige dividender afhænger af flere faktorer, såsom fremtidige resultater, finansiel position, 
arbejdskapital, likviditet og selskabets behov for investeringer. Selskabet fokuserer på vækst, og 
kapitalejerne skal ikke forvente at modtage nogen - eller meget lille - dividende i de næste par år.

Ikke-sikrede garantiforpligtelser
Selskabet har modtaget garantiforpligtelser, svarende til 80 procent af emissionen. Forpligtelser over 
for Selskabet er ikke sikrede ved pant, spærrede midler eller lignende foranstaltning, og der er derfor 
en risiko for, at sådanne forpligtelser ikke opfyldes. 

First North 
Selskabets aktier vil blive noteret på First North (Premier), som ikke er et reguleret marked. En 
investering i et selskab noteret på First North kan indebære større risiko end en investering i et 
selskab på et reguleret marked. 

Afsnit E – Emission

E.1 Tegningsprovenu 
og tegnings-
omkostninger

De nye aktier, der udstedes, i emissionen forventes at rejse et bruttoprovenu på SEK 125 millioner 
og et nettoprovenu på cirka SEK 100 millioner efter fradrag af selskabets transaktionsomkostninger 
(herunder honorarer til selskabets rådgivere), som estimeres til i alt cirka SEK 25 millioner. 

E.2a Årsager til 
emissionen og 
brug af provenu

GomSpace ApS blev grundlagt i 2007 af initiativtagere til de allerførste opsendelser af nanosatellitter i 
verden. Selskabet anser sig selv for at være internationalt anerkendt som ét af de ledende selvskaber 
inden for produktion og levering af nanosatellitter, undersystemer og projektering af nanosatellit-
missioner. 

Nanosatellitmarkedet er i hastig vækst. Efterspørgslen efter prisbillige satellitter, som er relativt 
nemme at styre, vokser mere end nogensinde før. I henhold til MarketsAndMarkets’ rapport: 
“Nanosatellite and Microsatellite Market by Solution (Hardware, Software and Data Processing, Services, 
and Launch Services), by Mass (1 KG – 15 KG and 11 KG – 100 KG), by Application, Vertical and Region 
– Global forecast to 2020” forudsiges markedet for nano- og mikrosatellitter at stige fra USD 800 
millioner i 2015, til USD 2,5 milliarder i 2020. I 2015 fokuserede GomSpace på at udvide og investere 
i udviklingen af selskabets produkter og organisationen. Disse investeringer har skabt et solidt 
fundament for effektiviteten og kvaliteten i organisationen og deres produkter. Selskabet vurderer, 
at GomSpace er et af de ledende selskaber i nanosatellitmarkedet og for at kunne efterkomme 
efterspørgslen fra eksisterende og nye kunder og fastholde markedsandele og en stærk position 
i markedet mangler der efter bestyrelsens mening arbejdskapital. Det er imidlertid bestyrelsens 
opfattelse, at indtægterne fra selskabets aktiviteter kombineret med den egenkapital, som opnås 
fra Emissionen, er nok til at opfylde deres klienters behov og fastholde en stærk position i deres 
markedssegment. mens de fortsætter med at udvikle organisationen.

Brug af provenu
Ud fra den givne forretningsplan anser bestyrelsen selskabets arbejdskapital for at være 
utilstrækkelig. Provenuet fra emissionen vil blive brugt til følgende:  

Vækst (50–55 procent af provenu)
For at GomSpace skal kunne fastholde sin markedsandel er der udarbejdet en omfattende vækstplan, 
som inkluderer udvikling af køreplan for produkter og udvikling af udstyr og faciliteter. 70 procent 
af satellitmarkedet er placeret i USA. GomSpace planlægger at placere afdelinger i USA og indlede 
godkendelsesprocessen i henhold til ITAR (International Traffic of Arms Regulation), for at opnå 
fordele på det amerikanske marked. Selskabet vil også etablere sig i Singapore, et knudepunkt for 
luftfart i Østasien, gennem datterselskaber.
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E.2a Fortsættelse Nye applikationer (40-50 procent af provenu)
For at opfylde den øgede efterspørgsel efter spore- og kommunikationsapplikationer, som bruger 
nanosatellitter, vil GomSpace investere i at udvikle organisationen og produkterne på dette område. 
Der vil ligeledes blive foretaget investeringer i opsendelsestjenester for at sætte Selskabet i stand til 
opnå større kontrol over opsendelsestider og -steder.  

E.3 Vilkår og 
betingelser for 
emissionen

Emissionen
Emissionen omfatter udstedelse af nye aktier for et totalbeløb på SEK 125 millioner, hvilket svarer til 
maksimalt 10.000.000 nye aktier til den faste tegningskurs på SEK 12,50 pr. aktie.

Ret til at tegne aktier
Emissionen er lavet til den brede offentlighed i Sverige, Danmark og Norge og til professionelle 
investorer i Sverige og internationalt (underlagt de begrænsninger, som er anført i afsnittet »Vigtig 
information« under »Information til investorer«).

Tegningskurs  
Tegningskursen er SEK 12,50 pr. aktie. Der vil ikke blive opkrævet mæglerkurtage. Tegningskursen i 
Emissionen er blevet fastsat af selskabets bestyrelse og majoritetskapitalejerne i samråd med deres 
finansielle rådgiver, SCF. Bestyrelsen vurderer, at tegningskursen er på markedsvilkår.  

Tegningsperiode
Tegning af nye aktier skal ske i perioden fra 19. maj 2016 til 1. juni 2016. 

Tegning af aktier
Ansøgning om tegning skal omfatte ikke mindre end 500 aktier og ske ved brug af en særlig 
ansøgningsformular, som sendes til Aktieinvest FK AB.

For indehavere af en værdipapirkonto hos Nordnet Bank AB kan ansøgning til Emissionen i stedet 
ske via internettet.

Særlige instruktioner til tegnere i Danmark og Norge  
Tegnere blandt offentligheden i Danmark eller Norge, som ønsker at tegne kapitalandele i emissionen, 
anbefales at kontakte deres lokale danske og norske bank eller andre værdipapirinstitutioner 
for oplysninger om, hvilken type af værdipapirdepot som kan anvendes, og hvordan en tegning 
gennemføres gennem den danske eller norske depositar. En tegner, som ikke har et dansk eller norsk 
værdipapirdepot, gennem hvilken svenske kapitalandele i SEK og registreret hos Euroclear Sweden 
AB kan opbevares, må kontakte en dansk eller norsk bank eller anden værdipapirinstitution for at 
åbne en konto, før ansøgningen om tegning foretages. Bemærk, at dette kan tage noget tid. Bemærk 
også, at registreringen og betalingen skal være i overensstemmelse med aftalerne, reglerne og 
procedurerne for den relevante depositar, og at sidste dag for registreringen kan være tidligere end 
den sidste dag i ansøgningsperioden.

En person i Danmark eller Norge, som har en VP-konto, servicekonto eller værdipapirdepot i 
en svensk bank eller anden svensk værdipapirinstitution, og som deltager i emissionen gennem 
en sådan svensk depositar eller depot, skal følge de instruktioner, som er udstukket ovenfor, og 
ansøgningsformularen relateret til emissionen.  

Tegning via Nordnet i Danmark og Norge
De, som har depotkonti hos Nordnet i Danmark eller Norge kan ansøge via Nordnets Internet service, 
på hvilken emissionen vil være tilgængelig på Nordnets websted i Danmark og Norge. De, som ikke 
har en depotkonto hos Nordnet, men som ønsker at tegne elektronisk i Danmark eller Norge, må åbne 
en depotkonto hos Nordnet, før ansøgningen laves, hvilket kan ske henholdsvis på www.nordnet.dk 
og www.nordnet.no.

Tildeling
Selskabet har fastsat et vejledende minimumsniveau for individuel tildeling på 500 aktier. Beslutning 
om tildeling af aktier foretages af bestyrelsen i samråd med SCF, hvorved målet vil være at styrke det 
institutionelle ejerskab samt øge fordelingen i offentligheden. Vedrørende eksisterende kapitalejere vil 
tildeling ske på basis af tegnede aktier. Tildeling er ikke afhængig af, hvornår ansøgningen indsendes 
i tegningsperioden. 

I tilfælde af overtegning kan tildeling ske med et lavere antal aktier end ansøgt om, eller der vil ingen 
tildeling ske. Tildeling til andre end eksisterende kapitalejere kan endvidere besluttes på et skønnet 
grundlag eller helt eller delvis ved tilfældig udvælgelse, og der er ingen garanti for tildeling. 
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E.3 Fortsættelse Information vedrørende tildeling og betaling
Som bekræftelse på tildeling af tegnede aktier udsendes en beslutning i form af et kontraktnotat den 
7. juni 2016 eller deromkring, ifølge hvilket det vil fremgå, hvor mange aktier tegneren er blevet tildelt. 
De, som ikke er blevet tildelt aktier, vil ikke få meddelelse herom.

Tildelte aktier, som er blevet tegnet, skal betales i henhold til instruktionerne i kontraktnotatet 
senest tre (3) forretningsdage efter fremsendt kontaktnotat.  

Notering på First North 
Bestyrelsen har ansøgt om adgang til at handle selskabets aktier på First North Premier. Noteringen 
vil omfatte alle aktier. På betingelse af, at ansøgningen imødekommes, er den første handelsdag 
planlagt til eller den 16. juni 2016 eller deromkring.

E.4 Interesser og 
interesse-
konflikter 

SCF, Nordnet Bank AB og Aktieinvest FK AB har en aftalt forhåndsgodtgørelse for deres tjenester 
i forbindelse med emissionen. Hvis noteringen af selskabets aktier gennemføres, vil Niels Buus 
(administrerende direktør for selskabet), i henhold til aftale, være berettiget til en andel/bonusordning. 
Herudover er der ingen finansielle eller andre relevante interesser i emissionen. 

E.5 Sælgende 
kapitalejere og 
fastfrysnings-
aftale

Ingen af de nuværende kapitalejere i GS Sweden AB vil sælge deres kapitalandele i forbindelse med 
emissionen.  

Alle eksisterende kapitalejere har forpligtet sig til ikke at sælge eller på anden vis overdrage deres 
aktier uden SCF´s forudgående skriftlige samtykke i en periode på 24 måneder efter aktiernes første 
handelsdag. Det ovenfor anførte gælder med undtagelse af overdragelser mellem de nuværende 
kapitalejere i selskabet. 

E.6 Udtynding Under forudsætning af, at emissionen fuldtegnes, vil aktiekapitalen forøges med SEK 700.000 og 
vil efter emissionen udgøre SEK 1.673.513,38, fordelt på 23.907.334 aktier, hvoraf de nytegnede 
aktier i emissionen vil svare til cirka 72 procent af det samlede antal aktier og stemmer i selskabet 
før emissionen og vil medføre en udvanding på maksimalt cirka 42 procent (beregnet som antallet af 
aktier og stemmer før emissionen fordelt på det samlede antal aktier og stemmer efter emissionen). 

E.7 Omkostninger  
pålagt investor

Finder ikke anvendelse. Udstederen vil ikke pålægge investorer gebyrer. Der vil ikke blive opkrævet 
mæglerkurtage. 


