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Sammendrag

Dette sammendraget består av informasjonskrav (heretter referert til som ”Avsnitt”). Avsnittene er 
nummerert i avsnittene A-E (A.1-E.7).

Dette sammendraget inneholder alle de Avsnitt som skal inkluderes i et sammendrag for denne 
typen verdipapir og utsteder. Da visse Avsnitt ikke må inkluderes, kan det være hull i nummeringene 
av Avsnittene. 

Selv om et Avsnitt skal inngå i sammendraget for denne typen av verdipapir og utsteder kan det 
hende at det ikke finnes relevant informasjon å angi for dette Avsnitt. I så fall inneholder sammen-
draget en kort beskrivelse av Avsnitt med angivelsen ”ikke relevant”.

Avsnitt A – Introduksjon og advarsler

A.1 Introduksjon og 
advarsler

Dette sammendraget bør leses som en introduksjon til Prospektet. Enhver beslutning om å investere 
fra investorens side skal være basert på en vurdering av Prospektet i sin helhet. Dersom et krav 
vedrørende opplysningene i Prospektet bringes inn for en domstol kan den saksøkende investor, i 
henhold til medlemstatenes nasjonal lovgivning, være forpliktet til å betale omkostningene forbundet 
med oversettelse av Prospektet, før rettssaken blir igangsatt. De personer som har skrevet 
sammendraget eller eventuelle oversettelser av sammendraget, har et sivilrettslig ansvar, men kun 
begrenset til de tilfellene hvor sammendraget er villedende, unøyaktig eller uforenlig med andre deler 
av Prospektet eller dersom det ikke, sammen med andre deler av Prospektet, gir nøkkelinformasjon 
for å hjelpe investorene ved vurderingen av å investere i verdipapir. 

A.2 Finansielle 
mellomledd

Ikke relevant. Finansielle mellomledd har ikke rett å bruke Prospektet for videresalg eller endelig 
plassering av verdipapir. 

Avsnitt B – Emittent

B.1 Juridisk og 
kommersielt 
navn

Utsteders navn er GS Sweden AB med organisasjonsnummer 559026-1888. Handelssymbol på 
Nasdaq First North (Premier) kommer til å være GOMX.

B.2 Hovedkontor og 
selskapsform

GS Sweden AB er et svensk allmennaksjeselskap (publikt aktiebolag) med hovedkontor i Stockholm, 
Sverige, etablert i Sverige og driver sin virksomhet under svensk lov. Selskapsformen reguleres av 
den svenske aksjeloven (Sv. Aktiebolagslagen (2005:551)).

B.3 Eksisterende 
virksomhet og 
hovedvirksomhet 

GS Sweden ABs virksomhet drives gjennom sitt heleide danske datterselskap GomSpace ApS.
GomSpace utvikler og selger produkter, samt utfører service og vedlikehold, på det globale 

nanosatellittmarkedet.

B.4a Trender Nanosatellitter har en forstyrrende effekt på satellittmarkedet ved å senke kostnadsbarrierene slik at 
nye aktører kommer seg inn på markedet og utnytte satellitteknologi. I løpet av de siste årene har flere 
nano- og mikrosatellitter enn tidligere blitt satt i bane. Det har vist seg at nanosatellitter har en rekke 
ulike bruksområder og kan uføre oppgaver ved hjelp av radioteknologi og optisk teknologi. Ifølge Space 
Works Nano/Microsatellite Market Forecast ble totalt 26 nano- og mikrosatellitter skutt opp i 2009. 
I 2014 hadde antallet økt til 158 satellitter, en gjennomsnittlig årlig tilveksttakt på 44 prosent. Ifølge 
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” kommer markedet for nano- og mikrosatellitter å vokse fra 
USD 890 millioner i 2014 til USD 2,52 milliarder i 2020, hvilket tilsvarer en årlig vekst på over 23 prosent.  
SpaceWorks Inc. anslår i sin markedsrapport at antall nano- og mikrosatellitter i bane i 2022 vil være 
mellom 2000-3000. SpaceWorks anslår at det totale markedspotensialet målt i antall satellitter skutt opp i 
2022 vil være 575, hvilket tilsvarer en gjennomsnittlig årlig tilveksttakt på 18 prosent. 
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B.5 Konsernstruktur GS Sweden AB er morselskap i et konsern som består av Selskapet og dets heleide datterselskap 
GomSpace ApS med organisasjonsnummer 30899849. Konsernets virksomhet drives gjennom 
GomSpace ApS.

B.6 Ägarstruktur En ny selskapsstruktur ble etablert før Tilbudet. Under den nye strukturen er GS Sweden AB 
morselskapet til GomSpace ApS og de tidligere aksjonærene i GomSpace ApS er i dag aksjonærer i 
GS Sweden AB. 

Tabellen nedenfor beskriver aksjonærene i GS Sweden AB umiddelbart før Tilbudet. 

Aksjonær

Eierandel før tilbudet

Aksjer/stemmer Prosent

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

Totalt 13 907 334 100

B.7 Sammendrag 
av finansiell 
informasjon

GS Sweden AB ble ervervet som et hylleselskap uten tidligere virksomhet og ble etablert som 
morselskap for GomSpace ApS. Konsernet ble etablert etter beslutning vedtatt på ekstraordinær 
generalforsamling for Selskapet avholdt den 28. april 2016, da GS Sweden AB ervervet GomSpace 
ApS gjennom en emisjon med tingsinnskudd. Den finansielle informasjonen som presenteres i 
dette avsnittet er hentet fra GS Sweden ABs reviderte sammenstilte regnskaper fra regnskapsårene 
2014 og 2015, samt fra Selskapets sammenstilte delårsrapport for første kvartal 2016, som også 
inneholder en sammenligning med tilsvarende periode i 2015. De sammenstilte finansielle rapportene 
for regnskapsårene 2014 og 2015 er revidert av GomSpace revisor. Delårsrapporten er gjennomgått 
av GomSpace sin revisor. Regnskapene er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og godkjent av EU.  

Informasjonen nedenfor bør sees i sammenheng med avsnittet ”Kommentarer til den økonomiske 
utvikling”, Selskapets reviderte regnskaper for regnskapsårene 2014 og 2015, samt Selskapets 
ureviderte delårsrapport for første kvartal 2016, som er tilgjengelig på Selskapets operative kontor og 
Selskapets hjemmeside www.gomspace.com. Utover årsregnskapet og delårsrapporten, har ingen 
andre opplysninger i Prospektet blitt gjennomgått eller revidert av Selskapets revisor. 
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B.7 Videreføring Sammenstilt resultatregnskap for GS Sweden AB      

(SEK ’000)

Januar – mars For hele året

2016 2015 2015 2014

Netto driftsinntekter 11 003 5 132 34 087 26 645

Varekostnader -3 988 -4 510 -16 892 -15 616

Bruttoresultat 7 015 622 17 195 11 069

    

Salgs- og distribusjonskostnader -2 507 -1 571 -7 213 -6 170

Forsknings- og utviklingskostnader -1 120 -2 256 -7 847 -759

Administrative kostnader -2 459 -1 323 -4 492 -2 268

Andre driftsinntekter 0 0 0 0

Andre driftskostnader 0 0 0 -70

Driftsresultat 929 -4 528 -2 357 1 762

    

Finansinntekter 21 78 163 1

Finanskostnader -330 -194 -929 -179

Resultat før skatt 620 -4 644 -3 123 1 584

    

Skattekostnad -139 1 041 754 -360

Resultat etter skatt 481 -3 603 -2 369 1 224

Sammenstilt balanse for GS Sweden AB 

(SEK ’000)

Januar – mars For hele året

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

Fullførte utviklingsprosjekter 2 224 3 357 2 452 3 606

Pågående utviklingsprosjekter 7 141 1 964 5 970 782

Andre immaterielle eiendeler 274 0 0 0

Immaterielle eiendeler 9 639 5 321 8 422 4 388

    

Varige driftsmidler 839 898 697 511

Varige driftsmidler 839 898 697 511

    

Utsatt skattefordel 0 341 0 0

Andre anleggsmidler 0 341 0 0

     

Sum anleggsmidler 10 478 6 560 9 119 4 899

    

Råvarer og forbruksvarer 3 062 4 597 2 907 2 791

Forskuddsbetalinger for lagervarer 0 0 0 681

Varelager 3 062 4 597 2 907 3 472

    

Fordringer for kontraktsarbeider 10 897 4 277 7 024 1 999

Kundefordringer 2 453 1 271 6 587 5 915

Fordring for inntektsskatt 1 274 316 1 258 0

Andre forskuddsbetalinger 230 147 0 66

Andre fordringer 941 1 578 1 897 1 153

Fordringer 15 795 7 589 16 766 9 133
     
Omsettelige verdipapir 7 7 7 8
     
Kontanter og kontantekvivalenter 2 723 65 1 268 1 539
     
Sum omløpsmidler 21 587 12 258 20 948 14 152

Sum eiendeler 32 065 18 818 30 067 19 051



Sammendrag

4

B.7 Videreføring

(SEK ’000)

Januar – mars For hele året

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

Aksjekapital 973 973 973 973

Overkurs 15 661 6 785 15 661 6 785

Omregningsdifferanser 357 515 195 677

Opptjent egenkapital -2 532 -4 317 -3 013 -714

Sum egenkapital 14 459 3 956 13 816 7 721

    

Lån hos finansforetak 3 717 0 3 672 0

Annen langsiktig gjeld 0 744 0 764

Utsatt skatt 1 037 0 889 382

Sum langsiktig gjeld 4 754 744 4 561 1 146

    

Kortsiktig del av langsiktig gjeld 746 0 737 0

Gjeld hos finansforetak 5 429 3 428 6 359 2 159

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 1 737 3 841 2 063 2 690

Gjeld til kunder for kontraktarbeid 278 3 946 285 3 649

Forskuddsbetalinger 1 604 0 0 0

Annen gjeld 3 058 2 903 2 246 1 686

Sum kortsiktig gjeld 12 852 14 118 11 690 10 184

     

Sum gjeld 17 606 14 862 16 251 11 330

Sum egenkapital og gjeld 32 065 18 818 3 067 19 051

Sammenstilt kontantstrømoppstilling GS Sweden AB 

(SEK ’000)

Januar – mars For hele året

2016 2015 2015 2014

Resultat før skatt 620 -4 644 -3 123 1 584

Tilbakeføring av finansposter 309 116 766 178

Av- og nedskrivninger 376 384 1 528 1 474

Poster som ikke inngår i kontantstrømmen 0 0 0 70

Endringer i arbeidskapital 3 108 3 315 -9 667 -4 399

Kontantstrøm fra primære driftsaktiviteter 4 413 -829 -10 496 -1 093

    

Renteinntekter 21 78 161 0

Betalte renter -277 -194 -893 -174

Betalt inntektsskatt 0 0 0 139

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter 4 157 -945 -11 228 -1 128

    

Investering i anleggsmidler -1 636 -1 854 -6 062 -1 275

Kontantstrøm for investeringsaktiviteter -1 636 -1 854 -6 062 -1 275

    

Lån 0 0 3 768 5

Kapitalforhøyelse 0 0 8 946 0

Kontantstrøm for finansieringsaktiviteter 0 0 1 274 5
     
Netto kontantstrøm for perioden 2 521 -2 799 -4 576 -2 398

    
Kontanter og kontantekvivalenter ved 
begynnelsen av perioden -5 091 -619 -620 1 781

Urealiserte valutagevinster og -tap på kontanter 
og kontantekvivalenter -136 55 105 -3

Kontanter og kontantekvivalenter  
ved slutten av perioden

-2 706 -3 363 -5 091 -620
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B.7 Videreføring Sammenstilte nøkkeltall GS Sweden AB 

(SEK ’000)

Januar – mars For hele året

2016 2015 2015 2014

Netto omsetning1 11 003 5 132 34 087 26 645

Driftsresultat (EBIT)1 929 -4 528 -2 357 1 762

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

Resultat per aksje, SEK 0,5 -6,3 -0,3 2,1

Avkastning på egenkapital, % 3 -62 -22 18

Egenkapitalandel, % 45 21 46 21

Utbytte, SEK  -  - - -

Gjennomsnitt av antall aksjer, tusener2 993 576 785 576

Antall ansatte ved utgangen av perioden2 36 32 30 22

¹ Nøkkeltall definert i IFRS. Andre nøkkeltall er ikke definert i IFRS.

² Ikke reviderte nøkkeltall. 

Definisjoner
Driftsresultat (EBIT) Driftsresultat minus driftskostnader
Driftsmargin (EBIT-margin), % Driftsmargin dividert på netto omsetning
Avkastning på egenkapital, % Netto inntekt dividert med utgående egenkapital 
Resultat per aksje  Resultat for perioden dividert med gjennomsnittlig antall 

utstedte aksjer 
Egenkapitalandel, % Egenkapital dividert med samlede eiendeler

I de følgende vilkår: Beløp uten parentes refererer til første kvartal 2016 og regnskapsåret 2015, mens 
beløpet i parentes refererer til sammenligning kvartal hvert regnskapsår.

Driftsresultat
Første kvartal 2016 sammenlignet med første kvartal 2015 
Selskapets resultatregnskap for første kvartal, 1. januar – 31. mars 2016, viser et overskudd SEK 0,5 
millioner, mot et underskudd på SEK 3,6 millioner i samme periode i fjor. Driftsinntektene økte til SEK 
11 millioner (SEK 5,1 millioner), hovedsakelig som følge av salget, som økte med 390 % sammenlignet 
med samme periode i 2015. I løpet av første kvartal i 2016 kan 33 % av inntektene tilskrives nye 
kunder. Kostnader for solgte varer ble redusert til SEK 4 millioner (SEK 4,5 millioner). Forsknings- og 
utviklingskostnader ble redusert til SEK 1,1 millioner (SEK 2,3 millioner), hovedsakelig på grunn av 
vanskeligheter med leveranser i første kvartal av 2015. Effektiviteten i produksjonen har blitt forbedret 
i løpet av 2015 og første kvartal av 2016. I løpet av første kvartal av 2016 har GomSpace klart å levere 
alle bestillinger mottatt fra sine kunder. I første kvartal i 2016 hadde Selskapet et driftsresultat på SEK 
0,9 millioner (minus SEK 4,5 millioner), denne økningen i inntektene skyldes i hovedsak forbedret og 
mer effektiv produksjon. Netto finansposter for første kvartal i 2016 utgjorde minus SEK 0,3 millioner, 
sammenlignet med første kvartal i 2015, minus SEK 0,1 millioner.  

Regnskapsåret 2015 sammenlignet med regnskapsåret 2014 
GomSpaces resultatregnskap for regnskapsåret 2015 viser et netto tap på SEK 2,4 millioner, 
sammenlignet med et netto overskudd på SEK 1,2 millioner året før. Inntektene økte til SEK 34,1 
millioner mot SEK 26,6 millioner i 2014, hovedsakelig grunn av økningen i Selskapets leverte 
produkter. Kostnadene for solgte varer økte til SEK 16,9 millioner sammenlignet med SEK 15,6 
millioner året før. Forsknings- og utviklingskostnader økte til SEK 7,8 millioner (SEK 0,8 millioner) 
i regnskapsåret 2015.   Det største bidraget til dette var investeringer i utviklingen av selskapets 
produksjonsenheter. De økte kostnadene for forskning og utvikling resulterte sammen med andre 
faktorer til at GomSpace rapporterte et negativt driftsresultat på SEK 2,4 millioner i regnskapsåret 
2015 sammenlignet med et driftsresultat på SEK 1,8 millioner i 2014. Netto finansposter utgjorde 
minus SEK 0,8 millioner (minus SEK 0,2 millioner). For regnskapsåret 2015 rapporterte GomSpace 
skattefradrag på SEK 0,8 millioner (SEK 0,4 millioner). 
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B.7 Videreføring Eiendeler
Første kvartal 2016 sammenlignet med første kvartal 2015  
Den 31. mars 2016 hadde selskapet eiendeler på SEK 32,1 millioner (SEK 18,8 millioner). Selskapets 
anleggsmidler hadde en verdi på balansedagen på SEK 10,5 millioner (SEK 6,6 millioner), hvorav 
pågående utviklingsprosjekter utgjorde SEK 7,1 millioner (SEK 2 millioner). Selskapet hadde kontanter 
og kontantekvivalenter tilsvarende SEK 2,7 millioner (SEK 0,1 millioner) på balansedagen 31. mars 
2016. Fordringer for kontraktarbeid utgjorde SEK 10,9 millioner per 31. mars 2016, sammenlignet med 
SEK 4,3 millioner den 31. mars 2015.  

Regnskapsåret 2015 sammenlignet med regnskapsåret 2014  
Per 31. desember 2015 hadde selskapet eiendeler på SEK 30,1 millioner (SEK 19,1 millioner). 
Anleggsmidler hadde en verdi på balansedagen på SEK 9,1 millioner (SEK 4,9 millioner). Pågående 
utviklingsprosjekter utgjorde SEK 6 millioner (SEK 0,8 millioner) av dette beløpet. Selskapet hadde 
SEK 1,3 millioner (SEK 1,5 millioner) i kontanter og kontantekvivalenter ved årsskiftet. Fordringer for 
kontraktarbeid utgjorde SEK 7 millioner per 31. desember 2015 sammenlignet med SEK 2 millioner 
per 31. desember 2014. 

Egenkapital og gjeld
Første kvartal 206 sammenlignet med første kvartal 2015  
Den 31. mars 2016 utgjorde summen av egenkapital SEK 14,5 millioner (SEK 4 millioner). Økningen 
skyldes den rettede emisjonen overfor selskapets eiere på SEK 8,2 millioner i forbindelse med en 
investeringsrunde. Selskapets langsiktige gjeld på SEK 4,8 millioner (SEK 0,7 millioner) består i 
hovedsak av langsiktige lån fra finansforetak. Sum kortsiktig gjeld beløper seg til SEK 12,9 millioner 
(SEK 14,1 millioner) og består i hovedsak av lån fra finansforetak. 

Regnskapsåret 2015 sammenlignet med regnskapsåret 2014  
Per 31. desember 2015 var selskapets egenkapital på SEK 13,8 millioner (SEK 7,7 millioner). Dette 
var hovedsakelig et resultat av den rettede emisjonen overfor selskapets eiere på SEK 8,2 millioner 
i forbindelse med en investeringsrunde. Selskapets langsiktige gjeld på SEK 4,6 millioner (SEK 1,1 
millioner) består i hovedsak av langsiktige lån fra finansforetak. Kortsiktig gjeld på SEK 11,7 millioner 
(SEK 10,2 millioner) består i hovedsak av lån fra finansforetak.  

Kontantstrøm
Første kvartal 206 sammenlignet med første kvartal 2015  
Kontantstrømmen fra drift var SEK 4,2 millioner (minus SEK 0,9 millioner), hovedsakelig som følge av 
endring i netto arbeidskapital. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter for første kvartal i 2016 beløp 
seg til minus SEK 1,6 millioner (minus SEK 1,9 millioner). Kontantstrøm fra finansieringsaktivitet for 
første kvartal i 2016 utgjorde SEK 0. (SEK 0). Samlet netto kontantstrøm for første kvartal i 2016 beløp 
seg til SEK 2,5 millioner (minus SEK 2,8 millioner). 

Regnskapsåret 2015 sammenlignet med regnskapsåret 2014  
Kontantstrøm fra drift var minus SEK 11,2 millioner (minus SEK 1,1 millioner), hovedsakelig på grunn 
av endring i netto arbeidskapital. Regnskapsårets kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var minus 
SEK 6,1 millioner (minus SEK 1,3 millioner), hvorav investeringer i effektivisering av selskapets 
produksjonsenheter og investeringer i forbedring av eksisterende delsystemer utgjorde den største 
delen.  Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var SEK 1,3 millioner (SEK 0), hovedsakelig på 
grunn av kapitalinnskudd og økt låneopptak. Samlet netto kontantstrøm for 2015 utgjorde minus 4,6 
millioner, sammenlignet med minus SEK 2,4 millioner året før. 

B.8 Utvalgte 
proforma 
regnskap

Ikke relevant. Ingen utvalgte proforma regnskap har blitt presentert. 

B.9 Resultat-
prognose

Ikke relevant. Ingen resultatprognose har blitt presentert.  

B.10 Revisors 
bemerkninger

Ikke relevant. Det er ingen merknader fra revisor.  
Gitt den omstendighet at GS Sweden AB er et nyetablert selskap uten virksomhet er informasjonen 

som presentert ovenfor med hensyn til datterselskapet.  
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B.11 Arbeidskapital  Etter styrets vurdering har Selskapet per 31. mars 2016 tilstrekkelig arbeidskapital for å møte behovet 
for arbeidskapital de tolv neste månedene. Gitt dagens forretningsplan og det kapitalbehovet som 
følger av denne, mener styret imidlertid at det ikke er tilstrekkelig arbeidskapital. På bakgrunn 
av forretningsplan anslår Selskapet et arbeidskapitalunderskudd i løpet av de nærmeste tolv 
månedene på SEK 20-25 millioner, der underskuddet vil foreligge rundt årsskifte 2016-2017. 
Arbeidskapitalbehovet for denne perioden vil bli møtt med netto innbetalinger fra Tilbudet, som 
kan beløpe seg til ca. SEK 100 millioner etter transaksjonskostnader. I tilfelle at Tilbudet ikke blir 
gjennomført, vil selskapet gjennomgå sin nåværende forretningsplan og innhente ny kapital fra 
eksisterende større aksjonærer og nye investorer.  

Avsnitt C – Verdipapir

C.1 Tilbudte 
verdipapir

Tilbudet gjelder nye aksjer i GS Sweden AB (ISIN-kode SE0008348304).

C.2 Denominering Aksjene er denominert i SEK. 

C.3 Totalt antall 
aksjer og 
nominell verdi

På tidspunktet for dette Prospektet, utgjør aksjekapitalen GS Sweden AB SEK 973 513,38 fordelt på 
13 907 334 aksjer, hver aksje pålydende SEK 0,07. Aksjene er utstedt i henhold til svensk lov og alle 
aksjene er fullt innbetalt. 

Etter Tilbudet kommer GS Sweden AB sin aksjekapital til å beløpe seg til høyst SEK 1 673 513,38 
fordelt på høyst 23 907 334 aksjer, hver aksje pålydende SEK 0,07.  

C.4 Rettigheter  
tilknyttet  
aksjene

Selskapet har kun en aksjeklasse. Aksjonærene har rett til å stemme for det fulle antall aksjer og hver 
aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Alle aksjene i Selskapet gir lik rett til utbytte, andel av 
Selskapets overskudd og Selskapets eiendeler, samt eventuelt overskudd ved avvikling. Aksjene 
gir rett til utbytte første gang på registreringsdato for utbytte som utdeles etter gjennomføringen av 
Tilbudet. Rettigheter knyttet til aksjer kan bare endres i samsvar med svensk rett.  

C.5 Begrensninger i 
omsetteligheten

Ikke relevant. På den første dagen av handelen vil aksjene ikke være underlagt noen 
omsetningsbegrensning. 

C.6 Opptak til 
notering

Ikke relevant. Aksjene vil ikke bli tatt opp til notering på et reguler marked. GS Sweden ABs styre har 
søkt om notering av GS Sweden AB sine aksjer på Nasdaq First North (Premier). Nasdaq First North 
er en handelsplattform (MTF) og har ikke samme rettslige status som et regulert marked. Den første 
noteringsdag er forventet å skje på eller omkring 16. juni 2016. 

C.7 Utbyttepolitikk GS Sweden AB er i en fase der det prioriteres å utnytte vekstmulighetene som er identifisert. 
Aksjonærene bør ikke forvente noe, eller kun begrenset, utdeling i løpet av de neste årene. 

Avsnitt D – Risiko

D.1–
D.2

Risiko knyttet 
til markedet og 
utsteder

Gitt det faktum at Selskapet er et nyetablert selskap uten tidligere virksomhet er risikofaktorene som 
angitt nedenfor først og fremst forbundet med datterselskapet GomSpace ApS og dets eksisterende 
virksomhet. Det forventes imidlertid at Selskapet vil bli utsatt for samme risiko som GomSpace ApS 
historisk sett har vært utsatt for. Risikoene nedenfor er ikke angitt i prioritert rekkefølge eller annen 
spesiell opplisting, og er heller ikke beskrevet i detalj, men anses å omfatte de mest sentrale risikoene 
for Selskapets fremtidige utvikling.  

Noen av de faktorene som er beskrevet nedenfor er ikke mulig for Selskapet å kontrollere, helt 
eller delvis, men uansett, samtlige av de nedennevnte risikoene kan, hvis de oppstår, ha en negativ 
innvirkning på konsernets virksomhet, finansielle stilling og fremtidige resultater. Det er også risikoer 
som ikke kjente for Selskapet og som kan ha negativ innvirkning på konsernet.

Nytt og voksende marked 
Nanosatellittmarkedet er komplekst, relativt nytt og voksende. Selv om konsernet har opplevd økende 
etterspørsel, kan markedet likevel stagnere, eller falle bort i sin helhet. Markedet kan også utvikle 
seg på en måte som Selskapet ikke er i stand til å tilpasse seg og Selskapet kan komme til å møte 
konkurranse eller ikke ha evne til å sikre en riktig posisjon i markedet.  
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D.1–
D.2

Videreføring Risiko knyttet til det tidlige utviklingsstadium og fremtidig finansiering
Historisk sett har konsernet ikke vært i stand til å genere tilstrekkelig kontantstrøm til å oppfylle sine 
arbeidskapitalbehov, men har vært avhengig av ekstern finansering. Det er en risiko for at Selskapet 
vil få driftstap, eller i det minste ikke være i stand til å generere tilstrekkelig resultat til å finansiere sin 
virksomhet. Konsernet vil som følge av dette komme til å være avhengig av ekstern finansiering.

Nøkkelpersoner
Selskapet er i stor grad avhengig av sin evne til å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere med 
relevant kompetanse og kunnskap. Det er en risiko for at konsernet taper eller er ute av stand til å 
tiltrekke seg dyktige medarbeidere. 

Risiko knyttet til produktets kvalitet
Selskapet er avhengig av sin evne til å utvikle og levere produkter av en viss kvalitet, og det er en 
risiko for at Selskapet ikke er i stand til å møte kundenes krav til kvalitet og forventninger. Service 
og vedlikehold utgjør en liten del av skala av den virksomheten konsernet utøver, men konsernet 
planlegger å utvide sin virksomhet på disse områdene, og det er en risiko at en slik utvidelse ikke vil 
bli vellykket. 

Konkurranse
Det er kun begrenset informasjon tilgjengelig for å vurdere konkurrentene og derfor er Selskapet 
ikke sikker på sin markedsandel eller konkurrentenes posisjon hva gjelder teknologi og produkter. 
Konkurrenter kan være i forkant av selskapet, og kan ha større økonomiske ressurser enn Selskapet.  

Leverandørrisiko
Selskapet inngår vanligvis ikke rammeavtaler med sine leverandører, men ønsker heller langsiktige 
relasjoner, hvilket utgjør en risiko i tilfelle disse relasjonene endres i fremtiden og Selskapet blir 
tvunget til å skifte leverandør. 

Kunderisiko
Konsernets kunder er både offentlig og private selskaper. Kundeavtaler inngås hovedsakelig for 
spesifikke og enkeltstående bestillinger, og det er ikke opprettet rammeavtaler eller lignende som 
sikrer gjentatte ordre eller fremtidige salg. Omtrent 20-25 % av konsernets omsetning kommer 
fra anbudskonkurranser som kan være både tidkrevende og kompliserte, samt kreve i blant bruk 
eksterne rådgivere. 

Fremtidig ekspansjon gjennom oppkjøp eller nye datterselskap 
Selskapet vurderer mulig oppkjøp, og kan som del av sin forretningsstrategi i fremtiden komme 
til å erverve og/eller investere i selskaper eller etablere nye selskaper, blant annet for å utvide sin 
virksomhet og etablere seg i nye markeder. Det er en risiko for at en slik strategi ikke har den ønskede 
effekt.  

Risiko knyttet til immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter
Konsernet er ikke avhengig av registrerte immaterielle rettigheter. Immaterielle rettigheter 
er utviklet av ansatte eller i samarbeid med tredjepart. Det er en risiko for at betydningen av 
immaterielle rettigheter blir feilbedømt og at rettighetene derfor ikke sikres. I tillegg kan immaterielle 
rettighetene komme til å være usikre eller gjenstand for innsigelser. Det er også en risiko for at 
forretningshemmeligheter som ikke dekkes av immaterielle rettigheter ikke kan beskyttes. 
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D.3 Risiko knyttet til 
verdipapirene

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

Aksjenes markedspris
Aksjemarkedet generelt og for mindre bedrifter spesielt kan være gjenstand for betydelige pris- 
og volumsvingninger som ikke er mulig å forutsi på grunnlag av Selskapets utvikling og resultater. 
Aksjene kan være vanskelig å selge på et bestemt tidspunkt og til en pris som anses passende.

Fremtidig utbytte 
Eventuelle fremtidige utdelinger vil være avhengig av flere faktorer, som fremtidig inntjening, 
finansielle stilling, arbeidskapital, likviditet og Selskapets investeringsbehov. Selskapet fokuserer på 
vekst og aksjonærer bør ikke forvente noe, eller kun begrenset, utdeling de neste årene.

Usikrede garantiforpliktelser
Selskapet har mottatt garantiforpliktelser tilsvarende 80 % av Tilbudet. Da garantiforpliktelsene ikke 
er sikret med pant, blokkerte midler eller lignende er det en risiko for at slike forpliktelser ikke opp-
fylles.  

First North 
Selskapets aksjer vil bli notert på First North (Premier) som ikke er en regulert markedsplass. En 
investering i et selskap notert på First North kan innebære mer risiko enn en investering i et selskap 
der aksjene omsettes på et regulert marked. 

Avsnitt E – Tilbudet

E.1 Emisjonsbeløp 
og emisjons-
kostnader

De nye aksjene utstedt i emisjonen forventes å innbringe et bruttoproveny på SEK 125 millioner, samt 
nettoproveny på ca. SEK 100 millioner etter fradrag for selskapets transaksjonskostnader (inkludert 
honorar til Selskapets rådgivere), som er anslått til rundt SEK 25 millioner. 

E.2a Begrunnelse 
for og bruk 
av emisjons-
proveny

GomSpace ApS ble grunnlagt i 2007 av initiativtakerne til de aller første oppskytningene av nano-
satellitter i verden. Selskapet anser at det er internasjonalt anerkjent som et av de ledende selskapene 
innen produksjon og levering av nanosatellitter, delsystemer og nanosatellittoppdrag. 

Markedet for nanosatellitter vokser raskt. Etterspørselen etter små, kostnadseffektive satellitter 
med tilgjengelige oppskytningsmuligheter stiger som aldri før. Ifølge 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” kommer markedet for nano- og mikrosatellitter å vokse fra USD 800 millioner 
2015 til USD 2,5 milliarder i 2020. I 2015 satset GomSpace på å utvide og investere i utvikling av sine 
produkter og organisasjonen.  Disse investeringene har lagt et solid grunnlag for en organisasjon og 
produkter som kjennetegnes ved effektivitet og kvalitet. Selskapets oppfatning er at GomSpace nå er 
et av de ledende selskapene på nanosatellittmarkedet, men styret mener at selskapets arbeidskapital 
ikke er tilstrekkelig for at Selskapet skal kunne møte etterspørselen fra eksisterende og nye kunder, 
samt å opprettholde sin sterke markedsposisjon. Styret vurderer imidlertid at inntektene fra 
Konsernets virksomhet og kapital som Tilbudet kommer til å innbringe er tilstrekkelig for at Selskapet 
skal kunne møte kunders behov og beholde en sterk posisjon i markedet, samtidig som det fortsetter 
å utvikle sin organisasjon. 

Bruk av midler
Med tanke på det kapitalbehov som en foreliggende forretningsplan legger opp til, anser styret at 
arbeidskapitalen ikke er tilstrekkelig. Provenyet som Tilbudet forventes å innbringe kommer til å bli 
brukt på følgende måte: 

Ekspansjon (50–55 % av provenyet)
En omfattende ekspansjonsplan, som inneholder et utviklet produktveikart og utvikling av utstyr 
og anlegg, er utarbeidet for at GomSpace skal kunne beholde sin markedsandel. 70 prosent av 
satellittmarkedet finnet i USA. GomSpace planlegger å plassere divisjoner i USA og starte prosessen 
for godkjenning i henhold til ITAR-(International Traffic of Arms Regulation) for å oppnå fordeler i det 
amerikanske markedet. Selskapet kommer også til å etablere seg gjennom datterselskap i Singapore, 
som er et knutepunkt for flytrafikken i Øst-Asia. 
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E.2a Videreføring Nya användningsområden (45–50 procent av likvid)
For å møte den økende etterspørselen etter sporings- og kommunikasjonstjenester ved bruk av 
nanosatellitter, vil GomSpace investere i å utvikle sin organisasjon og sine produkter på dette 
området. Investeringer i tilgang til oppskytningstjenester vil bli gjennomført, slik at selskaper for bedre 
kontroll over oppskytningstider og steder.  

E.3 Vilkår for 
Tilbudet

Tilbudet i korte trekk
Tilbudet inkluderer tegning av nye aksjer til et beløp på SEK 125 millioner, hvilket tilsvarer høyst 10 
millioner aksjer til en tegningskurs på SEK 12,50 per aksje. 

Rett til tegning
Tilbudet er rettet mot allmennheten i Sverige, Danmark og Norge, samt til profesjonelle investorer 
i Sverige og internasjonalt (med forbehold med de begrensninger som følger av avsnittet ”Viktig 
informasjon” under ”Informasjon til investorene”).

Tegningskurs  
Tegningskurs er SEK 12,50 per aksje. Det tas ikke kurtasje. Tegningskurs for Tilbudet er fastsatt av 
Selskapets styre og majoritetseierne i samråd med deres finansielle rådgivere SCF. Styret vurderer 
tegningskurs til å være på markedsmessige vilkår.  

Tegningstid
Tegning av nye aksjer skjer i perioden fra 19 mai 2016 til 1 juni 2016. 

Tegning av aksjer
Anmodning om tegning skal omfatte minimum 500 aksjer og skal gjøres på særskilt tegningsblankett 
som sendes til Aktieinvest FK AB.

Depotkunder hos Nordnet Bank AB kan også anmode om tegning direkte over internett.

Spesifikke instruksjoner til tegnere i Danmark og Norge 
Tegnere blant allmennheten i Danmark og Norge som ønsker å tegne seg for aksjer i Tilbudet 
anbefales å ta kontakt med sin lokale danske eller norske bank eller andre verdipapirforetak for å få 
informasjon om hvilken type verdipapirdepotkonto som kan benyttes og hvordan tegningsanmodning 
skal skje gjennom den danske eller norske forvalteren. En tegner som ikke har dansk eller norsk 
verdipapirdepotkonto der svenske aksjer denominert i SEK og registrert hos Euroclear Sweden AB 
kan holdes, må kontakte en dansk eller norsk bank, eller annet verdipapirforetak for å åpne en konto 
innen tegningsperioden. Merk at dette kan ta en viss tid. Merk også at tegning og betaling må skje i 
samsvar med de avtaler, regler og prosedyrer som gjelder hos den aktuelle forvalter og at siste dag 
for anmodning om tegning kan være tidligere enn siste dag av tegningsperioden. 

En person i Danmark eller Norge som har VP-konto, servicekonto eller verdipapirdepot i en svensk 
bank eller annet svensk verdipapirforetak og anmoder sin deltagelse i Tilbudet gjennom et slik svensk 
depot eller konto skal følge de instruksjoner som angis ovenfor, samt på tegningsblanketten for 
Tilbudet. 

Tegning gjennom Nordnet i Danmark og Norge
De som er depotkunde hos Nordnet i Danmark eller Norge kan tegne seg via Nordnets internet-
tjeneste og Tilbudet vil være tilgjengelig på Nordnets hjemmeside i Danmark og Norge. Den som ikke 
er depotkunde hos Nordnet, men som ønsker å tegne seg elektronisk i Danmark eller Norge må åpne 
en depotkonto hos Nordnet før anmodning om tegning skjer. Dette kan gjøres på www.nordnet.dk og 
www.nordnet.no. 

Tilldelning
Selskapet har fastsatt et indikativt minstenivå for individuell tildeling på 500 aksjer. Vedtak om 
tildeling av aksjer vil bli gjort av styret i samråd med SCF, der målet vil være å øke spredningen blant 
allmennheten. 

Når det gjelder eksisterende aksjonærer vil en eventuell tildeling skje på grunnlag av antall aksjer 
som er anmeldt for tegning. Tildeling er ikke avhengig av når i tegningsperioden tegningsanmodningen 
er inngitt. 

Ved overtegning, kan tildeling skje med et mindre antall aksjer enn det antall tegningsanmodningen 
lyder på eller bortfalle helt. Tildeling til andre enn eksisterende aksjonærer kan dessuten komme til 
å bli besluttet helt diskresjonært eller helt eller delvis gjøres ved tilfeldig tildeling, og det gis følgelig 
ingen garanti for tildeling. 
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E.3 Videreføring Melding om tildeling og betaling
Som bekreftelse på tildeling av tegnede aksjer utstedes en melding i form av en sluttseddel, som 
forventes utstedt rundt den 7. juni 2016. Sluttseddelen vil angi antall aksjer som tegneren er tildelt. De 
som ikke har fått tildelt aksjer vil ikke få melding.

Tildelte aksjer skal betales i henhold til instruks på sluttseddelen senest tre (3) virkedager etter 
utstedt sluttseddel. 

Notering på First North 
Styret har søkt om notering av Selskapets aksjer på First North (Premier). Notering vil omfatte 
samtlige aksjer. Forutsatt at søknaden godkjennes beregnes første handelsdag å være omkring den 
16. juni 2016.

E.4 Interesser og 
interesse-
konflikter 

SCF, Nordnet Bank AB og Aktieinvest FK AB mottar forhåndsavtalt godtgjørelse for sine tjenester 
i forbindelse med Tilbudet. Dersom notering av Selskapets aksjer gjennomføres vil Niels Buus 
(administrerende direktør i Selskapet), i henhold til avtale være kvalifisert for et aksje-/bonusprogram. 
Utover dette, er det ingen økonomiske eller andre relevante interesser i Tilbudet. 

E.5 Selgende 
aksjonærer og 
lock up-avtaler

Ingen av de eksisterende aksjonærer i GS Sweden AB kommer til å selge sine aksjer i forbindelse 
med Tilbudet. 

Alle eksisterende aksjonærer har forpliktet seg til ikke å selge eller på annen måte overdra noen av 
sine aksjer uten SCFs skriftlige samtykke for en periode på 24 måneder etter den første noteringsdato 
for aksjene. Det forannevnte gjelder med unntak for overdragelse mellom de nåværende aksjonærene 
i Selskapet. 

E.6 Utvanning Forutsatt at Tilbudet fulltegnes, vil Selskapets aksjekapital økes med SEK 700 000 SEK og kommer 
etter Tilbudet til å beløpe seg til SEK 1 673 513,38, fordelt på 23 907 334 aksjer, hvorav de nye 
aksjene som utstedtes vil tilsvare ca. 72 prosent av det totale antall aksjer og stemmer i Selskapet 
og resultere i en maksimal utvanning på ca. 42 prosent (beregnet som antall aksjer og stemmer før 
Tilbudet dividert med det totale antall aksjer og stemmer etter Tilbudet). 

E.7 Kostnader 
som påføres 
investorer

Ikke relevant. Utsteder legger ingen kostnader på investorene. Det tas ingen kurtasje. 


