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Viktig information

Vissa definitioner
Med ”AcouSort” eller ”Bolaget” avses AcouSort AB (publ), org.nr 
556824-1037. Med ”Prospektet” avses föreliggande EU-tillväxt-
prospekt. Med ”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet” avses 
erbjudandet att teckna units (”Units”), bestående av stamaktier i 
Bolaget och teckningsoptioner relaterade till stamaktier i Bolaget, 
enligt villkoren i Prospektet. Med ”Erik Penser Bank” avses Erik 
Penser Bank AB (publ), org.nr 556097-8701. Med ”Fredersen Advo-
katbyrå” avses Fredersen Advokatbyrå AB, org.nr 556688-7138. 
Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074. 
Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor, hänvisning till ”EUR” 
avser euro och hänvisning till ”USD” avser amerikanska dollar. Med 
”k” avses tusen och med ”M” avses miljoner.

Upprättande och registrering av Prospektet
Prospektet har upprättats i enlighet med bestämmelserna i 
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 samt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospekt-
förordningen”). Prospektet har godkänts och registrerats av 
Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. Finans-
inspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det 
uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens 
som anges i Prospektförordningen. Godkännandet av Prospektet 
bör inte betraktas som något stöd för den emittent som avses i detta 
Prospekt. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i 
enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Godkännandet och 
registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att 
olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

Viktig information till investerare
Erbjudandet att teckna Units enligt Prospektet riktar sig inte, direkt 
eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytter-
ligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer 
av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där 
distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytter-
ligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av 
svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

Varken uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”) eller Units har 
registrerats eller kommer att registreras enligt United States Secu-
rities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller 
enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet 
omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i 
något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet 
strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare 
prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer 
av svensk rätt. Anmälan om teckning av Units i strid med ovanstå-
ende kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får uniträtter, 
BTU eller Units inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller 
levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktie-
ägare med hemvist enligt ovan.

Tvist och tillämplig lag
Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och 
därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk 
domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet 
och Erbjudandet. 

Marknadsinformation, viss framtidsinriktad information och risker
Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar 
att information från tredje part har återgetts korrekt och att, såvitt 
Bolaget känner till och kan utröna av information som har offent-
liggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som 
skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledan-
de. Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom 
uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling 
och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid 
tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad 
information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och 
är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon 
försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende fram-
tida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare 
sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att 
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseen-
de framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som 
framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, 
utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i 
synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i 
avsnittet ”Riskfaktorer” och som beskriver vissa risker som en inves-
tering i AcouSorts Units kan innebära. Uttalanden om framtiden och 
övriga framtida förhållanden i detta Prospekt är gjorda av styrelsen 
i AcouSort och är baserade på kända marknadsförhållanden. Dessa 
uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas 
på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med 
osäkerhet.

Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en tillväxtmarknad för små 
och medelstora företag som drivs av de olika börserna som ingår 
i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market 
är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är note-
rade på den reglerade huvudmarknaden utan de är istället föremål 
för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade 
för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på 
Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än 
en investering i ett börsnoterat bolag. Samtliga bolag vars aktier 
handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Advi-
ser som övervakar att regelverket efterlevs.

Uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde
För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren 
antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna Units senast 
den 13 oktober 2021, eller senast den 8 oktober 2021 sälja de 
erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av Units. 
Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av Units 
utan stöd av uniträtter och att aktieägare med förvaltarregistrerade 
innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin 
bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning 
ska ske. 

Presentation av finansiell information
Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet 
har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. 
Följaktligen kan siffror i vissa kolumner inte överensstämma exakt 
med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, 
miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet ”Historik 
finansiell information” samt i de årsredovisningar och delårsrappor-
ter som införlivats genom hänvisning. Såvida inget annat angetts har 
ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets 
revisor.
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Handlingar införlivade genom hänvisning

Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken 
hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses 
införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan 
erhållas från AcouSorts webbplats, www.acousort.com, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bolagets huvud-
kontor med adress: AcouSort, Medicon Village, 223 81 Lund. De delar av dokumenten som inte införlivas i Prospektet 
bedöms inte vara relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

• Årsredovisningen 2020: resultaträkning (sidan 24), balansräkning (sidorna 25–26), kassaflödesanalys (sidan 28), noter 
(sidorna 29–36) och revisionsberättelse (sidorna 38–41). AcouSorts årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns på 
följande klickbara länk: Årsredovisning 2020

• Årsredovisningen 2019: resultaträkning (sidan 19), balansräkning (sidan 20), kassaflödesanalys (sidan 22), noter (sidor-
na 23–26) och revisionsberättelse (sidorna 28–29). AcouSorts årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns på följande 
klickbara länk: Årsredovisning 2019

• Delårsrapport för perioden 1 januari 2021–30 juni 2021: resultaträkning (sidan 17), balansräkning (sidorna 18-19) och 
kassaflödesanalys (sidorna 20-21). AcouSorts delårsrapport för perioden 1 januari 2021–30 juni 2021 finns på följande 
klickbara länk: Delårsrapport för perioden 1 januari 2021 - 30 juni 2021

Observera att informationen på AcouSorts eller tredje parts hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte denna informa-
tion införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information på AcouSorts eller tredje parts hemsida har inte granskats och 
godkänts av Finansinspektionen.

https://mb.cision.com/Main/15073/3325602/1401476.pdf
https://acousort.com/wp-content/uploads/2020/05/AcouSort-A%CC%8AR-2019-SVE-v11.pdf
https://acousort.com/wp-content/uploads/2021/08/AcouSort-Q2-report-2021.pdf
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Sammanfattning
Avsnitt 1 - Inledning
1.1 Värdepapperens 

namn och ISIN-kod
Erbjudandet omfattar units i AcouSort AB (publ) bestående av aktier med ISIN-kod SE0009189608 samt teckningsoptio-
ner av serie 2021/2022 med ISIN-kod SE0016830194.

1.2 Emittentens namn, 
kontaktuppgifter och 
LEI-kod

Bolagets firma är AcouSort AB (publ), org.nr 556824-1037 och Bolagets LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk 
person) är 549300PTSH3X6GMBFS32. 

Representanter för Bolaget går att nå per telefon, +45 2045 0854, per e-post, info@acousort.com samt på besöksadress, 
AcouSort, Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige. Bolagets hemsida är www.acousort.com.

1.3 Uppgifter om behörig 
myndighet som 
godkänt Prospektet

Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten för godkännan-
de av prospekt under Prospektförordningen. Kontaktinformation till Finansinspektionen är följande:

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefonnummer: +46 (0)8 408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Hemsida: www.fi.se.

1.4 Datum för godkän-
nande av prospekt

Prospektet godkändes den 28 september 2021.

1.5 Varningar Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i de 
värdepapper som erbjuds bör grundas på att investeraren studerar hela EU-tillväxtprospektet. Investerare kan förlo-
ra hela eller delar av det investerade kapitalet. När ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxtprospektet görs i 
domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostna-
den för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de 
personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen 
är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med 
andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de 
ska investera i de berörda värdepapperen.

Avsnitt 2 - Nyckelinformation om emittenten
2.1 Information om 

emittenten
AcouSort är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades den 8 november 2010 och vars verksamhet bedrivs enligt 
svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun. AcouSorts verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Acou-
Sorts affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska 
partiklar och celler. Bolagets verkställande direktör är Torsten Freltoft.  

I tabellen nedan framgår Bolagets aktieägare vars innehav motsvarade minst fem procent av aktierna och rösterna i 
AcouSort per den 30 juni 2021, med därefter kända förändringar. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon 
enskild part.

Aktieägare Antal akiter Ägande (%)

Thomas Laurell 1 077 300 9,5

Avanza Pension 903 614 8,0

Stefan Scheding 881 500 7,8

Freltec ApS* 854 100 7,5

Totalt aktieägare med > 5% 3 716 514 32,8

Övriga aktieägare 7 599 731 67,2

Totalt 11 316 245 100,0
  
* Ägs till 100 procent av Bolagets VD, Torsten Freltoft
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2.2 Finansiell nyckelinfor-
mation om emittenten

I detta avsnitt presenteras finansiell historik för AcouSort avseende räkenskapsåren 2019 och 2020, 
samt perioden 1 januari – 30 juni 2021 inklusive jämförelsesiffror motsvarande period föregående 
räkenskapsår. Den finansiella informationen är upprättad i enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och 
BFNAR 2012:1 (K3). Den finansiella informationen för räkenskapsåren 2019 och 2020 är reviderade. 
Den finansiella informationen för delårsperioden 1 januari–30 juni 2020 respektive 2021 är ej reviderad.

Intäkter och lönsamhet 

Belopp i kSEK 2021-01-01
2021-06-30

2020-01-01
2020-06-30

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat

Totala intäkter 4 002 4 468  6 823  3 041 

Rörelseresultat -5 182 -2 358 -7 814 -9 646 

Periodens resultat -5 162 -2 538 -7 978 -9 657 

Resultat per aktie (SEK) -0,46 -0,21 - 0,70 -0,96 

Tillgångar och kapitalstruktur 

Belopp i kSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 2019-12-31

Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat

Tillgångar 9 839 17 237 13 172 8 035

Eget kapital 4 430 14 759 9 592 5 923

*Lång- och kortfristig räntebärande skuldsättning med avdrag för likvida medel.

Kassaflöden

Belopp i kSEK 2021-01-01
2021-06-30

2020-01-01
2020-06-30

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

-2 548 -2 167 -7 035 -9 843

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten

-985 -351 -1 593 -587

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

- 11 197 11 648 -

Periodens kassaflöde -3 533 8 679 3 020 -10 430

Nycekltal

Belopp i kSEK 2021-01-01
2021-06-30

2020-01-01
2020-06-30

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat

Resultat per aktie (SEK) -0,46 -0,21 -0,7 -0,96

Kassalikviditet (%) 108 275 275 288

Soliditet (%) 45 86 73 74

Utdelning - - - -
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2.3 Huvudsakliga 
risker som är 
specifika för 
Bolaget

Risker hänförliga Bolaget

Affärs- och verksamhetsrisker

Framtida kapitalbehov
Utveckling av medicintekniska instrument och komponenter inom life-science är tids- och kostnadskrävande. 
AcouSort har ännu inte visat ett positivt resultat och kassaflödet förväntas huvudsakligen att vara fortsatt nega-
tivt till dess att Bolaget eventuellt lyckas ingå licens- eller leveransavtal som kan generera betydande intäkter. 
Det finns en risk att Bolagets produktutveckling kan komma att bli mer tids- och kostnadskrävande än planerat 
eller att Bolaget inte lyckas ingå något licens- eller leveransavtal på fördelaktiga villkor eller alls. Avgörande 
för Bolagets framtida resultatutveckling samt tillgången till och villkoren för ytterligare finansiering påverkas 
av ett flertal faktorer. Det finns en risk för att nytt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår, att det inte kan 
anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital inte skulle vara tillräckligt för att finansiera 
verksamheten.

Kvalificerad personal och nyckelpersoner
AcouSort baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolagets organisation 
är begränsad och är i hög grad beroende av dessa nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Risk 
föreligger att en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning eller sitt engagemang i Bolaget, vilket 
skulle kunna föranleda att AcouSort snabbt nödgas finna kvalificerade ersättare eller går miste om framtida 
forskningsresultat med ökade kostnader och minskade eller uteblivna intäkter som följd. Förmåga att behålla 
och rekrytera nyckelpersoner är därmed av stor vikt för att säkerställa den uthålliga kompetensnivån i Bolaget.

Samarbetspartners
AcouSort bedriver idag ett antal samarbetsprojekt tillsammans med internationella life science-bolag för utvär-
dering av AcouSorts teknologi för automatiserad provberedning. Det finns en risk att de företag som AcouSort 
ingår samarbetsavtal med inte kommer uppfylla sina förpliktelser. AcouSort kan inte styra över de resurser som 
Bolagets nuvarande och framtida samarbetspartners investerar i de gemensamma projekten samt tidpunkten 
för eller storleken på sådana investeringar. Bolagets samarbetspartners kan även komma att utveckla eller 
utvärdera andra teknologier som skulle kunna konkurrera med Bolagets produkter eller som kan påverka Acou-
Sorts samarbetspartners engagemang i samarbetet. Slutligen kan identifiering och etablering av nya samar-
beten blir mer kostsamt och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. Detta kan få en negativ inverkan på 
Bolagets utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter.

Produktion
AcouSort tillverkar i dagsläget sina forskningsinstrument och OEM-komponenter till stor del manuellt. Bolagets 
produktionskapacitet är därmed begränsad i kvantitetshänseende. Det finns en risk att större volymproduktion 
medför utmaningar och problem som Bolaget inte tidigare tagit i beaktning, vilket kan försena en kommersia-
lisering och medföra ökade kostnader för Bolaget.

Branschrelaterade risker

Bristande marknadsacceptans
Bolaget utvecklar forskningsinstrument samt OEM-komponenter. Forskningsinstrumenten är CE-certifiera-
de, godkända för kommersiell försäljning och har sålts i mindre skala. Bolagets OEM-komponenter är under 
utveckling och har inte lanserats för kommersiell försäljning. Det finns en risk att AcouSorts produkter inte 
kommer att få ett lika positivt mottagande på marknaden som förespeglas i Prospektet. I det fall AcouSort inte 
lyckas uppnå den önskade nivån av marknadsacceptans från befintliga och framtida potentiella kunder, skulle 
det förhindra AcouSort att genera tillräckliga intäkter eller nå lönsamhet. 
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2.3 Huvudsakliga 
risker som är 
specifika för 
Bolaget

Konkurrenssituation
AcouSort är verksamt på en global och konkurrensutsatt marknad och det finns ett stort antal aktörer som 
tillverkar medicinsk utrustning inom forskning och diagnostik. Vidare finns det ett flertal alternativa lösning-
ar som försöker uppnå liknande resultat som Bolagets produkter. Flera av Bolagets konkurrenter har större 
resurser än Bolaget och kan komma att använda dessa för att stärka sina respektive positioner, till exempel 
genom att avsätta mer kapital till investeringar i marknadsföring eller att priskonkurrera med Bolaget. Det 
finns en risk för att nya konkurrerande teknologier når marknaden innan Bolaget når ett kommersiellt genom-
brott eller att andra aktörer utvecklar ny teknik överlägsen Bolagets.

Legala och regulatoriska risker

Immateriella rättigheter
Immateriella rättigheter är en central tillgång i Bolagets verksamhet och värdet på Bolaget är till stor del bero-
ende av förmågan att fortsätta erhålla patent samt skydda andra immateriella rättigheter. Bolagets patentstra-
tegi är att i så stor utsträckning som möjligt erhålla patenträttigheter för sina uppfinningar och försvara 
patentportföljen mot eventuella intrång. AcouSort eftersträvar att uppnå ett brett geografiskt skydd för sina 
uppfinningar genom att söka patent på marknader som bedöms viktiga, i synnerhet inom USA och länder 
inom EU i första hand. Det finns en risk att befintliga och/eller framtida immateriella rättigheter som innehas 
av Bolaget inte ger ett tillfredsställande kommersiellt skydd eller att de inte kommer att kunna upprätthållas 
eller att de begränsas. Det finns även en risk att de patentansökningar som Bolaget lämnat in avslås och att 
patentskydd för dessa därmed inte erhålls. 

Produktansvar
AcouSort utvecklar medicintekniska produkter och är utsatt för risker förknippade med produktansvar. Åter-
kommande defekter, fel eller bristande kvalitet i AcouSorts levererade produkter kan ge upphov till att Bolagets 
kunder riktar skadeståndsanspråk mot Bolaget. Tvister och skadeståndsanspråk med anledning av bristande 
produktkvalitet kan få väsentliga negativa ekonomiska konsekvenser men även ta betydande ledningsresurser 
i anspråk under längre tidsperioder.

Avsnitt 3 - Nyckelinformation om värdepapperen
3.1 Information om 

värdepappe-
ren, rättigheter 
förenade med 
värdepap-
peren och 
utdelningspolicy

Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt betalda. Antalet aktier i AcouSort före 
Erbjudandet uppgår till 11 316 245, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK.

Aktierna i AcouSort har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är fören-
ade 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 berättigar till en (1) röst på 
bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och 
företrädda aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsop-
tioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal 
aktier de förut äger. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid 
likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till 
eventuell utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelning 
är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.

AcouSort är ett tillväxtbolag och genererade vinstmedel planeras avsättas till utveckling av verksamheten. Mot 
denna bakgrund beräknar inte Bolaget lämna någon utdelning under de närmaste åren men i framtiden när 
Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. 

3.2 Plats för handel Aktierna i AcouSort handlas på Nasdaq First North Growth Market, vilket är en alternativ marknadsplats, 
klassificerad som tillväxtmarknad för små och medelstora företag som regleras av ett särskilt regelverk och 
som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. Aktierna och teckningsoptionerna kommer 
att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att nyemissionen registreras av 
Bolagsverket.

3.3 Garantier som 
värdepapperen 
omfattas av

Värdepapperen omfattas inte av garantier.

3.4 Huvudsakliga 
risker som är 
specifika för 
värdepapperen

Risker hänförliga Bolagets värdepapper och Företrädesemissionen

Risker relaterade till värdepapperen

Begränsad likviditet i värdepapperen
AcouSort är listat på Nasdaq First North Growth Market. Befintliga och presumtiva aktieägare bör beakta att 
det är förenat med hög risk att investera i värdepapper relaterade till Bolaget då aktiekursen kan fluktuera 
stort. Sådana fluktuationer är inte nödvändigtvis hänförliga till enbart Bolagets prestation. 



3.4 Huvudsakliga risker 
som är specifika för 
värdepapperen

Det är därför inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att dessa faktorer 
genom enskild verkan eller samverkan negativt kan påverka värdet av en investerares aktieinnehav. I de 
fall aktiv handel med god volym skulle saknas kan det vara svårt eller omöjligt att genomföra överlåtelser 
av Bolagets värdepapper till önskad kurs.

Risker relaterade till Erbjudandet

Handel i teckningsrätter, BTU, aktier och teckningsoptioner
Det är inte möjligt att förutse investerarnas framtida intresse för Bolagets uniträtter, BTU, aktier och 
teckningsoptioner. Det finns således en risk för att det inte utvecklas en aktiv och likvid handel i Bola-
gets värdepapper. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas avseende Bolagets värdepapper skulle 
det kunna medföra svårigheter för enskilda innehavare att avyttra dessa värdepapper. Begränsad handel 
skulle kunna förstärka fluktuationerna i värdepappernas pris med den konsekvensen att priserna skulle 
kunna bli inkorrekta eller missvisande eller utvecklas i negativ riktning.

Avsnitt 4 - Nyckelinformation om Erbjudandet av värdepapper till allmänheten
4.1 Villkor och tidsplan 

för att investera i 
värdepapperet

Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade i den av Euroclear, för AcouSorts 
räkning, förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier som innehas på 
avstämningsdagen. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse för teckning av Units 
utan företrädesrätt.

Units och uniträtter
För varje aktie i AcouSort som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berätti-
gar till teckning av en (1) ny Unit. En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. 

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla uniträtter är den 27 
september 2021. Sista dag för handel med AcouSorts aktie med rätt att erhålla uniträtter är den 23 september 
2021. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter från och med den 24 september 2021.

Teckningskurs
Teckningskursen är 21 SEK per unit och därmed per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Cour-
tage utgår ej.

Teckningsperiod
Anmälan om teckning av Units genom utnyttjande av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning 
under perioden 29 september – 13 oktober 2021.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 29 september 
– 8 oktober 2021.

Handel med BTU
Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 29 september 2021 
fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring en vecka efter att 
Bolagsverket registrerat emission. Sådan registrering uppskattas ske omkring vecka 43, 2021.

Teckning och betalning utan företrädesrätt
Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period som anmälan om teck-
ning av Units med stöd av uniträtter. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av uniträtter ska 
styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade 
utan stöd av uniträtter. 

Tilldelningsordning vid teckning utan stöd av uniträtter
För det fall att inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om fördelning av units 
som inte tecknats med stöd av uniträtter inom ramen för emissionens högsta belopp. Tilldelning ska därvid 
ske enligt följande. I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som 
även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller 
inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal 
uniträtter som utnyttjats för teckning av units. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av 
uniträtter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldel-
ning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en tecknat. 
I tredje hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått 
garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut 
ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning vid 
överteckning eller till garanter inte kan ske pro rata enligt ovan ska tilldelning ske genom lottning.

9
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4.1 Villkor och 
tidsplan för 
att investera i 
värdepapperet

Utspädning
Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kan komma att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med upp till 14,3 
procent vid fulltecknad emission av units och till totalt 18,2 procent vid senare fulltecknad teckning av aktier med 
stöd av de emitterade teckningsoptionerna. Aktieägarna har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekono-
miskt för utspädningseffekter genom att sälja erhållna uniträtter.

Uppskattade kostnader för Erbjudandet
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 4 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för emissionsgaran-
tier samt ersättning till finansiell och legal rådgivare i anslutning till Företrädesemissionen.

Kostnader som åläggs investerare
Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med uniträtter och BTU utgår dock normalt 
courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

4.2 Motiv till Erbju-
dandet och 
användning av 
emissionslikvid

AcouSort erbjuder en flexibel teknikplattform som innehåller produkter som stödjer grundläggande forskning och 
som är väl lämpad för att skalas upp och användas i kliniska och diagnostiska applikationer. Bolagets långsiktiga 
strategi är att utveckla och kommersialisera OEM-komponenter (Original Equipment Manufacturer) som integre-
ras i analytiska och diagnostiska system för att tillhandahålla automatisk provberedning. Kundbasen för OEM-kom-
ponenterna är instrumenttillverkare inom life science-industrin. Bolaget bedömer att det är genom försäljning av 
OEM-komponenter som den framtida större intjäningspotentialen finns. 

Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om ca 36 MSEK efter emissionskostnader. Nettolikviden avses dispone-
ras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

• Försäljning och marknadsföring, ca 21 MSEK
• Produktutveckling och utökad produktionskapacitet, ca 7 MSEK
• Forskning och utveckling, ca 5 MSEK
• Återbetalning av brygglån om 2,5 MSEK

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier erhåller bolaget ytterligare cirka 15,7 MSEK före 
emissionskostnader. Eventuell likvid från teckningsoptioner avses användas i enlighet med ovan fördelning för att 
ytterligare accelerera Bolagets OEM-satsning.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 5 MSEK, motsva-
rande cirka 12,5 procent av emissionen. Teckningsåtaganden har även erhållits från ett antal externa och befintliga 
investerare som övertar teckningsrätter och nyttjar dessa för teckning av nya aktier om totalt cirka 11,6 MSEK. Teck-
ningsåtaganden uppgår totalt till cirka 16,6 MSEK. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett 
antal externa investerare om sammanlagt cirka 23 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av emissionen. Sammantaget 
omfattas emissionen till 39,6 MSEK av teckningsåtaganden och emissionsgarantier, motsvarande 100 procent av 
emissionen. 

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för AcouSorts aktuella behov för den 
kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för 
att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Bolagets likviditetsprognos över kassaflö-
den, tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat 
i april 2022 och att underskottet uppgår till cirka 6 MSEK under de kommande tolv månaderna. Det är styrelsens 
bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen täcker Bolagets likviditetsbehov under minst de kommande 
två åren. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiför-
bindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alterna-
tivt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samt-
liga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget skulle tvingas revidera gällande 
utvecklingsplaner, vilket skulle kunna påverka Bolagets tillväxt negativt.

Rådgivare, intressen och intressekonflikter
Erik Penser Bank erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och 
Fredersen Advokatbyrå erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Erik Penser Bank har tillhan-
dahållit Bolaget en kreditfacilitet om totalt 5 MSEK, varav 2,5 MSEK är utnyttjade, och för vilken Erik Penser Bank 
erhåller marknadsmässig ersättning. Därutöver har Erik Penser Bank och Fredersen Advokatbyrå inga ekonomiska 
eller andra intressen i Företrädesemissionen. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som 
i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissionen genomförs framgångsrikt, bedöms det inte föreligga 
några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanståen-
de har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.
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Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande 
av behörig myndighet
Ansvariga personer
Styrelsen för AcouSort är ansvarig för innehållet i Prospektet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den 
information som anges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka 
dessa har utelämnats. Styrelsen i AcouSort består per dagen för Prospektet av ordföranden Martin Olin samt leda-
möterna Thomas Laurell, Stefan Scheding, och Martin Linde.  

Upprättande och registrering av Prospektet
Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets 
Prospektförordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det 
uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkän-
nande bör inte betraktas som något stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i 
Prospektet. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i detta värdepap-
per. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen (EU) 
2017/1129.

Information från tredje part
Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgi-
vits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, 
inga sakförhållanden har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledan-
de. AcouSort har dock inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och fullständighet inte kan 
garanteras.

Vissa delar av Prospektet innehåller hyperlänkar till webbplatser. Informationen på dessa webbplatser utgör inte 
en del av Prospektet såvida inte webbplatserna har införlivats genom hänvisning, och har inte granskats eller 
godkänts av Finansinspektionen.

Källförteckning
• AARP The Magazine,The High Cost of Cancer Treatment, Peter Moore, 1 juni 2018
• Global Health Estimates 2016: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2016. Geneva, World Health Organization; 2018
• James H. Nichols, Contemporary Practice in Clinical Chemistry (Fourth Edition), Chapter 19 - Point-of-care testing, (2020), Pages 323-336, 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12- 815499-1.00019-3
• Liang, Lan, Brian Moore, and Anita Soni. “National Inpatient Hospital Costs: The Most Expensive Conditions by Payer, 2017: Statistical 
Brief# 261.” Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) Statistical Briefs Internet (2006).
• Li (2015) Academic Emergency Medicine 22:38. Hawkins (2007). Clin Biochem Rev 28(4): 179–194.
Plebani M. Errors in clinical laboratories or errors in laboratory medicine? Clin Chem Lab Med. 2006;44(6):750-9.
• Point of care (POC) diagnostics market, Reports and Data (2019)
• Roberts (1999) Clinical Chemistry 45:11. Carraro (2007) Clinical Chemistry 53:7; Green (2013) Clinical Biochemistry 46:175; Giménez-Marín 
et al. (2014) Biochem Med 24: 248–257.
• Soung, Y.H.; Ford, S.; Zhang, V.; Chung, J. Exosomes in Cancer Diagnostics. Cancers 2017, 9, 8.
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Motiv för Erbjudandet

AcouSort är ett svenskt innovativt företag som erbjuder en 
teknik för att förenkla och förbättra provberedning inom många 
olika användningsområden, allt från grundläggande medicinsk 
forskning till beredning av kliniska blodprover för analys. Bola-
gets kärnteknik har forskats fram och utvecklats i över 20 år 
på Lunds universitet vid Avdelningen för Biomedicinsk Teknik 
under ledning av professor Thomas Laurell, medgrundare och 
styrelseledamot i AcouSort.

Idag behöver blodprover ofta skickas till ett centralt laborato-
rium för manuella beredningssteg innan de är redo för analys. 
AcouSort erbjuder en effektiv lösning för provberedning, vilket 
gör att processen kan automatiseras och integreras i analytiska 
och diagnostiska instrument. Detta banar väg för en ny gene-
ration kliniska instrument där patientprover analyseras direkt 
på läkarmottagningen eller vårdcentralen. Snabbare diagnos 
möjliggör snabbare medicinska åtgärder, där läkare kan sätta 
in bästa möjliga behandling och därmed förbättra vårdkvalite-
ten och behandlingsresultaten för patienten.

Bolaget erbjuder en flexibel teknikplattform som innehåller 
produkter som stödjer grundläggande forskning och som är väl 
lämpad för att skalas upp och användas i kliniska och diagnos-
tiska applikationer. Bolagets långsiktiga strategi är att utveckla 
och kommersialisera OEM-komponenter (Original Equipment 
Manufacturer) som integreras i analytiska och diagnostiska 
system för att tillhandahålla automatisk provberedning. Kund-
basen för OEM-komponenterna är instrumenttillverkare inom 
life science-industrin. Bolaget bedömer att det är genom 
försäljning av OEM-komponenter som den framtida större 
intjäningspotentialen finns. 

Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om ca 36 MSEK 
efter emissionskostnader. Nettolikviden avses disponeras för 
följande användningsområden, i prioritetsordning:

• Försäljning och marknadsföring, ca 21 MSEK
• Produktutveckling och utökad produktionskapacitet, ca 7 
MSEK
• Forskning och utveckling, ca 5 MSEK
• Återbetalning av brygglån om 2,5 MSEK

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 
aktier erhåller bolaget ytterligare 15,7 MSEK. Eventuell likvid 
från teckningsoptioner avses användas i enlighet med ovan 
fördelning för att ytterligare accelerera Bolagets OEM-satsning. 

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedöm-
ning inte tillräckligt för AcouSorts aktuella behov för den 
kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses 
Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att 
fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till 
betalning. Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, till-
sammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det 
tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i april 
2022 och att underskottet uppgår till cirka 6 MSEK under de 
kommande tolv månaderna. Det är styrelsens bedömning 
att nettolikviden från Företrädesemissionen täcker Bolagets 

likviditetsbehov under minst de kommande två åren. För det 
fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter 
som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle 
uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra 
finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer 
långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan 
anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjlig-
heter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget skulle tvingas 
revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle kunna påver-
ka Bolagets tillväxt negativt.

Intressen och intressekonflikter
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Fredersen Advo-
katbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudan-
det. Erik Penser Bank erhåller en på förhand avtalad ersätt-
ning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och 
Fredersen Advokatbyrå erhåller ersättning för utförda tjänster 
enligt löpande räkning. Erik Penser Bank har tillhandahållit 
Bolaget en kreditfacilitet om totalt 5 MSEK, varav 2,5 MSEK 
är utnyttjade, och för vilken Erik Penser Bank erhåller mark-
nadsmässig ersättning. Därutöver har Erik Penser Bank och 
Fredersen Advokatbyrå inga ekonomiska eller andra intressen 
i Företrädesemissionen.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befint-
liga aktieägare om sammantaget cirka 5 MSEK, motsvarande 
cirka 12,5 procent av emissionen. Teckningsåtaganden har 
även erhållits från ett antal externa och befintliga investera-
re som övertar teckningsrätter och nyttjar dessa för teckning 
av nya aktier om totalt cirka 11,6 MSEK. Teckningsåtaganden 
uppgår totalt till cirka 16,6 MSEK. Därutöver har Bolaget ingått 
avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare 
om sammanlagt cirka 23 MSEK, motsvarande cirka 58 procent 
av emissionen. Sammantaget omfattas emissionen till 39,6 
MSEK av teckningsåtaganden och emissionsgarantier, motsva-
rande 100 procent av emissionen. Kontant provision utgår 
enligt garantiavtalen om åtta (8) procent av garanterat belopp. 
Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emel-
lertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pant-
sättning eller liknande arrangemang.

Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissionen 
kan genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsga-
rantier att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte före-
ligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intres-
sekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående 
har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bank och legal 
rådgivare är Fredersen Advokatbyrå, vilka har biträtt Bolaget i 
upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet 
härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bank och Freder-
sen Advokatbyrå från allt ansvar i förhållande till befintliga eller 
blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller 
indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- 
eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i 
Prospektet. Erik Penser Bank är även emissionsinstitut avseen-
de Erbjudandet.



Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning
Marknad
I detta avsnitt presenteras en översikt av den marknad där AcouSort är verksamt och de särskilda förutsättningar som 
präglar Bolagets verksamhet. Bolagsbeskrivningen innehåller offentligt tillgänglig bransch- och marknadsinformation, 
statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar samt kommersiella 
publikationer. Viss information avseende den bransch inom vilken AcouSorts verksamhet bedrivs, samt Bolagets ställ-
ning i förhållande till olika konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje 
part. Sådan information speglar snarare Bolagets bästa bedömningar med utgångspunkt i information som erhållits från 
bransch- och affärsorganisationer samt andra källor inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som 
har publicerats av AcouSorts konkurrenter. Bolaget anser att sådan information är värdefull för investerarens förståelse 
av den bransch i vilken Bolaget är verksamt och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång 
till alla de fakta och antaganden som ligger bakom olika uppgifter, marknadsinformationen och annan information som 
hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller genomfört någon oberoende verifiering av den informa-
tion om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer.

Introduktion
AcouSort riktar sig mot den globala marknaden för medi-
cinsk utrustning inom forskning och diagnostisk. Bola-
get erbjuder en flexibel teknikplattform som innehåller 
produkter som stödjer grundläggande forskning, och 
som är väl lämpad för att skalas upp och användas i 
kliniska och diagnostiska applikationer. En av AcouSorts 
viktigaste marknader, den globala marknaden för blod-
hantering, analytiska system och förbrukningsvaror, 
förväntas nå 46,7 Mdr USD under 2024.1

Bakgrund
Idag orsakas ungefär två av tre dödsfall av antingen 
cancer, infektioner eller hjärt-kärlsjukdomar. Varje år 
mister 23 miljoner människor livet på grund av någon 
av dessa sjukdomar.2 Behandling av allvarliga sjukdo-
mar som dessa kan vara extremt kostsamt, där en vanlig 
cancerbehandling kostar 150 000 USD per patient. 
Kostnaden för avancerade kirurgiska ingrepp och nya 
behandlingar med till exempel immunterapi kan vara tio 
gånger högre.3 Vidare är sepsis den dyraste diagnosen att 
behandla i USA där den sammanlagda kostnaden uppgår 
till cirka 38 Mdr USD årligen.4 För att minska dödligheten 
och den globala samhällsbelastningen inom dessa vikti-
ga områden är tidig och exakt diagnos en kritisk faktor.

Ett vanligt blodprov innehåller väldigt mycket informa-
tion om patientens hälsa. Cirkulerande tumörceller, 
bakterier och extracellulära vesiklar är alla bärare av 
biomarkörer, små molekyler som kan analyseras för att 
ta reda det allmänna hälsotillståndet, upptäcka sjukdo-
mar eller övervaka behandlingar. Vissa biomarkörer är 
välkända och möjligheterna till att upptäcka nya biomar-
körer är nästintill obegränsade.
 
För att kunna mäta blodkomponenter och biomarkö-
rer noggrant måste provet beredas, anrikas och renas. 
Befintliga metoder för detta är ofta dyra, långsamma, 
arbetskrävande och i vissa fall inte tillräckligt känsliga, 

och förhindrar därför utveckling och implementering av 
ny diagnostik.

Patientnära testning
Patientnära testning (eng. point of care testing) är en 
snabbt växande global trend där diagnostisk testning flyt-
tas närmre patienten. Istället för att skicka patientprovet 
till ett centralt laboratorium på sjukhuset utförs analysen 
direkt på läkarmottagningen eller vårdcentralen. Detta 
ger snabba resultat, minskar kostnaden för sjukvården 
och förbättrar vårdkvaliteten och behandlingsresultaten.

Laboratorietest är en av hörnstenarna i klinisk diagnos-
tik. Över 75 procent av blodprover kräver separation 
av blodceller från plasma innan de kan testas.5  Dagens 
standard för att separera plasma är centrifugering. 
Centrifugeringsbaserad provberedning är idag en bety-
dande flaskhals för utvecklingen av kostnadseffektiva 
laboratorietester då det medför:

• Lång tid från att provet tas till att resultat erhålls6 
• Arbetsintensiva processer
• Orsakar över 6 procent av alla provberedningsfel, vilket 
resulterar i förseningar i behandlingen och ytterligare 
kostnader7

• Svårt att automatisera och integrera i analytiska 
instrument
• Diagnostik baserat på exosomer och extracellulära 
vesiklar, som är ett nytt och växande område, saknar 
pålitliga och robusta metoder för provberedning och 
hantering8

 
AcouSorts akustofluidiska teknikplattform erbjuder 
automatisering, effektivisering, miniatyrisering och 
enkel integrering av detta processteg. AcouSort strä-
var efter att bli den ledande leverantören av teknik och 
komponenter som möjliggör automatiserad provbered-
ning. Genom att erbjuda nya, automatiserade lösning-
ar för provberedning kan AcouSort spela en avgörande 

1. Point of care (POC) diagnostics market, Reports and Data (2019)
2. Global Health Estimates 2016: Deaths by Cause. Geneva, World Health Organization; 2018
3. AARP The Magazine,The High Cost of Cancer Treatment, Peter Moore, 1 juni 2018
4. Liang, Lan, Brian Moore, and Anita Soni. “National Inpatient Hospital Costs”. Statistical Briefs Internet (2006)
5. Plebani M. Errors in clinical laboratories or errors in laboratory medicine? Clin Chem Lab Med. 2006;44(6):750-9
6. Li (2015) Academic Emergency Medicine 22:38. Hawkins (2007). Clin Biochem Rev 28(4): 179–194
7. Roberts (1999) Clinical Chemistry 45:11. Carraro (2007) Clinical Chemistry 53:7; Green (2013) Clinical Biochemistry 46:175; Giménez-Marín et al. (2014) Biochem Med 24: 248–257
8. Soung, Y.H.; Ford, S.; Zhang, V.; Chung, J. Exosomes in Cancer Diagnostics. Cancers 2017, 9, 8
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9. Point of care (POC) diagnostics market, Reports and Data (2019)
10. James H. Nichols, Contemporary Practice in Clinical Chemistry (Fourth Edition), 
Chapter 19 - Point-of-care testing, (2020), Pages 323-336, https://doi.org/10.1016/
B978-0-12- 815499-1.00019-3

roll för en framgångsrik expansion av marknaden för 
patientnära diagnostik.

Under 2019 uppgick marknaden för patientnära testning 
till 28,5 Mdr USD och en betydande tillväxt väntas de 
kommande åren där det estimerade värdet för markna-
den år 2024 förväntas nå 46,7 Mdr USD, motsvarande en 
årlig genomsnittlig tillväxttakt om 10,4 procent mellan 
2019 och 2024. Marknadstillväxtens främsta drivkraft 
är den ökande efterfrågan på patientnära diagnostik i 
och med ökade kostnader som följer nuvarande hante-
ring samt att det leder till längre sjukhusvistelser för 
patienter, högre personalåtgång samt längre tider för 
att få fram ett provresultat, jämfört med en patientnära 
diagnostiklösning.9
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Fördelarna med patientnära testning är bland annat att 
patient erhåller ett resultat omedelbart, ingen transport 
till laboratorium behöver ske och mindre blodvolym 
krävs för att kunna genomföra analys. En nackdel som 
framförts avseende patientnära diagnostik och testning 
är att kvaliteten i vissa fall bedöms försämras eftersom 
den personal som ofta kommer i kontakt med patienter 
tidigt i vårdprocessen inte har relevant kunskap och/
eller erfarenhet som krävs för att hantera och analysera 
tester i laboratorium enligt gällande regelkrav.10  Acou-
Sort bedömer att detta problem delvis kan avhjälpas 
med Bolagets teknologi och produkter. Med en mer inte-
grerad process för provberedning förenklas hanteringen 
och risken för eventuella fel vid användning minskar.

Fördelarna med patientnära testning påvisades bland 
annat i en studie som genomfördes vid en svensk akut-
mottagning där besparingen ur ett kostnadsperspektiv 
uppgick till cirka 148 EUR per patient. Besparingarna 
utgjordes av minskade kostnader för laboratorieana-
lys om 90 EUR samt besparingar relaterade till reduce-
rad väntetid för patienten till en kostnad om 58 EUR (i 
genomsnitt 46 min väntetid a 1.25 EUR/min).

Liknande studier har även genomförts i Canada, USA, 
Frankrike, Uganda och Storbritannien där majoriteten av 
dessa studier som genomfördes visade på att införandet 
av patientnära testning leder till en generell kostnads-
besparing om mellan 8 – 25 procent. Vid jämförelse av 
patientnära testning och centrala laboratorium behö-
ver både direkta och indirekta kostnader beaktas. Den 
direkta kostnaden för patientnära testning kan jämföras 
omedelbart mot kostnaden för laboratorieanalys där 
dessa innefattar bland annat kostnaden för personal, 
kemiska reagenser och kostnaden för maskinell utrust-
ning. Om laboratoriet är utkontrakterat eller centrali-
serat på annan ort tillkommer ytterligare kostnader för 
transporter. Indirekta kostnader är bland annat relate-
rade till försenade provresultat, ökade kostnader för 
personal vid hårt belastade sjukhus eller behovet av att 
genomföra flera analyser i olika system. Det kan också 
avse ett icke-tillfredställande provresultat vilket innebär 
att test och analys måste göras om helt från början. 

Konkurrerande metoder
Konkurrensen som AcouSort möter utgörs inte av 
produkter som baseras på samma teknologi, akustofo-
res, utan av andra teknologier för att utföra motsvaran-
de processer, det vill säga separera, anrika och rengöra 
celler och andra partiklar för bioanalys.

Den längst framskridna konkurrerande tekniken idag är 
centrifugering som är den vanligaste metoden för att ta 
fram blodplasma och separera celler i laboratoriemiljö. 
Centrifugering är en manuell och tidskrävande process 
där felaktig hantering och fördröjd hantering av provet 
kan påverka analysresultaten. Vidare är metoden till sin 
natur, genom att centrifugera provet med tusentals varv 
per minut, inte skonsam. Cellerna i provet kan således 
skadas i separationsprocessen.
 
Det finns även andra metoder för att ta fram blodplasma, 
till exempel filtrering av blodprover. Filtrering förekom-
mer i vissa instrument för patientnära testning men är 
en problematisk metod då risken för variationer i prov-
kvalitet samt att provets sammansättning kan påverkas 
av filtreringen. För att isolera specifika celler används 
idag en metod där man märker in cellerna med specifika 
markörer. Detta innebär att olika celler i ett prov färgas 
med olika typer av fluorescerande färgämnen och däref-
ter kan särskiljas genom sina olika optiska egenskaper. 
En av nackdelarna med denna teknik är att färgämne-
na oftast är giftiga och därmed kan orsaka skador på 
cellerna.

Inom mikrofluidikområdet finns ett antal olika koncept 
för cellhantering och cellseparation. De flesta av dessa 
är dock begränsade i sin processhastighet och AcouSort 
bedömer därför inte att de är ett reellt marknadshot i de 
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kliniska tillämpningar som AcouSort adresserar. Sett ur 
ett mikrochipperspektiv är akustofores en av de tekni-
ker som har högst processhastighet och som är minst 
komplex i sitt utförande, varför alternativa mikrochip-
tekniker bedöms vara mindre konkurrenskraftiga.

Övriga potentiella marknader
På sikt ser AcouSort även möjlighet till diversifiering och 
breddning av tillämpningen för Bolagets teknologi till 
andra områden, såsom veterinärmedicin och livsmedel. 
Inom veterinärmedicin kan provtagning och diagnos kan 
ske på plats hos djuret. På så vis kan djuret snabbt isole-
ras vid behov och rätt behandling kan snabbt sättas in. 
Inom livsmedel kan AcouSorts produkter användas för 
separation av prover till exempel som en del av kedjan 
kring kvalitetskontroll. 
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11. Point of care (POC) diagnostics market, Reports and Data (2019)

Verksamhetsbeskrivning

AcouSort i korthet
AcouSort är ett svenskt innovativt företag som erbjuder 
en teknik för att förenkla och förbättra provberedning 
inom många olika användningsområden, från grundläg-
gande medicinsk forskning till beredning av kliniska blod-
prover för analys. AcouSort riktar sig mot den globala 
marknaden för medicinsk utrustning inom forskning och 
diagnostisk. Bolaget erbjuder en flexibel teknikplattform 
som innehåller produkter som stödjer grundläggande 
forskning, och som är väl lämpad för att skalas upp och 
användas i kliniska och diagnostiska applikationer. En av 
AcouSorts viktigaste marknader, den globala marknaden 
för blodhantering, analytiska system och förbruknings-
varor, förväntas nå 46,7 Mdr USD under 2024.11 

AcouSorts kärnteknik har forskats fram och utvecklats 
i över 20 år på Lunds universitet vid Avdelningen för 
Biomedicinsk Teknik under ledning av professor Thomas 
Laurell, medgrundare och styrelseledamot i AcouSort. 
Bolaget har per dagen för Prospektet 14 bench-top 
system placerade hos kunder och samarbetspartners.

AcouSort erbjuder en effektiv lösning för provberedning, 
vilket även möjliggör att processen kan automatiseras 
och integreras i analytiska och diagnostiska instrument. 
Detta banar väg för en ny generation kliniska instrument 
där patientprover analyseras direkt på läkarmottag-
ningen eller vårdcentralen. Snabbare diagnos möjliggör 
snabbare medicinska åtgärder, där läkare kan sätta in 
optimala behandlingar för att drastiskt förbättra vård-
kvaliteten och behandlingsresultaten för patienten.

Affärsidé
Bolagets affärsidé är att utveckla och tillhandahål-
la OEM-komponenter baserade på akustofores som 
möjliggör automatisering och integrering av provhante-
ring för life science-företag och diagnostikmarknaden. 
Detta realiseras genom utveckling av standardiserade 
OEM-moduler för integrerad blodplasmaseparation samt 
genom samarbeten med tillverkare av life science-instru-
ment för utveckling av specialanpassade OEM-moduler. 
Bolaget tillhandahåller även forskningssystem med syfte 
att användas i utvecklingsprojekt samt främja etable-
ringen av bolagets teknologi tillsammans med forskare.

AcouSorts affärsmodell baseras på försäljning av 
OEM-komponenter till life science-företag och tillver-
kare av diagnostikinstrument, där Bolagets produkter 
möjliggör integrering av provberedningen. Försäljningen 
kommer att innefatta dels försäljning av separations-
moduler som integreras i kundens analyskasetter där 

blodseparationen utförs, dels försäljning av drivenhe-
ter som integreras i kundernas instrument. Då separa-
tionsmodulerna förbrukas efter användning förväntas 
försäljningen av separationsmoduler bli den huvudsakli-
ga inkomstkällan på sikt. Affärsmodellen innefattar initi-
alt dessutom försäljning av forskningsinstrument och 
genomförbarhetsstudier för att etablera tekniken samt 
generera inkomst på kort sikt.

Vision
AcouSorts vision är att effektivisera sjukvård och rädda 
liv över hela världen genom att möjliggöra mer och 
bättre diagnostik, snabbare!

Strategi och mål 
AcouSorts uppdrag är att leda och driva utvecklingen 
och införandet av en ny standard för klinisk forskning, 
diagnostik och behandling genom att tillhandahålla 
överlägsna automatiserade provberedningslösningar 
som radikalt förändrar hur vården utförs idag och tar 
bort de flaskhalsar som stoppar utvecklingen av framti-
dens förbättrade sjukvårdsstandard.

AcouSort har följande fyra huvudmål. 

1. Stödja upptäckten av nya biomarkörer och utveck-
lingen av nya diagnostiska metoder för att snabbt kunna 
hjälpa kritiskt sjuka patienter. 
2. Möjliggöra att en betydande ökning av antalet 
patientnära tester blir tillgängligt för sjukvården. 
3. Ligga i framkant i utvecklingen av akustofluidik genom 
externa samarbeten och interna FoU-aktiviteter för att 
stödja Bolagets vision. 
4. Bli den ledande leverantören av akustofluidik-
baserade provberedningslösningar för hälso- och 
sjukvårdsmarknaden. 

Affärsområden

Produkter
AcouPlasmaOptical

Kärnan i AcouSorts långsiktiga strategi är att utveckla och 
kommersialisera OEM-komponenter (Original Equip-
ment Manufacturer) för integrerad provberedning. 
OEM-produkterna kommer att integreras i analytiska 
och diagnostiska system för att tillhandahålla automa-
tisk provberedning. Kundbasen för OEM-komponenter-
na är instrumenttillverkare inom life science-industrin. 
AcouPlasmaOptical är den första i ett led av OEM-kompo-
nenter för integration av tekniken i andra analyssystem.

AcouPlasmaOptical möjliggör optisk åtkomst till blodplas-
ma utan att centrifugera proverna. Kvaliteten på blod-
plasman är mycket hög då mer än 99,99 procent av 
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blodcellerna kan avlägsnas från plasman med hjälp av 
Bolagets teknologi. Bolaget uppskattar att tidsåtgång-
en för att erhålla plasma från helblod reduceras med 
omkring 93 procent och en kostnadsbesparing om cirka 
87 procent kan uppnås jämfört med centrifugering 
och filtrering. Det första kommersiella materialet som 
beskriver AcouPlasmaOptical släpptes under Q4 2019 och 
produktdesignen slutfördes under Q2 2021. Bolaget 
arbetar för närvarande med att verifiera och validera 
produkten samt dess produktionslinje avsedd för medel-
hög volym om cirka 200 000 komponenter per år.

Med tiden räknar AcouSort med att kunna utöka portföl-
jen av OEM-komponenter för att täcka ytterligare appli-
kationer inom klinisk analys av biologiska prover. Bolaget 
förväntar sig att framtida OEM-komponenter kommer att 
möjliggöra utveckling av nya kliniska tester som kräver 
fysisk tillgång till blodplasma eller andra blodfraktioner.

För att inleda OEM-samarbeten har det för AcouSort 
varit viktigt att använda Bolagets forskningsinstrument 
för att påvisa proof-of-concept för Bolagets teknolo-
gi. AcouSorts forskningsinstrument är ett bra sätt för 
life science-företag att få enkel tillgång till teknologin. 
AcouSort har forskningsinstrument installerade hos 
life science-företag för utvärdering och analysutveck-
ling, vilket Bolaget bedömer banar väg för långsiktiga 
OEM-samarbeten.

Bolaget har under 2020 erhållit ISO13485-certifiering, 
vilket innebär att AcouPlasmaOptical utvecklas enligt de 
regelverk som krävs för att produkten skall uppfylla alla 
krav som behövs för att inkluderas i utrustning för in 
vitro-diagnostik.

Bolagets intäkter utgörs hittills främst av projektintäkter 
från genomförbarhetsstudier s.k. ”Feasibility studies” 
och anpassning av produkter till kundens applikationer. 
Bolaget bedömer dock att försäljning av OEM-kompo-
nenter kommer att stå för en majoritet av intäkterna i 
framtiden och således även utgör den största intäkts- 
och lönsamhetspotentialen. 

Kommande milstolpar AcouPlasmaOptical:
• Verifiering och validering av AcouPlasmaOptical  

• Verifiering och validering av den semiautomatiska 
tillverkningslinjen
• Lansering av den färdiga produkten under Q4 2021
• Fortsatt generering av nya AcouPlasmaOptical leads för 
potentiella framtida OEM-partners
• Utveckling av marknadsföringsmaterial som stöder 
användningen av AcouPlasmaOptical för detektion av 
komponenter i blodplasma

AcouTrap
AcouTrap är ett forskningsinstrument för automatise-
rad anrikning, tvätt och infärgning av biologiska prover. 
AcouTrap möjliggör forskning på biologiska partiklar 
som celler och nanopartiklar, inklusive bakterier, virus 
och extracellulära vesiklar. Nanopartiklar är mindre 
än en mikrometer i storlek och finns i komplexa väts-
kor såsom blodplasma, vilket gör dem svåra att isole-
ra genom konventionella tekniker. Med AcouTrap kan 
dessa processer utföras snabbare och på ett automati-
serat sätt. Instrumentet kräver mindre provvolymer än 
konkurrerande tekniker, vilket gör det möjligt att utföra 
forskningsstudier på biobanksprover som ofta innehåll-
er små mängder vätska. AcouSort erhöll under 2018 
CE-märkning för AcouTrap.

Under 2019 och 2020 fokuserade AcouSort på att stärka 
det kommersiella erbjudandet för AcouTrap-systemet 
genom att utveckla flera applikationsbeskrivningar som 
visar på fördelarna med att använda systemet för anrik-
ning, tvätt och infärgning av extracellulära vesiklar och 
celler. Denna förstärkning av det kommersiella erbju-
dandet har resulterat i ett ökat intresse för tekniken 
från forskare över hela världen samt försäljningen av ett 
system till två koreanska bioteknikföretag, ett svenskt 
universitetssjukhus och till University of Kentucky, samt 
till AcouSorts japanska distributör. Intäkterna kopplade 
till AcouTrap består främst av försäljning av systemen 
men även av projektintäkter. Den 2 februari 2020 ingick 
Bolaget ett utvärderingsuppdrag där AcouSort utförde 
en jämförelsestudie av AcouTraps prestanda jämfört 
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med på marknaden etablerade tekniker. Projektet gene-
rerade intäkter om 20 KEUR. I juni 2020 ingick AcouSort 
ett samarbete tillsammans med ett koreanskt Life Scien-
ce-företag. Den 17 december erhöll AcouSort en order 
från företaget på ett AcouTrap-system, där intäkterna 
uppgick till 480 KSEK.

Kommande milstolpar AcouTrap:
• AcouTrap redesign; projektet syftar till att uppdate-
ra designen och användargränssnittet för AcouTrap för 
att ge systemet en mer modern och robust design samt 
förenkla användningen
• Utveckling, verifiering och applikationsutveckling 
avseende en mellanstor trapping-enhet
• Fortsatt optimering av protokoll för att minska protein-
mängden i infångade vesikelprover

AcouWash
AcouWash är ett forskningsinstrument som utför separa-
tion av olika typer av celler från biologiska prover. Syste-
met gör det möjligt att isolera särskilda celltyper utan 
att behöva binda in något till deras yta, vilket många 
andra metoder kräver. I AcouWash används skonsamma 
akustiska krafter för att på ett automatiserat sätt utföra 
känsliga separationer och hantera ömtåliga celler utan 
någon negativ inverkan. Resultatet är högkvalitativa 
prover med minimerad variation.

Med AcouWash-systemet kan olika applikationer som 
syftar till att separera blodceller automatiseras, såsom 
skonsam och mycket effektiv celltvätt, separation av 
mononukleära celler från helblodsprover, isolering av 
blodplättar, isolering av sällsynta celler (t ex cirkulerande 
tumörceller, CTC) samt blodplasmaseparation för diag-
nostiska tillämpningar. 

Intäkterna kopplade till AcouWash består främst av 
försäljning och leasing av systemen men även projekt- 
och serviceintäkter. Till exempel levererade Bolaget 
i maj 2020 ett modifierat AcouWash-system till Umeå 
Universitet där intäkterna kopplade till detta projekt 
uppgick till 500 KSEK.

Kommande milstolpar AcouWash:
• Verifiering och framtagning av marknadsföringsmate-
rial för AcouWash 2, en nydesignad version av systemet 
som syftar till att minska tillverkningskostnaderna och 
förbättra användarvänligheten
• Kommersiell lansering av AcouWash 2  
• Utveckling av en förenklad AcouWash för 
plasmaseparation
• Fortsatt applikationsutveckling kring användandet av 
förfokusering och CTC-separation
• Arbete med anpassning av AcouWash och applika-
tionsutveckling riktad mot stamcellseparationer inom 
Blue4Therapy-projektet

Samarbeten
Bolaget och Instrumentation Laboratory inledde under 
2015 ett samarbete som med tiden har resulterat i en 
gemensam patentansökan. Samarbetet har fortsatt 
under åren och lett till flera utvecklingsprojekt, så kall-
ade feasibility projects, avseende implementering av 
AcouSorts egenutvecklade ultraljudsbaserade teknik 
för separation av blodplasma i Instrumentation Labo-
ratorys in vitro-diagnostiksystem. Tillgången till integre-
rad provberedning möjliggör implementationen av nya 
funktioner i systemen.

AcouSort ingick under 2018 ett licens- och distributions-
avtal avseende användningen av AcouSorts teknologi 
kring akustofluidik i Instrumentation Laboratorys klinis-
ka diagnostikinstrument. Avtalet löper initialt 10 år från 
och med 2018 och kan därefter förlängas av partnern. 
Inledningsvis kommer avtalet medföra årliga royalties 
om ett antal miljoner SEK för AcouSort.

Under november 2019 slutfördes det första produktut-
vecklingsuppdraget sedan samarbetsavtalet med Instru-
mentation Laboratory tecknades. I uppdraget arbetade 
AcouSort med produktdesign och kvalitetssäkring för 
integrering av teknologin i Instrumentation Laboratorys 
system.

I juni 2020 meddelade Bolaget att det andra projek-
tet inom samarbetsavtalet genomförts framgångsrikt. 
Projektet syftade till att supportera Instrumentation 
Laboratory med AcouSorts expertis för att säkerställa 
utvecklingen och implementeringen av AcouSorts tekno-
logi i Instrumentation Laboratorys diagnostiksystem.
I oktober 2020 inledde AcouSort ett nytt projekt med 
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Instrumentation Laboratory. Projektet syftade till att 
undersöka huruvida AcouSorts teknologi kan utvecklas 
för att genera plasma till flera av Instrumentation Labo-
ratorys produktkategorier. I maj 2021 avslutades projek-
tet med goda resultat, vilket väntas leda till fler samar-
betsprojekt senare i år. 

Under oktober 2019 tecknade AcouSort ett avtal med 
företagets japanska distributör Physio-Tech, enligt vilket 
Physio-Tech aktivt ska arbeta för att marknadsföra Acou-
Sorts produkter och teknologi till forskargrupper och life 
science-företag i Japan.

Bolaget har sedan december 2019 ett samarbete med 
ett japanskt life science-företag som omfattar dels 
ett hyreskontrakt för ett AcouWash-system, dels ett 
supportpaket för applikationsutveckling för ett nytt diag-
nostiskt test.

Utöver detta har AcouSort även ett samarbete med ett 
sydkoreanskt life science-företag. I juli 2020 tecknade 
AcouSort och det koreanska bolaget ett utvärderingsav-
tal för utvärdering av AcouTrap-teknologin för att utveck-
la ett nytt diagnostiskt test för detektion av cirkulerande 
tumörceller (CTC) med hjälp av extracellulära vesiklar. 
Som en del i samarbetsavtalet köpte det koreanska Bola-
get ett AcouTrap-system under Q4 2020.

AcouSort har även ett pågående samarbetsprojekt 
med ett belgiskt diagnostikbolag. I juni 2021 levererade 
AcouSort en testplattform som det belgiska bolaget ska 
använda för att utvärdera om de med hjälp av att inte-
grera AcouSorts teknik kan förbättra mätprestandan hos 
sitt system. 

I maj 2020 undertecknade AcouSort AB och Uppsala-
baserade Pharmacolog AB har en avsiktsförklaring om 
ett långsiktigt samarbete med fokus på att undersöka 
potentialen i att integrera AcouSorts teknik i Pharmaco-
logs produkter. Syftet är att samarbetet ska resultera i 
utveckling av en ny produkt för bestämning av antibioti-
kakoncentration i blod från kritiskt sjuka patienter.

Produktion 
AcouSort har under 2021 uppfört en semiautomatisk 
produktionslina. Per dagen för Prospektet arbetar Bola-
get för närvarande med verifiering och validering av 
produktionslinan, som är beräknad att ha initial kapaci-
tet för att tillverka upp till 200 000 OEM-komponenter 
per år. AcouSort utvärderar även hur Bolaget framgent 
ska kunna tillgodose produktion av större volymer.

Patent
Per dagen för Prospektet består AcouSorts patentport-
följ av 14 beviljade patent i EU, Schweiz inklusive Liech-
tenstein, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederlän-
derna, Sverige, Kina, Japan, Australien och USA samt 
av 14 patentansökningar. Patentansökningarna avser 
främst den bakomliggande teknologin som ligger till 
grund för produkternas funktionalitet.

Bolaget
Bolagets firma (och tillika handelsbeteckning) är Acou-
Sort AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 
556824-1037. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag 
som bildades den 4 november 2010 och registrerades 
hos Bolagsverket den 8 november 2010. Bolaget regle-
ras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktie-
bolagslagen (2005:551). Bolagets identifieringskod för 
juridiska personer (LEI) är 549300PTSH3X6GMBFS32. 
Bolaget har sitt säte i Lunds kommun med adress Acou-
Sort, Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige. Bolaget nås 
på www.acousort.com samt +45 2045 0854. Notera att 
informationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet 
såvida inte denna information införlivas i Prospektet 
genom hänvisning. Se avsnittet ”Handlingar införlivade 
genom hänvisning”.

Organisationsstruktur
AcouSort har ett helägt dotterbolag, AcouSort Inc, som 
är baserat i USA. AcouSort är inte beroende av sitt 
dotterbolag. I övrigt finns inga andra bolag inom Acou-
Sorts koncern. 

Trender
Bolagets nya semiautomatiska tillverkningslinje för 
separationsmoduler har blivit installerad och optime-
rad och är för närvarande på validering i enlighet med 
Quality Management System (QMS). Bolaget förväntar 
sig att den första OEM-komponenten (AcouPlasmaOptical) 
kommer att lanseras under hösten 2021. Utvecklingen 
av det uppdaterade AcouWash-systemet har färdig-
ställts och Bolaget bygger initialt sex kommersiella 
enheter. Detta kommer att färdigställas under det tredje 
kvartalet 2021. Listpriset för det uppdaterade systemet 
är fortsatt 50 000 euro. Utöver ovan känner inte Bolaget 
till några utvecklingstrender. 

Investeringar
Bolaget har under perioden 1 januari 2021 till dagen för 
Prospektet investerat 447 KSEK i immateriella tillgångar 
samt 539 KSEK i materiella tillgångar. 
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Pågående investeringar och åtaganden om 
framtida investeringar
Bolaget har inga väsentliga pågående investeringar eller 
investeringar för vilka fasta åtaganden gjorts. 

Finansiering av Bolagets verksamhet
AcouSort avser att finansiera Bolagets verksamhet, 
investerings- och rörelsekapitalbehov genom nettolikvid 
från Erbjudandet. Bolaget kan även komma att finansie-
ra verksamheten genom ytterligare nyemissioner. På sikt 
avser Bolaget att finansieringen primärt ska komma från 
löpande kassaflöden från verksamheten. 

Väsentliga förändringar av Bolagets låne- 
och finanseringsstruktur sedan Bolagets 
senaste finansiella rapport
Bolaget har sedan Bolagets senaste finansiella rapport 
upptagit en kreditfacilitet om 5 MSEK, varav 2,5 MSEK 
är utnyttjade, från Erik Penser Bank och för vilken Erik 
Penser Bank erhåller marknadsmässig ersättning. Se 
mer information under ”Väsentliga avtal”.

Utöver vad som anges ovan har det inte skett några 
väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finan-
seringsstruktur sedan den senaste rapportperiodens 
utgång.
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Redogörelse för rörelsekapital

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den komman-
de tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för 
att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 30 juni 2021 uppgick Bolagets likvida 
medel till ca 4,6 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i april 2022. Med beaktande av bedöm-
da kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 6 MSEK för den kommande tolvmånadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 40 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna 
bedöms uppgå till cirka 4 MSEK. Nettolikviden om 36 MSEK bedöms som tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelse-
kapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden. Teckningsförbindelser har ingåtts av befintliga aktieägare och 
externa investerare som avtalat om övertagande av uniträtter och uppgår till 42 procent av emissionen. Resterande 58 
procent av emissionen omfattas av garantiåtaganden. Sammanlagt omfattas Företrädesemissionen därmed fullt ut av 
teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärr-
medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Om Företrädesemissionen, trots utställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser, inte tecknas i tillräcklig utsträck-
ning kan Bolaget tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller kortfristiga 
lån, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller driva verksamheten i mer återhållsam takt än planerat till dess 
att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en 
risk att Bolaget i väsentlig grad skulle tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle påverka Bolagets utveck-
ling negativt.
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Riskfaktorer
Nedan beskrivs AcouSorts affärs- och verksamhetsrisker, branschrisker, legala och regulatoriska risker, risker 
relaterade till AcouSorts värdepapper samt risker relaterade till Företrädesemissionen. När en riskfaktor är 
relevant i fler än en kategori, presenteras riskfaktorn enbart under den kategori som anses vara den mest 
relevanta för den aktuella riskfaktorn. Den mest väsentliga riskfaktorn under respektive kategori presenteras 
först. Väsentligheten bedöms huvudsakligen utifrån två kriterier, (i) sannolikheten att risken inträffar och (ii) 
omfattningen av den negativa effekten som riskens inträffande kan ha. För att på ett tydligt och konkret sätt 
förmedla bedömningen av riskens väsentlighet utifrån de två kriterierna, beskrivs riskfaktorerna med en kvali-
tativ skala med beteckningarna låg, medel och hög.

Affärs- och verksamhetsrisker

Framtida kapitalbehov
Utveckling av medicintekniska instrument och komponenter inom life-science är tids- och kostnadskrävande. AcouSort 
har ännu inte visat ett positivt resultat och kassaflödet förväntas huvudsakligen att vara fortsatt negativt till dess att 
Bolaget eventuellt lyckas ingå licens- eller leveransavtal som kan generera betydande intäkter. Det finns en risk att Bola-
gets produktutveckling kan komma att bli mer tids- och kostnadskrävande än planerat, eller att Bolaget inte lyckas ingå 
något licens- eller leveransavtal på fördelaktiga villkor eller alls. Avgörande för Bolagets framtida resultatutveckling samt 
tillgången till och villkoren för ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer såsom AcouSorts förmåga att explo-
atera möjligheterna för Bolagets produkter, ingå partnerskap samt kostnadseffektiv och snabb utveckling av produkter. 
AcouSort kan därmed i framtiden behöva vända sig till allmänheten för kapitalanskaffning. Såväl storleken som tidpunk-
ten för Bolagets framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer, däribland framgång i forsknings- och utvecklingsprojekt 
samt ingåendet av samarbets-, licens- eller leveransavtal. Det finns en risk för att nytt kapital inte kan anskaffas när behov 
uppstår, att det inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital inte skulle vara tillräckligt för att 
finansiera verksamheten enligt planerna. Det skulle i sin tur ha en negativ inverkan på AcouSorts möjlighet att vidareut-
veckla sina produkter enligt nuvarande utvecklingsplan och därmed ha en negativ inverkan på Bolagets framtidsutsikter.

AcouSort bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, 
skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Kvalificerad personal och nyckelpersoner
AcouSort baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och har under de senaste 
åren byggt upp en organisation med kvalificerade personer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling 
och kommersialisering av Bolagets produkter. Bolagets organisation är begränsad och är i hög grad beroende av dessa 
nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Till nyckelpersonerna hör bland annat AcouSorts grundare och 
styrelseledamot Thomas Laurell som besitter kunskap och har omfattande erfarenhet av forskning inom akustofluidik, 
vilken Bolagets plattformsteknologi är utvecklad utifrån. Bolagets avtal med Laurell avseende överlåtelse av immateriella 
rättigheter upphör från och med det att Laurell ej längre är engagerad i Bolaget, förmer inforamiton se ”Legala frågor och 
Kompletterande information - Väsentliga avtal - Avtal avseende överlåtelse av immateriella rättigheter”. I det fall avtalet 
upphör att gälla ersätts det med ett nytt avtal där AcouSort har rätt att förvärva rättigheterna för framtida uppfinningar. 
Risk föreligger att en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning eller sitt engagemang i Bolaget, vilket 
skulle kunna föranleda att AcouSort snabbt nödgas finna kvalificerade ersättare eller går miste om framtida forskningsre-
sultat. Sådana rekryteringsprocesser kan komma att ske på icke-tillfredsställande villkor samt bli tidsmässigt utdragna och 
kostsamma, vilket bland annat skulle kunna föranleda förseningar i pågående utvecklingsprojekt eller fortsatt kommer-
sialisering av Bolagets produkter, med ökade kostnader och minskade eller uteblivna intäkter som följd. Förmåga att 
behålla och rekrytera nyckelpersoner är därmed av stor vikt för att säkerställa den uthålliga kompetensnivån i Bolaget.

AcouSort bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, 
skulle ha en medel negativ påverkan på ovanstående.
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Samarbetspartners
AcouSort bedriver idag ett antal samarbetsprojekt tillsammans med internationella life science-bolag för utvärdering av 
AcouSorts teknologi för automatiserad provberedning. Bolaget har även ett licens- och distributionsavtal med Instru-
mentation Laboratory Company (”Instrumentation Laboratory”) avseende implementering av AcouSorts teknologi i 
nästa generation av Instrumentation Laboratorys kommersiellt tillgängliga system. Bolaget är och kommer även fram-
gent att vara beroende av samarbetspartners. Det finns därtill en risk att de företag som AcouSort ingår samarbetsavtal 
med inte kommer uppfylla sina förpliktelser. AcouSort kan inte styra över de resurser som Bolagets nuvarande och 
framtida samarbetspartners investerar i de gemensamma projekten samt tidpunkten för eller storleken på sådana inves-
teringar. Bolagets samarbetspartners kan även komma att utveckla eller utvärdera andra teknologier som skulle kunna 
konkurrera med Bolagets produkter eller som kan påverka AcouSorts samarbetspartners engagemang i samarbetet. 
Slutligen kan identifiering och etablering av nya samarbeten blir mer kostsamt och/eller ta längre tid än vad Bolaget 
beräknar. I det fall samtliga eller flera av Bolagets samarbetspartners skulle välja att avsluta pågående projekt, eller om 
någon av de övriga riskerna ovan skulle realiseras, kommer det ha en negativ inverkan på Bolagets utvecklingsmöjlighe-
ter och framtidsutsikter.

AcouSort bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, 
skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Produktion
AcouSort tillverkar i dagsläget sina forskningsinstrument och OEM-komponenter manuellt. Bolagets produktionskapa-
citet är därmed begränsad i kvantitetshänseende. Bolaget arbetar för närvarande med uppbyggnaden av en semiauto-
matisk produktionslinje med större produktionskapacitet än den befintliga processen. AcouSort har tidigare inte produ-
cerat sina forskningsinstrument och OEM-komponenter i den volym som Bolaget bedömer kommer vara nödvändig 
för kommersialisering. Det finns en risk att större volymproduktion medför utmaningar och problem som Bolaget inte 
tidigare tagit i beaktning, vilket kan försena en kommersialisering och medföra ökade kostnader för Bolaget.

AcouSort bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, 
skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Teknologisk risk
Bolagets produkter baseras på en bakomliggande teknologi som benämns akustofores. Det finns en risk att Bolagets 
teknologi inte fungerar tillräckligt robust i avsedda tillämpningar. Det finns också risk att myndigheter bedömer att det 
finns risker med teknologin och mer omfattande studier måste genomföras för att utreda huruvida sådana risker före-
ligger. Om någon eller båda av dessa risker realiseras kommer det försena och/eller ha en negativ inverkan på Bolagets 
utvecklingsmöjligheter och intjäningsförmåga.

AcouSort bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, 
skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Branschrelaterade risker

Bristande marknadsacceptans
Bolaget utvecklar forskningsinstrument samt OEM-komponenter. Forskningsinstrumenten är CE-certifierade, godkända 
för kommersiell försäljning inom EU och har sålts i mindre skala. Bolagets OEM-komponenter är under utveckling och 
har inte lanserats för kommersiell försäljning. Det finns en risk att AcouSorts produkter inte kommer att få ett lika positivt 
mottagande på marknaden som förespeglas i Prospektet. Kvantiteten på sålda produkter kan bli lägre eller ta längre tid 
att realisera än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro. I det fall AcouSort inte lyckas uppnå den önskade nivån 
av marknadsacceptans från befintliga och framtida potentiella kunder, skulle det förhindra AcouSort att genera tillräckli-
ga intäkter eller nå lönsamhet. Marknadsacceptansen av Bolagets nuvarande och framtida produkter från befintliga och 
framtida potentiella kunder är beroende av ett antal faktorer, som i många fall är bortom Bolagets kontroll, inkluderan-
de, att produkterna anses utgöra säkra och effektiva provberedningsmetoder, användarvänlighet, enkel hantering och 
andra upplevda fördelar jämfört med andra provberedningsmetoder.

AcouSort bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, 
skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.
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Konkurrenssituation
AcouSort är verksamt på en global och konkurrensutsatt marknad och det finns ett stort antal aktörer som tillverkar 
medicinsk utrustning inom forskning och diagnostik. Vidare finns det ett flertal alternativa lösningar som försöker uppnå 
liknande resultat som Bolagets produkter. Flera av Bolagets konkurrenter har större resurser än Bolaget och kan komma 
att använda dessa för att stärka sina respektive positioner, till exempel genom att avsätta mer kapital till investeringar 
i marknadsföring eller att priskonkurrera med Bolaget. Bolaget har ännu inte nått kommersiellt genombrott och det 
finns en risk för att nya konkurrerande teknologier når marknaden innan Bolaget når ett kommersiellt genombrott. 
Därtill finns det en risk att andra aktörer utvecklar ny teknik överlägsen Bolagets, vilket skulle kunna försämra AcouSorts 
konkurrenssituation.

AcouSort bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, 
skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Legala och regulatoriska risker

Immateriella rättigheter
Patent och andra immateriella rättigheter är en central tillgång i Bolagets verksamhet och värdet på Bolaget är till stor 
del beroende av förmågan att fortsätta erhålla patent samt skydda andra immateriella rättigheter. Bolagets patentstra-
tegi är att i så stor utsträckning som möjligt erhålla patenträttigheter för sina uppfinningar och försvara patentportföljen 
mot eventuella intrång. AcouSort eftersträvar att uppnå ett brett geografiskt skydd för sina uppfinningar genom att söka 
patent på marknader som bedöms viktiga, i synnerhet inom USA och länder inom EU i första hand.

Per dagen för Prospektet har Bolaget 15 beviljade patent i EU, Schweiz inklusive Liechtenstein, Tyskland, Frankrike, 
Storbritannien, Nederländerna, Sverige, Kina, Japan, Australien och USA och 17 patentansökningar, relaterade till den 
bakomliggande teknologin för Bolagets produkter. En av AcouSorts patentansökningar avser en gemensam ansökan till-
sammans med Instrumentation Laboratory. AcouSort har även ingått ett avtal med professor Laurell och delar av hans 
forskargrupp, innebärande att AcouSort erhåller exklusiva rättigheter till att kommersialisera deras resultat inom akusto-
fores och akustofluidik.

Det finns en risk att befintliga och/eller framtida immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte ger ett tillfreds-
ställande kommersiellt skydd. Även om ett patent har beviljats finns en risk för att patentets skyddsomfattning inte är 
tillräckligt och att konkurrenter och/eller liknande tekniker kan komma att kringgå Bolagets patent. Vidare finns en risk 
att beviljade patent inte kommer att kunna upprätthållas eller att de begränsas. Det finns även en risk att de patentansök-
ningar som Bolaget lämnat in avslås och att patentskydd för dessa därmed inte erhålls. Om Bolaget inte erhåller patent 
för sina tekniker eller om patent upphävs (exempelvis genom upptäckt av känd teknik), kan tredje part som innehar 
nödvändig know-how komma att använda tekniken utan ersättning till Bolaget. Vidare har patent en begränsad livslängd 
och Bolagets bransch präglas av hög förändringstakt och innovation och Bolagets patent och patentansökningar kan 
snabbt komma att bli oattraktiva utifrån ett kommersiellt perspektiv.

AcouSort bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, 
skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Intrång i immateriella rättigheter som innehas av tredje part
AcouSorts framgång beror till viss del på hur Bolaget bedriver sin verksamhet utan att göra intrång i eller att nyttja annan 
parts äganderättighet. Då Bolagets bransch växer och fler patent beviljas så ökar risken för att någon av Bolagets produkt 
eller teknologi utvecklad av Bolaget kan ge upphov till kravanspråk från tredje part för exempelvis patentintrång. Acou-
Sort löper därmed risken att stå inför tidsomfattande och kostnadskrävande åtgärder för att bestrida en sådan talan eller 
göra gällande Bolagets rättigheter gentemot tredje part, vilket kan innebära att majoriteten av Bolagets resurser behöver 
tas i anspråk till detta från den operativa verksamheten. Det finns därmed en risk för att AcouSort kan komma att göra 
eller påstås göra intrång i immateriella rättigheter som innehas av tredje part. Vidare uppstår en risk att immateriella 
rättigheter som innehas av tredje part kan komma att begränsa en eller flera av AcouSorts nuvarande eller framtida 
samarbetspartnerns att fritt använda Bolagets produkter och/eller teknologi.

AcouSort bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, 
skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.
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Produktgodkännande
För att kunna marknadsföra och sälja forskningsinstrument och tillhörande komponenter behöver AcouSort relevanta 
CE-märkningar. AcouSort innehar idag de CE-märkningar och godkännanden som krävs inom EU samt är ISO 13485 certi-
fierade. ISO certifieringen kommer att behöva förnyas årligen. Arbetet med certifieringar och godkännanden kan vara 
tidskrävande och kan försena, fördyra eller förhindra fortsatt utveckling eller kommersialisering av Bolagets produkter.

AcouSort bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, 
skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Produktansvar
AcouSort utvecklar medicintekniska produkter och är utsatt för risker förknippade med produktansvar. Återkommande 
defekter, fel eller bristande kvalitet i AcouSorts levererade produkter kan ge upphov till att Bolagets kunder riktar skade-
ståndsanspråk mot Bolaget. Tvister och skadeståndsanspråk med anledning av bristande produktkvalitet kan få väsent-
liga negativa ekonomiska konsekvenser men även ta betydande ledningsresurser i anspråk under längre tidsperioder.

AcouSort bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, 
skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Risker relaterade till värdepapperen

Begränsad likviditet i värdepapperen
AcouSort är listat på Nasdaq First North Growth Market. Befintliga och presumtiva aktieägare bör beakta att det är fören-
at med hög risk att investera i värdepapper relaterade till Bolaget då aktiekursen kan fluktuera stort. Sådana fluktuatio-
ner är inte nödvändigtvis hänförliga till enbart Bolagets prestation utan kan även härledas till den allmänna marknads-
utvecklingen, makrofaktorer i samhället, rådande investeringsklimat, utbud och efterfrågan på aktier och andra orsaker 
med eller utan tydlig koppling till Bolaget. Det är därför inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det 
är möjligt att dessa faktorer genom enskild verkan eller samverkan negativt kan påverka värdet av en investerares aktie-
innehav. I de fall aktiv handel med god volym skulle saknas kan det vara svårt eller omöjligt att genomföra överlåtelser 
av Bolagets värdepapper till önskad kurs.

AcouSort bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, 
skulle ha en hög negativ påverkan på ovanstående.

Risker relaterade till Erbjudandet

Handel i uniträtter, BTU, aktier och teckningsoptioner
Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för Bolagets uniträtter, BTU, aktier och teckningsoptioner 
kommer att vara eller hur det kommer att ändras över tiden. Det finns således en risk för att det inte utvecklas en aktiv 
och likvid handel i Bolagets värdepapper. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas avseende Bolagets värdepapper 
skulle det kunna medföra svårigheter för enskilda innehavare att avyttra dessa värdepapper. Det finns vidare en risk att 
begränsad handel i dessa värdepapper skulle förstärka fluktuationerna i värdepappernas marknadspris och att prisbilden 
därmed skulle kunna bli inkorrekt eller missvisande samt att priserna skulle kunna utvecklas i negativ riktning.

AcouSort bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, 
skulle ha en medel negativ påverkan på ovanstående.
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Villkor för värdepapperen

Allmän information om aktierna
Aktierna i AcouSort har emitterats i enlighet med svensk 
rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). 
Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av 
Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets 
bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfa-
randen som anges i nämnda lag. Aktiens ISIN-kod är 
SE0009189608 med kortnamn ACOU.

AcouSort är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets 
aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring 
av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear 
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev 
är utfärdade för Bolagets aktier. Aktierna i Bolaget är 
denominerade i SEK, är av samma klass och är utställda 
till innehavare.

Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den 
som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken.  
Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Varje 
aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstäm-
ma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstäm-
ma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda 
aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning 
av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skulde-
brev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolags-
stämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans 
bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel av 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.

Skattelagstiftningen i respektive investerares medlems-
stat och Bolagets registreringsland kan komma att inver-
ka på inkomsterna från värdepapperen.

Bemyndiganden
Årsstämman 2021 beslutade att bemyndiga styrelsen att 
vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, inom 
bolagsordningens gränser, med företrädesrätt för bola-
gets aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller 
emission av konvertibler eller teckningsoptioner mot 
kontant betalning eller kvittning.

Årsstämman 2021 beslutade vidare att bemyndiga styrel-
sen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, 
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes-
rätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av 
konvertibler eller teckningsoptioner. Bemyndigandet är 
begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad 

nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller 
full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) 
procent av vid tidpunkten för det vid årsstämman 2021 
utestående antalet aktier.

Företrädesemissionen
Styrelsen i Bolaget beslutade den 14 september 2021, 
med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021, att 
genomföra en nyemission av Units med företrädesrätt 
för Bolagets aktieägare. Varje befintlig aktie som inne-
has i Bolaget på avstämningsdagen den 27 september 
berättigar till en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berätti-
gar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller en 
(1) aktie och en (1) vederlagsfri option. Teckningskursen 
för en (1) Unit är 21,00 SEK, vilket motsvarar 21,00 SEK 
per ny aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlags-
fritt. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper 
från och med den 29 september till och med 13 oktober 
2021.

Företrädesemissionen genomförs i enlighet med svensk 
rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Före-
trädesemissionen förväntas registreras vid Bolagsverket 
omkring vecka 43, 2021. Den angivna tidpunkten för 
registrering är preliminär och kan komma att ändras.

Utdelning
Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman 
och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Utdelning får 
endast ske med ett sådant belopp att det efter utdelning-
en finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital 
och endast om utdelningen framstår som försvarlig med 
hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning 
och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt 
(ii) Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning 
i övrigt (den s k försiktighetsregeln). Som huvudregel 
får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större 
belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt. Rätt till 
utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieä-
gare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstäm-
ningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. 
Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per 
aktie genom Euroclears försorg. Utdelning kan även ske 
i annan form än kontant utdelning (s.k. sakutdelning). 
Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning 
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas 
endast genom allmänna regler för preskription. Fordran 
förfaller som huvudregel efter tio år. Vid preskription 
tillfaller hela beloppet Bolaget. Bolaget tillämpar inte 
några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser 
kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sveri-
ge, med undantag för eventuella begränsningar som 
följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning 
på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. 
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Skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens 
hemland kan påverka intäkterna från eventuell utdel-
ning som utbetalas, se mer under avsnittet ”Skattefrå-
gor i samband med Företrädesemissionen” nedan. För 
aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i 
Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Skattefrågor i samband med 
Företrädesemissionen
Skattelagstiftningen i investerarens hemland och Sverige 
kan inverka på eventuella inkomster som erhålls från de 
aktier som erbjuds genom Erbjudandet. Beskattning av 
eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och 
regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, 
beror på varje enskild aktieägares specifika situation, 
exempelvis ifall aktieägaren är obegränsat eller begrän-
sat skattskyldig i Sverige, om aktieägaren förvarar akti-
erna på ett investeringssparkonto, eller om aktieägaren 
äger aktierna som fysisk eller juridisk person. Vidare 
gäller särskilda skatteregler för vissa typer av skattskyl-
diga, exempelvis investmentföretag och försäkrings-
företag, och vissa typer av investeringsformer. Varje 
innehavare av aktier och uniträtter bör därför rådfråga 
en skatterådgivare för att få information om de särskil-
da konsekvenserna som kan uppstå i det enskilda fallet, 
inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skat-
teregler och skatteavtal.

Offentliga uppköpserbjudanden och 
tvångsinlösen
Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga 
uppköpserbjudanden som utfärdats av Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning (Takeover-regler för vissa handels-
plattformar). Ett offentligt uppköpserbjudande kan gälla 
alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen 
vara frivilligt eller obligatoriskt (s k budplikt). Budplikt 
uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med 
närstående, uppnår ett innehav som representerar minst 
tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag. 

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta 
åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna 
för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om 
styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har 
grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande 
är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har 
lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieäga-
re under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En 
aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkas-
ta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett 
offentligt uppköpserbjudande är som utgångspunkt 
bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under 

vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel 
om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av 
vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller 
inte besvarar, ett offentligt uppköpserbjudande kan 
aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det 
fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav 
som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i 
aktiebolaget genom erbjudandet. 

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som 
innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, 
oavsett aktiernas röstvärde, har en lagstadgad rättig-
het att lösa in återstående aktier som inte redan inne-
has av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har 
den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta 
av majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses 
genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om 
majoritetsaktieägaren har lämnat ett offentligt uppköp-
serbjudande till andra aktieägare vilket accepterats av 
minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet 
motsvara det erbjudna vederlaget för aktierna, om inte 
särskilda skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbe-
loppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas 
vid en försäljning av aktierna under normala förhållan-
den. Denna process för bestämmande av skälig ersätt-
ning för aktier som inlösen genom tvångsinlösen utgör 
en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket 
har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga 
aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av 
skiljemän. 

AcouSorts aktier är inte föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösnings-
skyldighet. Det har inte förekommit några offentliga 
uppköpserbjudanden beträffande AcouSorts aktier 
under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. 
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Närmare uppgifter om Erbjudandet

Erbjudandet
Den som på avstämningsdagen den 27 september 2021 är registrerad som aktieägare i AcouSort har företrädesrätt att 
teckna nyemitterade units bestående av aktier och teckningsoptioner i AcouSort. Erbjudandet omfattar högst 1 886 040 
units varav en unit består av en aktie och en teckningsoption av serie 2021/2022. Teckningskursen per unit och därmed 
per aktie uppgår till 21 SEK, teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Innebärandes att Bolaget, vid full teckning i 
Företrädesemissionen, initialt tillförs cirka 40 MSEK före emissionskostnader.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kan komma att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med upp till 14,3 
procent vid fulltecknad emission av units och till totalt 18,2 procent vid senare fulltecknad teckning av aktier med stöd 
av de emitterade teckningsoptionerna. Aktieägarna har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för 
utspädningseffekter genom att sälja erhållna uniträtter.

Anmälan kan även göras, av såväl befintliga aktieägare som nya investerare, för att teckna Units som inte tecknats med 
stöd av uniträtter, se vidare ”Teckning av Units utan stöd av uniträtter” nedan.

Teckningsperiod
Anmälan om teckning av Units med eller utan stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 29 september 
2021 till och med 13 oktober 2021. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning 
och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningsperioden offentliggörs genom pressmeddelande senast sista 
dagen i teckningsperioden.

Teckningskurs
Unitsen och därmed aktierna emitteras till en teckningskurs om 21 SEK per unit och aktie, teckningsoptionerna emitteras 
vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Kostnader som åläggs investerare
Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med uniträtter och BTU utgår dock normalt cour-
tage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är 
den 27 september 2021. De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear, för AcouSorts räkning, förda 
aktieboken erhåller uniträtter i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.  

Units och uniträtter
Innehavare av uniträtter äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal uniträtter som innehas och utnytt-
jas. Aktierna i AcouSort handlas inklusive rätt att erhålla uniträtter till och med den 23 september 2021. Aktierna handlas 
exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 24 september 2021. För varje aktie i Acou-
Sort som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. 
En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 29 september – 8 oktober 2021 under 
beteckningen ACOU UR. ISIN-kod för uniträtterna är SE0016830178. Bank eller annan förvaltare handlägger förmedling 
av köp eller försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller 
annan förvaltare. Vid sådan handel utgår normalt courtage.

Viktiga datum och information om uniträtter
Anmälan om teckning av Units genom utnyttjande av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under peri-
oden 29 september – 13 oktober 2021. Observera att uniträtter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningsperio-
dens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares 
VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste de, som senast, antingen 
utnyttjas för teckning av Units den 13 oktober 2021 eller säljas den 8 oktober 2021. Observera att förfarandet vid ej 
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utnyttjade uniträtter kan variera beroende på förvaltare och i vissa fall sker automatisk försäljning av uniträtter i det fall 
förvaltaren inte kontaktas i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om respektive förvaltares behand-
ling av ej utövade uniträtter bör förvaltaren kontaktas direkt.

Teckning och betalning med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhål-
ler förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen 
framgår bland annat antalet erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda 
förteckning över panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon sepa-
rat VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

Anmälan om teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning och betalning 
ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga, på avstämningsdagen erhållna, uniträtter utnyttjas för teckning av Units ska den förtryckta inbe-
talningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmäl-
ningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. 
Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel
I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal uniträtter 
än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska särskild anmälningssedel användas. Anmälan 
om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den 
förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Erik 
Penser Bank via telefon, e-post eller laddas ned från Erik Penser Banks hemsida. Särskild anmälningssedel ska vara Erik 
Penser Bank tillhanda senast kl. 17.00 den 13 oktober 2021. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer 
att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den först inkomna att beaktas. Ofullständig 
eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Ifylld särskild 
anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Erik Penser Bank 
Emissionsavdelningen/AcouSort
Box 7405
103 91 Stockholm 
Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Webbplats: www.penser.se

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare
De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emis-
sionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska, avseende förvaltarregistrerade aktieägare, ske i enlighet 
med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare.

Teckning av Units utan stöd av uniträtter
Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period som anmälan om teckning av Units 
med stöd av uniträtter, d v s under perioden från och med den 29 september 2021 till och med 13 oktober 2021. 

Tilldelningsprinciper
För det fall att inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om fördelning av units som inte 
tecknats med stöd av uniträtter inom ramen för emissionens högsta belopp. Tilldelning ska därvid ske enligt följande: 

i. I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som även tecknat units med stöd 
av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units.
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ii. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som endast anmält sig för teck-
ning utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till 
det antal units som var och en tecknat. 

iii. I tredje hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiå-
tagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i 
förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning.

I den mån tilldelning vid överteckning eller till garanter inte kan ske pro rata enligt ovan ska tilldelning ske genom lottning.

Direktregistrerade aktieägare
Direktregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna Units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedel 
”Anmälningssedel för teckning av Units utan stöd av företrädesrätt” som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller 
lämnas till Erik Penser Bank med adress enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bank via telefon, 
e-post eller laddas ned från Erik Penser Banks hemsida. Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl. 
17.00 den 13 oktober 2021. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart den först inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsse-
del kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick 
av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som 
erhållit tilldelning. Om betalning inte görs i tid, kan nya Units komma att överföras till annan. För det fall aktiekursen är 
lägre än teckningskursen är den som först tilldelats de nya Units betalningsskyldig för hela eller delar av mellanskillnaden. 

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare
Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna Units utan stöd av uniträtter ska göras i enlighet med anvis-
ningar från respektive bank eller annan förvaltare. Besked om tilldelning och betalning avseende förvaltarregistrerade 
aktieägare sker i enlighet med rutiner från respektive förvaltare. 

Utländska aktieägare
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i Företrädesemissionen ska sända den förtryckta inbetal-
ningsavin, i det fall samtliga erhållna uniträtter utnyttjas, eller ”Särskild anmälningssedel”, om ett annat antal uniträtter 
utnyttjas, tillsammans med betalning till adress enligt ovan. Betalning ska erläggas till Erik Penser Banks bankkonto i SEB 
med följande kontouppgifter:

Bank: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
IBAN-nummer: SE0750000000052211000436
SWIFT: ESSESESS 

Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som 
är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Hongkong, 
Kanada eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som 
följer av svensk rätt. Aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder uppmanas att kontakta Erik Penser Bank 
för att erhålla likvid från försäljning av erhållna uniträtter, efter avdrag för försäljningskostnader, som dessa innehavare 
annars hade varit berättigade till. Utbetalning av sådan försäljningslikvid kommer inte att ske om nettobeloppet understi-
ger 200 SEK.

Krav på NID-nummer för fysiska personer
Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt MiFID 
II har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för 
att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Erik Penser Bank vara förhindrad att 
utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du enbart har svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer 
av beteckningen ”SE” följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt 
NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta ditt bankkon-
tor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer
Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer 
från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod 
saknas får Erik Penser Bank inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.
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Betald tecknad unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar 
efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade units (BTU) har 
skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller annan förval-
tare får information från respektive förvaltare.

Handel med BTU
Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen ACOU BTU från och med 
den 29 september 2021 fram till att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. ISIN-kod för BTU är SE0016830186. 
Denna registrering beräknas ske omkring vecka 43, 2021.

Leverans av aktier och teckningsoptioner
BTU kommer att ersättas av aktier och teckningsoptioner så snart Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. 
Efter denna registrering kommer BTU att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier och teckningsoptioner 
utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 43, 2021. Nyemitterade aktier och teckningsop-
tioner kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med ombokningen.

Upptagande till handel
Nyemitterade aktier och teckningsoptioner kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i 
samband med ombokningen av BTU. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 44, 2021. De aktier som avses emit-
teras är av samma slag som de aktier som redan är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rätt till utdelning
Nyemitterade aktier berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast 
efter det att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok.

Offentliggörande av Företrädesemissionens utfall
Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 
15 oktober 2021.

Övrig information 
Styrelsen för AcouSort äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna Units i Bolaget i 
enlighet med villkoren i Prospektet. En teckning av Units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modi-
fiera en teckning av Units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. 
Om likviden för tecknade Units inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teck-
ning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits 
i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den 
anmälningssedel som först kommit Erik Penser Bank tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp 
som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemission hos Bolagsverket beräknas 
ske vecka 43, 2021.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med emissionen har AcouSort AB erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om samman-
taget cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 12,5 procent av emissionen. Teckningsåtaganden har även erhållits från ett antal 
externa och befintliga investerare som övertar teckningsrätter och nyttjar dessa för teckning av nya aktier om totalt cirka 
11,6 MSEK. Teckningsåtaganden uppgår totalt till cirka 16,6 MSEK. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden.

Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare om sammanlagt cirka 23 
MSEK, motsvarande cirka 58 procent av emissionen. Sammantaget omfattas emissionen till 39,6 MSEK av teckningså-
taganden och emissionsgarantier, motsvarande 100 procent av emissionen. Ersättning för emissionsgarantier uppgår till 
8 procent av garanterat belopp. Avtal avseende garantiåtaganden och teckningsförbindelser har slutits under september 
månad 2021. Åtaganden och emissionsgarantier är inte säkerställda genom spärrmedel eller liknande arrangemang. 
Samtliga garantier kan nås via Erik Penser Bank. 
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Teckningsåtagande Emissionsgaranti Totalt åtagande

Namn Belopp Andel av emission Belopp Andel av emission Belopp Andel av emission

Erik Penser Bank 910 272 2,3% 7 540 000 19,0% 8 450 272 21,3%

Nolsterby Invest AB 3 000 000 7,6% 3 000 000 7,6% 6 000 000 15,1%

Wictor Billström 1 500 000 3,8% 4 000 000 10,1% 5 500 000 13,9%

Victor Johansson 2 000 000 5,0% 3 000 000 7,6% 5 000 000 12,6%

Tobias Granberg 1 175 000 3,0% 2 000 000 5,0% 3 175 000 8,0%

Ellotia AB 2 000 000 5,0% 2 000 000 5,0%

Argjent Istrefi 500 000 1,3% 1 500 000 3,8% 2 000 000 5,0%

Lars Svensson 1 575 000 4,0% 1 575 000 4,0%

Ylber Rexhepi 1 500 000 3,8% 1 500 000 3,8%

Martin Linde 1 034 180 2,6% 1 034 180 2,6%

Jimmy Andersson 500 000 1,3% 500 000 1,3% 1 000 000 2,5%

Joel Granberg 714 000 1,8% 714 000 1,8%

Topejo Group AB 598 888 1,5% 598 888 1,5%

Magnus Svanberg 315 000 0,8% 315 000 0,8%

Martin Olin 250 000 0,6% 250 000 0,6%

Thomas Laurell 200 000 0,5% 200 000 0,5%

Freltec ApS* 100 000 0,3% 100 000 0,3%

Stefan Scheding 100 000 0,3% 100 000 0,3%

Johan Nilsson 69 300 0,2% 69 300 0,2%

Pelle Ohlsson 25 200 0,1% 25 200 0,1%

Totalt 16 566 840 41,8% 23 040 000 58,2% 39 606 840 100%

* Ägs till 100 procent av Bolagets VD, Torsten Freltoft
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Styrelse och ledande befattningshavare
Styrelse
Enligt AcouSorts bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och 
högst tre suppleanter. AcouSorts styrelse består för närvarande av fyra styrelseledamöter. Styrelsen har sitt säte i Lunds 
kommun. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2022. 

Nedan förteckning redogör för Bolagets styrelse per dagen för Prospektet samt styrelseledamöternas relevanta erfaren-
het i företagsledningsfrågor, uppgifter om pågående betydande uppdrag utanför Bolaget samt innehav av aktier eller 
aktieoptioner i Bolaget. Med aktie- eller optionsinnehav omfattas eget och/eller närståendes innehav per dagen för 
Prospektet.

  Oberoende i förhållande till         

Namn, position Ledamot sedan Född Innehav Bolaget och dess ledning Större aktieägare

Martin Olin, styrelseordförande 2021 1969 - Ja Ja

Thomas Laurell, styrelseledamot 2011 1961 1 077 300 aktier Ja Ja

Stefan Scheding, styrelseledamot 2012 1962 883 548 aktier Ja Ja

Martin Linde, styrelseledamot 2015 1971 295 480 aktier Ja Ja

Martin Olin

Utbildning: Executive MBA – SIMI Copenhagen, Master of Business Administration, 
Auditing – Copenhagen Business School. 

Erfarenhet: Martin Olin har haft ledande befattningar som VD, CFO eller direktör i 
de internationella life science-företagen Novo Nordisk och Symphogen A/S och har 
genom åren haft flera styrelseuppdrag i såväl nordiska som internationella företag.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande för DanGroup Alarm Syd A/S samt RSP Systems 
A/S och styrelseledamot för Cessatech A/S (publ) samt AirHelp Inc

Thomas Laurell

Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik samt teknologie doktor vid Lunds universitet.

Erfarenhet: Laurell är invald i Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2010, Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 2007 samt Kungliga fysiografiska Sällskapet i 
Lund sedan 2007. Laurell är en världsledande forskare inom akustofores baserat på 
mikrochip och har medverkat vid författandet av över 200 vetenskapliga artiklar och 31 
patentansökningar. Laurell har även flerårig erfarenhet av att starta och driva företag 
och har flerårig erfarenhet av styrelsearbete i både börsnoterade och privata företag, 
bland annat Genovis AB och ErySave AB. Utöver sin akademiska och kommersiella erfa-
renhet har professor Laurell erhållit ett antal priser inom vetenskap, innovation och 
entreprenörskap. Forskningen som utförs av den grupp som professor Laurell leder 
ligger till grund för AcouSorts verksamhet.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Scandi Candy AB, Scandi Fastighets AB, Aktiebo-
laget Brygghuset Finn (publ) och TÅLA Invest AB.
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Stefan Scheding

Utbildning: Doktorsexamen i medicin (MD) samt läkarexamen.

Erfarenhet: Scheding är universitetsprofessor och forskargruppchef på avdelningen för
molekylär hematologi och Lunds Stamcellcentrum vid Lunds universitet. Scheding är 
även överläkare vid avdelningen för hematologi vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. 
Huvudfokus för Schedings forskning är blodsjukdomar (hematologi), stamcellsbiologi och 
utveckling av nya cellterapier vid stamcells-transplantationer. Scheding är medlem i flera 
nationella forskningsråd för hematologi och cellterapi och har dessutom medverkat vid 
författandet av över 80 vetenskapliga artiklar inom sina forskningsområden.

Pågående uppdrag: -

Martin Linde

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi och en MBA.

Erfarenhet: Linde har gedigen erfarenhet från näringslivet gällande utveckling av bolag 
och har bland annat varit VD för Arc Aroma Pure AB, Atria Retail samt Aqilles Invest AB 
och har även stor erfarenhet av styrelsearbete från poster i bland annat OptiCept Tech-
nologies AB, Joblink Norden AB och Semenco AB.

Pågående uppdrag: Linde är extern VD för AegirBio AB och styrelseordförande i Opti-
Freeze Värdepapper AB, Stora Södergatans Fastigheter AB och Staffansgården i Trää AB. 
Vidare är Linde styrelseledamot i Thyrolytics AB, Selenozyme AB, OptiCept Technologies 
AB och Spirifer Fastigheter Aktiebolag.
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Ledande befattningshavare

Namn, position VD/CFO sedan Född Innehav

Torsten Fretoft, VD 2014 1958 854 100 aktier och 150 000 teckningsoptioner serie 2020/2023

Gunnar Telhammar, CFO 2016 1961 3500 aktier och 10 000 teckningsoptioner serie 2020/2023

Torsten Freltoft

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Danmarks Teknske Universitet och en filosofie 
doktorsexamen i fasta tillståndets fysik från Köpenhamns Universitet. Freltoft har också 
genomgått utbildningarna Nordic Management of Technology i Stockholm samt Interna-
tional CEO Master Program i Barcelona.

Erfarenhet: Freltoft har bred och gedigen erfarenhet gällande ledning av bolag inom 
biotech-branschen. Bland annat ledde Freltoft under 13 års tid Sophion Bioscience A/S, 
från uppstarten år 2000 till en omsättning på̊ cirka 20 MUSD år 2013 och ansvarade även 
för den exit som Sophion Bioscience A/S genomförde tillsammans med en amerikansk 
investmentbank år 2011. Freltoft har tidigare varit VD på Plastitens ApS och Chemometec 
A/S, innehaft ett antal styrelseuppdrag, haft vetenskapliga uppdrag för EU och danska 
regeringen samt varit delaktig inom Business Angels Copenhagen.

Övriga uppdrag: VD och ägare av Freltec ApS samt VD och styrelseledamot i PlastiSens 
ApS, styrelseordförande i CrimTrack ApS, styrelseledamot i Xnovo Technology ApS och Eir 
Diagnostics ApS samt medlem i DTU Physics’ Advisory Board.

Gunnar Telhammar

Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds universitet. 

Erfarenhet: Telhammar har flerårig erfarenhet av exekutiv position inom biotech-bran-
schen. Han är sedan 2005 verksam som VD i BioFinans AB och under åren 2014–2019 
arbetade han som CFO på det börsnoterade bolaget A1M Pharma AB. Utöver sin 
erfarenhet i egenskap av CFO i fler börsnoterade bolag har han flerårig erfarenhet av 
styrelsearbete.

Övriga uppdrag: CFO för Xintela AB, AegirBio AB, Sensodetect AB och ImmuneBiotech 
AB, VD och styrelseledamot i BioFinans AB samt styrelseledamot i Targinta AB. 
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Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare
Det föreligger inte några familjeband eller andra närståenderelationer mellan styrelseledamöterna och/eller den verk-
ställande direktören. Ingen styrelseledamot eller den verkställande direktören har några privata intressen som kan stå i 
strid med Bolagets intressen. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och den verkställande direktören 
ekonomiska intressen i AcouSort genom aktieinnehav. 

Ingen styrelseledamot eller den verkställande direktören har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem 
åren. Ingen av styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören har varit inblandad i någon konkurs, konkursför-
valtning eller likvidation i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller ledande befattnings-
havare under de senaste fem åren. 

Det har under de senaste fem åren inte förekommit några anklagelser eller sanktioner från reglerings- eller tillsynsmyn-
digheter, eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad, mot någon av styrelse-
ledamöterna eller den verkställande direktören. Inte heller har någon styrelseledamot eller den verkställande direktö-
ren under de senaste fem åren förbjudits av myndighet eller domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, 
lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontor med adress AcouSort, Medicon 
Village, 223 81 Lund.

Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare
I tabellen nedan presenteras ersättning som har utbetalats till styrelseledamöter och ledande befattningshavare för 
räkenskapsåret 2020. Samtliga belopp anges i KSEK. AcouSort gör inga pensionsavsättningar eller dylikt för styrelseleda-
möterna. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamöters 
och ledande befattningshavares avträdande av uppdrag och ingen styrelseledamot har rätt till förmåner efter det att 
uppdraget avslutats. 

Namn Lön/arvode Pension Summa
Martin Olin - - -
Thomas Laurell - - -
Stefan Scheding - - -
Martin Linde - - -
Torsten Freltoft 1 357 60 1 417
Gunnar Telhammar 266 - 266
Totalt 1 623 60 1 683

Anställningens upphörande och avtal om ersättningar efter avslutat uppdrag
För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. CFO:s konsultavtal löper tills vidare 
och kan sägas upp med två månaders uppsägningstid. Bolagets verkställande direktör och CFO har inte rätt till något 
avgångsvederlag
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Nedan presenteras historisk finansiell information för AcouSort avseende räkenskapsåren 2020 och 2019 samt delårs-
perioden 1 januari–30 juni 2021 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2020. Informationen för räkenskapsåren 
2020 och 2019 är hämtad från Bolagets årsredovisningar och informationen för perioden 1 januari–30 juni 2021 med 
jämförelsesiffror för motsvarande period 2020 är hämtad ur Bolagets delårsrapporter för respektive period. Den finan-
siella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 
2020 och 2019, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka har införlivats i Prospektet via hänvisning. 

AcouSorts årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 och 2019 har reviderats och revisionsberättelsen är fogad till årsre-
dovisningarna. Delårsrapporten för perioden 1 januari–30 juni 2021 har inte varit föremål för granskning av Bolagets 
revisor. Årsredovisningarna och delårsrapporterna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förutom AcouSorts reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 
och 2019 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Revisionsberättelsen för Bolagets reviderade årsredovisning för 2019 samt 2020 innehåller inte någon upplysning av 
särskild betydelse. 

Historisk finansiell information

Resultaträkning

Belopp i kSEK 2021-01-01
2021-06-30
Ej reviderat

2020-01-01
2020-06-30
Ej reviderat

2020-01-01
2020-12-31

Reviderat

2019-01-01
2019-12-31

Reviderat

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 349 3 543 4 928 1 856

Övriga rörelseintäkter 1 653 925 1 895 1 185

Summa intäkter 4 002 4 468 6 823 3 041

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -1 667 -886 -1 893 -777

Övriga externa kostnader -1 332 -1 580 -3 826 -3 377

Personalkostnader -5 871 -4 312 -8 820 -8 487

Avskrivningar -314 -48 98 46

Övriga rörelsekostnader - - - -

Totala kostnader -9 184 -6 826 -14 637 -12 687

Rörelseresultat -5 182 -2 358 -7 814 -9 646

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 95 - 78 15

Finansiella kostnader -76 - -242 -26

Resultat före skatt -5 162 -2 358 -7 978 -9 657

Skatt på peridens resultat - -

Periodens resultat -5 162 -2 358 -7 978 -9 657
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Balansräkning

Belopp i kSEK 2021-06-30
Ej reviderade

2020-06-30
Ej reviderade

2020-12-31
Reviderade

2019-12-31
Reviderade

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 1 843 1 335 1 412 999

Materiella tillgångar 1 454 99 1 214 132

Finansiella tillgångar 9 9 9 9

Summa anläggningstillgångar 3 306 1 443 2 635 1 140

Omsättningstillgångar

Lager 663 677 685 810

Kundfordringar 387 274 264 299

Skattefordringar - 16 - 28

Fordringar dotterföretag 214 559 736 101

Övriga fordringar 374 189 531 194

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 305 298 198 360

Likvida medel 4 590 13 781 8 123 5 103

Summa omsättningstillgångar 6 533 15 794 10 537 6 895

SUMMA TILLGÅNGAR 9 839 17 237 13 172 8 035

2021-06-30
Ej reviderade

2020-06-30
Ej reviderade

2020-12-31
Reviderade

2019-12-31
Reviderade

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 132 1 132 1 132 1 002

Fond och utvecklingsutgifter 1 843 1 335 1 412 999

Överkursfond 41 928 41 477 41 928 30 411

Balanserat resultat -35 311 -26 862 -26 902 -16 832

Periodens resultat -5 162 -2 359 -7 978 -9 657

Summa eget kapital 4 430 14 759 9 592 5 923

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 592 1 137 1 577 511

Skatteskulder 45 - - -

Övriga skulder 4 073 180 954 171

Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 699 1 161 1 048 1 430

Summa kortfristiga skulder 5 409 2 478 3 579 2 112

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 839 17 237 13 171 8 035
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Kassaflödesanalys

Belopp i kSEK 2021-01-01
2021-06-30
Ej reviderat

2020-01-01
2020-06-30
Ej reviderat

2020-01-01
2020-12-31

Reviderat

2019-01-01
2019-12-31

Reviderat

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -5 181 -2 359 -7 813 -9 645

Avskrivningar 314 48 98 46

Finansiella intäkter 95 - 78 15

Finansiella kostnader -76 - -242 -26

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital

-4 848 -2 311 -7 879 -9 610

Ökning/minskning varulager 21 133 125 114

Ökning/minskning fordringar 449 -354 -747 -600

Ökning/minskning kortfristiga skulder 1 830 365 1 466 253

Förändring rörelsekapital 2 300 144 844 -233

Investeringsverksamheten 

Förvärv/avyttring av materiella anläggningstillgångar -539 - -1 150 -88

Förvärv/avyttring av immateriella anläggningstillgångar -446 -351 -443 -

Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar - - - -499

Kassaflöde från investeringsverksamheten -985 -351 -1 593 -587 

Finansieringsverksamhet

Nyemission - 11 197  11 197  -   

Personaloptioner - -  451  -   

Ökning/minskning långfristiga skulder - -  -    -   

Kassaflöde finansieringsverksamheten - 11 197  11 648  -   

Förändring likvida medel -3 533 8 679  3 020 -10 430 

Likvida medel vid periodens början 8 123 5 103  5 103  15 534 

Likvida medel vid periodens slut 4 590 13 782  8 123  5 104 
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Nyckeltal
En del av de nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt AcouSorts tillämpade redovisningsregler för 
finansiell rapportering. AcouSort bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyck-
eltalen, såsom AcouSort har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning 
då definitionerna kan skilja sig åt. Nyckeltalen i tabellen nedan har inte reviderats såvida inget annat anges.

2021-06-30
Ej reviderade

2020-06-30
Ej reviderade

2020-12-31
Reviderade

2019-12-31
Reviderade

Resultat per aktie (SEK) -0,46 -0,21 -0,70 -0,96

Kassaliktivitet (%) 108 275 275 288

Soliditet (%) 45 86 73 74

Definitioner av nyckeltal
Resultat per aktie, kr: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Utspädningseffekt anges ej vid nega-
tivt resultat Mått för att beskriva resultat per enskild aktie. Bolaget anser att resultat per aktie är relevant för investerare 
att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets lönsamhet. 

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar (exkl. varulager) dividerat med kortfristiga skulder. Bolaget anser att nyckeltalet är 
relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i 
beaktning vid bedömning av Bolagets långsiktiga betalningsförmåga.

Härledning av alternativa nyckeltal
Resultat per aktie (SEK) 2020 2019 2018
Periodens resultat -7 978 000 -9 657 000 -8 960 000
/ antal aktier 11 316 245 10 016 666 10 016 666
= Resultat per aktie -0,70 -0,96 -0,89

Kassalikviditet (%) 2020 2019 2018
(Omsättningstillgångar 10 537 000 6 895 000 16 840 000
- varulager) 685 000 810 000 924 000
/ kortfristiga skulder 3 579 000 2 113 000 1 860 000
= Kassalikviditet (%) 275 288 856

Soliditet (%) 2020 2019 2018
Justerat eget kapital 9 592 000 5 922 000 15 579 000
/ balansomslutning 13 171 000 8 035 000 17 439 000
= Soliditet (%) 73 74 89

Betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan utgången av den senaste 
räkenskapsperioden
Inga betydande förändringar har inträffat avseende Bolagets finansiella ställning sedan utgången av den senaste rapportperioden den 
30 juni 2021.

Utdelningspolicy
AcouSort är ett tillväxtbolag och genererade vinstmedel planeras avsättas till utveckling av verksamheten. Mot denna bakgrund 
beräknar inte Bolaget lämna någon utdelning under de närmast följande åren men i framtiden när Bolagets resultat och finansiella 
ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. Bolaget har under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen 
inte delat ut några medel till Bolagets aktieägare. 
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Legala frågor och ägarförhållanden

Väsentliga avtal
Bolaget ingick under juni månad 2021 ett låneavtal med Erik Penser Bank varigenom Erik Penser Bank
tillhandahåller en kreditfacilitet till Bolaget om totalt 5 MSEK att ropas av i två trancher om vardera 2,5 MSEK. Per
dagen för Prospektet har AcouSort lånat 2,5 MSEK vilka ska amorteras vid genomförd Företrädesemission. Lånet
löper med marknadsmässig ränta.

Utöver det ovan beskrivna avtalet har Bolaget inte ingått några väsentliga kontrakt under perioden om ett år före dagen 
för Prospektet, som ligger utanför den normala verksamheten. 

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
AcouSort är inte, och har inte under de senaste tolv månaderna, varit föremål för några myndighetsförfaranden eller 
varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive icke avgjorda ärenden, som nyligen har haft eller 
skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. AcouSorts styrelse känner inte heller 
till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant myndighetsförfarande, rättsligt förfarande eller 
skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

Aktier och aktiekapital
Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 5 000 
000 aktier och högst 20 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget uppgick till 1 001 666,60 SEK per den 31 december 2019 
fördelat på totalt 10 016 666 aktier, till 1 131 624,50 SEK per 31 december 2020 samt 1 131 624,50 SEK per 30 juni 2021 
fördelat på totalt 11 316 245 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,1 SEK. Bolaget har endast ett aktieslag och akti-
erna är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Aktierna är fullt betalda och fritt överlåtbara. 

Aktieägaravtal
Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt infly-
tande över Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande överenskommelser som kan 
leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

AcouSort har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas 
och det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av 
kontrollen av Bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock 
ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Aktieägare
Alla aktier i Bolaget har lika röstvärde. Per datumet för Prospektet finns det, enligt Bolagets kännedom, inga fysiska eller 
juridiska personer som äger fem procent, eller mer än fem procent, av samtliga aktier eller röster i AcouSort utöver de 
som framgår i tabellen nedan.

Aktieägare Antal akiter Ägande (%)
Thomas Laurell 1 077 300 9,5
Avanza Pension 903 614 8,0
Stefan Scheding 881 500 7,8
Freltec ApS* 854 100 7,5
Totalt aktieägare med > 5% 3 716 514 32,8
Övriga aktieägare 7 599 731 67,2
Totalt 11 316 245 100,0

  
* Ägs till 100 procent av Bolagets VD, Torsten Freltoft
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Teckningsoptioner, konvertibler, etc.
Den 9 juni 2020 beslutade Bolaget att emittera teck-
ningsoptioner till anställda i Bolaget av serie 2020/2023. 
Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och 
med 1 september 2023 till och med den 30 december 
2023 för varje teckningsoption påkalla teckning av en ny 
aktie i Bolaget till ett pris om 14,8 SEK. Per dagen för 
Prospektet finns 327 500 teckningsoptioner utestående. 
Med förbehåll för vissa sedvanliga omräkningsvillkor kan 
utspädningen till följd av teckningsoptionsprogrammet 
maximalt uppgå till 3,0 procent. 

Utöver Bolagets teckningsoptionsprogram ovan finns 
inga konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värde-
papper förenade med rätt till teckning av annat värde-
papper i Bolaget. I Erbjudandet kommer dock högst 
1 886 040 teckningsoptioner av serie 2021/2022 ges ut 
som en del av de Units som emitteras i Erbjudandet, se 
mer inormation i avsnittet ”Närmare uppgifter om Erbju-
dandet”. Optionsinnehavaren har rätt att under tiden 
från och med 1 december 2022 till och med 9 december 
2022 för varje tre teckningsoptioner påkalla teckning av 
en ny aktie i Bolaget till ett pris om 25 SEK.  

Transaktioner med närstående parter
Bolaget har inte genomfört några väsentliga transaktio-
ner med närstående parter under perioden 1 januari 
2019 till och med dagen för Prospektet, utöver följande:

Utbetalning av ersättning till Freltec Aps om 1 375 TSEK 
avseende Torsten Freltofts arbete som Bolagets VD. 
Denna ersättning avser räkenskapsåret 2019. 

Utbetalning av ersättning till Freltec Aps om 1 057 TSEK 
avseende Torsten Freltofts arbete som Bolagets VD. 
Denna ersättning avser räkenskapsåret 2020.

Utbetalning av ersättning till Freltec Aps om 85,5 TSEK 
avseende Torsten Freltofts arbete som Bolagets VD. 
Denna ersättning avser perioden 1 januari 2021 till och 
med dagen för Prospektet.

Intressen och intressekonflikter
Erik Penser Bank agerar finansiell rådgivare och emis-
sionsinstitut i samband med Företrädesemissionen och 
har därför tillhandahållit, och kan i framtiden komma att 
tillhandahålla, olika finansiella, investerings-. kommersi-
ella och andra tjänster åt Bolaget, för vilka Erik Penser 
Bank erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersätt-
ning. Erik Penser Bank erhåller en på förhand avtalad 
ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudan-
det. Erik Penser Bank äger inga aktier eller värdepapper 
i Bolaget. Erik Penser Bank har tillhandahållit Bolaget en 
kreditfacilitet om totalt 5 MSEK för vilken Erik Penser 
Bank erhåller marknadsmässig ersättning. 

Fredersen Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bola-
get i samband med Företrädesemissionen och erhåller 
ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. 

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella 
intressekonflikter mellan styrelseledamöters och ledan-
de befattningshavares åtaganden gentemot Bolaget och 
deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Utöver ovanstående parters intresse att Företrädese-
missionen genomförs framgångsrikt, bedöms det inte 
föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller 
några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet 
med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen 
i Erbjudandet.
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Tillgängliga handlingar
Kopior av följande handlingar kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor (AcouSort, Medicon 
Village, 223 81 Lund, Sverige) under ordinarie kontorstid.

• AcouSorts uppdaterade stiftelseurkund (registreringsbevis) och bolagsordning
• Villkor för teckningsoptioner av serie 2020/2023

Handlingarna ovan finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.acousort.com. Notera att infor-
mationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.




