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F O N D K O M M I S S I O N

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga memorandum som upprättats. Alla investeringar i aktier är förenade 
med risktagande. I memorandumet för A Uni-light LED AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med 
bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta 
memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet för erbjudandet finns tillgängligt för nedladdning på www.uni-lightled.com.

Om du framgent ej önskar erhålla utskick av-
seende emissionserbjudanden, vänligen skicka 
ett mail till info@gwkapital.se.

Unl-lights lampor används av 
Skanska vid ombyggnationen 
av Slussen i Stockholm



www.uni-lightled.com/

Väsentliga händelser sedan Bolagets notering i juli 2016

 ཛྷ Uni-light har kontrakterat distribu-
törer i Tyskland, Frankrike, Österrike, 

Polen och Australien.

 ཛྷ Bolaget har tecknat ett Letter of Intent 
med ett svenskt företag där Uni-lights driv-
donsteknik ska ingå i företagets produkter.

 ཛྷ Bolagets nyutvecklade dimrar är i funk-
tion och levereras löpande till projekten.

 ཛྷ Bolaget har utvecklat elektroniken för en 
lampa åt japanska storföretaget Iwasaki Electric som 

omsätter motsvarande US$ 600 miljoner inom belysnings-
branschen. Företagets representant i Tyskland gjorde 
en första beställning till Uni-light på cirka 225,000 SEK. 
Iwasaki har försäljning i Asien, Europa och USA.

 ཛྷ Leveranser till Skanska för ett flertal arbetsplatser, bl a 
Slussen och Nya Karolinska.

 ཛྷ Bolaget har utökat säljorganisationen och medverkat 
med sina produkter vid flera internationella mässor vilket 
resulterat i nya distributionskanaler.

 ཛྷ Bolaget har inlett produktcertifiering av sina lampor på 
den tyska marknaden.

 ཛྷ Utöver uppdateringen av drivdonen har Bolaget även 
utvecklat en egen dimmer samt lampor fria från osyn-
ligt flimmer.

 ཛྷ En ansökan om ett nytt världspatent kommer troligen att 
lämnas in under hösten avseende en ny teknik Bolaget 
utvecklat inom drivdons- och flimmerteknik. 

 ཛྷ Sedan 1 maj har företaget fått beställningar från tre svens-
ka gårdar till ett ordervärde av cirka 700 000 SEK.

 ཛྷ Ett antal utomstående offerter förväntas generera en god 
försälljningstillväxt för Bolaget.

Verksamheten
Uni-light grundades i USA 2010 och flyttade under 2014 till Sverige för att mer effektivt utnyttja ledningens 
mångåriga erfarenhet inom den europeiska marknaden. Från start beslutade Bolaget att basera sina 
produkter på egna framtagna patent samt rikta sitt fokus mot tre specifika nischmarknader där Bolagets 
lampors egenskaper är särskilt efterfrågade. Dessa tre nischmarknader är djurstallar, industri samt 
kryssningsfartyg.

Uni-Light har utvecklat och sålt ett tiotal ljustyper i olika 
effektklasser där drivdon och andra specialegenskaper 
gör lamporna unika. Lampsortimentet uppfyller över 90 % 
av behovet inom valda nischer och består av ersättare till 
A60-lampor (den gamla glödlampan), lysrör, integrerade 
lysrör, belysning av stora arbets- eller lagerytor med hög 
ljusstyrka etc.

Tack vare Bolagets design i USA samt 
tillverkning i fabriken i Shanghai kan 

Bolaget leverera:

 ཛྷ Högkvalitativa produkter
 ཛྷ Kostnadseffektiva lampor med lägre energiförbrukning 

och underhållskostnader
 ཛྷ Robusta lampor avsedda för aggressiva miljöer
 ཛྷ Lampor som reducerar koldioxidavtryck
 ཛྷ Lampor som har internationella certifieringar

Totalt investerat kapital i Uni-light LED AB uppgår till dags 
dato till cirka 19,0 MSEK. Därtill har även ca 30 000 mantim-
mar lagts ner. Inledningsvis finansierades Bolaget via eget 
kapital och ett antal affärsänglar. Senaste nyemissionen 
genomfördes i samband med Bolagets notering på NGM 
Nordic MTF i juli 2016.

Nya beställningar och avtal inger Bolaget optimism 
avseende försäljning och resultat kommande år."



VD har ordet
Bäste aktieägare, under 2016 genomfördes en nyemission i syfte att 
accelerera Bolagets utvecklings- och expansionsplaner. Under första 
halvåret 2017 fokuserades utvecklingen på att uppgradera drivdonen, 
dels med nya ljusstarkare dioder, dels med en teknik som inte genererar 
osynligt flimmer. Idag genererar våra drivdon varken osynligt flimmer 
eller elektromagnetisk störning vilket är unikt på marknaden. 

Vidare utvecklade vi en egen dimmer i syfte att optimera 
ljuskällornas tekniska prestanda i alla driftlägen för att på så 
sätt kunna leverera kompletta lösningar till kunder, vara obe-
roende av andra leverantörer och inte generera elektromag-
netisk störning vid dimring. Den kommersiella expansionen 
omfattade deltagande på mässor i Frankrike och Tyskland, 
utöver Sverige och England, med påföljande uppföljning av 
kontakter för att inleda samarbeten avseende distribution 
av lampor. 

Vår lansering av lampor försenades under året. Detta 
berodde främst på att utvecklingen av dimmern tog betydligt 
längre tid än planerat och att försäljningen av ljussystemen 
därmed stannade av. Kontrakterande av distributörer tog 
också längre tid än väntat. Försäljningen i England, vilken 
utgjort och i framtiden förväntas vara vår största marknad, 
upphörde till följd av oron för Brexit. Denna oro innebar 
bland annat att pundkursen försvagades kraftigt gentemot 
USD och Euro. Till detta kan adderas markant låga mjölkpri-
ser i England liksom i hela Europa.  

Trots ett svårt år 2016/2017 ser framtidsutsikterna nu ljusare 
ut. Utveckling av dimmern är slutförd och är i funktion i ett 
flertal system. Mjölkpriserna har stigit med 30 procent i hela 
Europa och Bolagets försäljning i England har åter börjat att 
öka. Distributionsavtal är tecknade i Tyskland, Frankrike, Po-
len och Australien. Ett projekt i Tyskland hos en av de största 
mjölkproducenterna i landet är igång, ett mindre mjölkkopro-
jekt i Österrike har just genomförts, ett projekt till kyckling-
industrin i Tyskland är under leverans. Bolagets distributör 

i Tyskland har lagt en order på 225 000 SEK för lampor som 
Bolaget skall ta fram tillsammans med det japanska bolaget 
Iwasaki Electric.

Nya beställningar och avtal inger optimism för Bolaget avse-
ende försäljning och resultat kommande år. Bolagets fokus 
avses i första hand ligga på marknadsföring och försäljning 
av Bolagets existerande lampor gentemot sedan tidigare 
upparbetade marknader. LED-belysning är en av världens 
snabbast växande industrier. Den potentiella marknaden 
för belysning av bara mjölkkostallar i de länder vi redan är 
engagerade i uppgår till USD 150 miljoner per år. Bolagets 
målsättning i dessa länder är en 10 %-ig marknadsandel inom 
ett par år, utöver försäljningen till andra nischmarknader 
vi fokuserar på. Vi tror dessutom att vårt flimmerfria ljus 
kommer att få genomslag de kommande åren då marknaden 
förväntas ha erhållit omfattande information från myndighe-
ter och internationella reglerande organ om den hälsorisk 
som osynligt flimrande lampor medför.

Föreliggande erbjudande är garanterat av ett konsortium 
av investerare. Vi tror att de villkor vi och vår rådgivare 
fastställt gör emissionen attraktiv. Min förhoppning är att 
såväl befintliga som nya investerare delar vår uppfattning om 
Uni-lights positiva framtidsutsikter.

Björn Naumburg 
Verkställande direktör 

A Uni-light LED AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag

Partiellt garanterad företrädesemission av maximalt 
5 576 865 aktier upp till cirka 10,3 MSEK i A Uni-light LED 
AB (publ). 

Villkor
För varje (1) per avstämningsdagen den 13 september 2017 
innehavd aktie, erhålls en (1) teckningsrätt (TR). Varje tvåtal 
(2) TR ger rätt att under perioden den 15 september 2017 
till och med den 3 oktober 2017 teckna tre (3) nya aktier för 
1,85 kronor per styck. Härutöver erbjuds möjlighet för inves-
terare att teckna aktier utan företrädesrätt upp till ca 540 000 
aktier, motsvarande ca 1 MSEK.

Emissionskurs
1,85 SEK/aktie

Teckningstid
15 september – 3 oktober 2017

Emissionsbelopp vid full teckning
Cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.

Emissionsgaranti
Inför föreliggande företrädesemission har emissionsgaran-
tier erhållits om cirka 8 MSEK, det vill säga upp till cirka 80 
procent av emissionsbeloppet.

Bolagsvärde pre-money
Aktuell teckningskurs om 1,85 SEK/aktie motsvarar ett bo-
lagsvärde om ca 6,9 MSEK pre-money.



Anmälningssedel för teckning av aktier i A Uni-light LED AB utan företrädesrätt. 

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:

C. Namn- och adressuppgifter:

E. Teckning över 15 000 EUR:
Om teckningen i enskilt belopp eller tillsammans med flera teckningsanmälningar i denna emission uppnår motsvarande 15 000 EUR måste tecknaren:
 Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). För juridisk person ska en kopia av registreringsbevis 

bifogas som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan. 
 Besvara PEP frågor enligt blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.

Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig. 

F. Signatur
Undertecknad är medveten om samt medger att:
 Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
 Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.uni-lightled.com.
 Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker 

genom att ta del av tillgänglig information kring detta. 
 Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i september 2017 av styrelsen i A Uni-light LED AB.
 Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och denna 

teckningssedel. 
 Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
 Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. 

Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller 
emittenten samarbetar med. 

 Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
 Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investeringsrådgivning 

eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut. 
 Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra 

åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt 
föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig. 

**Firmatecknare för juridisk person. Förmyndare för minderåriga.  

G. Skicka in anmälningssedeln per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm.
eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

Teckningstid: 
Teckningskurs: 

Tilldelning: 

Likviddag: 

stycken aktier i A Uni-light LED A B till ovan angiven teckningskurs.  

 eller
Bank/ Fondkommissionär: 

ÄGARANDEL(%) 

Teckning kan även ske elektroniskt med 
BankID. Gå in på: 
www.aktieinvest.se/unilight2017

och följ instruktionerna 

OBS! Är depån kopplad till en 
kapitalförsäkring eller ett 
investeringssparkonto (ISK) var 
vänlig kontakta din förvaltare för 
teckning. 

15 september - 3 oktober 2017   
1,85 kronor per aktie.

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av 
avräkningsnota. Likvid dras ej från föranmäld depå. 
Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota 

FÖRNAMN: EFTERNAMN: Var god texta med STORA BOKSTÄVER!

ADRESS:

POSTNR: ORT:

PERSONNUMMER: TELNR: 

E-POSTADRESS:

@

VP-Konto:
0 0 0

Depånummer:

-

D. Om tecknaren är en juridisk person
Om det finns direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska personen som uppgår till 25 % eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget måste samtliga 
personer anges nedan. 
 FÖRNAMN:    EFTERNAMN:       PERSONNUMMER:

-

FÖRNAMN: EFTERNAMN: UNDERSKRIFT: 

556988-9834

Tecknare med depå: För att åberopa 
subsidiär företrädesrätt måste 
teckningen gå via samma förvaltare 
som teckningen med företrädesrätt.




