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GENERELL INFORMATION 
Detta investerarmemorandum har upp-
rättats med anledning av den förestående 
listningen i Metacon AB (publ) (”Metacon”) 
(Org nr 556724-1616). Metacon och Bolaget 
används på ett flertal ställen i detta 
investerarmemorandum, med vilket avses 
Metacon AB (publ). 
 
Metacon har för avsikt att notera aktierna på 
AktieTorget under slutet av april 2013. 
Handelsposten omfattar en (1) aktie. 
AktieTorget har sedan den 1 november 2007 
Finansinspektionens tillstånd för värde-
pappersrörelse för drift av handelsplattform. 
AktieTorget står därmed under Finans-
inspektionens tillsyn. AktieTorget tillhanda-
håller ett effektivt aktiehandelssystem (INET 
Nordic), tillgängligt för banker och fond-
kommissionärer anslutna till Norex-börserna. 
Det innebär att den som vill köpa och sälja 
aktier som är listade på AktieTorget använd-
er sin vanliga bank eller fondkommissionär. 
Handel i bolagets aktier kan följas på 
internetadressen www.aktietorget.se samt 
hos de flesta internetmäklare och på 
hemsidor med finansiell information. Aktie-
kurser finns även att följa på Text-TV och i 
dagstidningar.  
 
Aktieägare, övriga aktörer på aktie-
marknaden och allmänheten kan kostnads-
fritt prenumerera på bolagets pressmed-
delanden och ekonomiska rapporter genom 
Metacons hemsida www.metacon.se.  
 
All information som lämnas i memorand-
umet bör noga övervägas. Vänligen notera 
särskilt att detta memorandum endast är en 
sammanfattande beskrivning av bolagets 
verksamhet och ställning. Informationen i 
dokumentet avses ej vara fullständig eller 
uttömmande och aktieägare och investerare 
avråds från att basera sina investeringsbeslut 
enbart på den information som framkommer 
i detta investerarmemorandum.  
 
Investerarmemorandumet riktar sig inte, 
direkt eller indirekt, till sådana personer vars 
eventuella förvärv av aktier i Metacon 
förutsätter ytterligare memorandum, 
registrerings-  eller andra åtgärder än som 
följer av svensk rätt. Detta memorandum får 
inte distribueras i eller till land där distribu-
tionen av memorandumet förutsätter ytter-
ligare registrerings- eller andra åtgärder än 
sådana som följer av svensk rätt eller strider 
mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. 
Varken bolagets nuvarande aktier eller de 
nya aktierna har registrerats eller kommer 
att registreras inom överskådlig framtid 
enligt United States Securities Act från 1933 
eller tillämplig lag i annat land och 
memorandumet riktar sig inte till aktieägare 
med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya 
Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med 
hemvist i något annat land där distribution 
eller   offentliggörande   av   memorandumet 

 
strider mot tillämpliga lagar eller regler eller 
förutsätter ytterligare investeringsmemo-
randum, registreringar eller andra åtgärder 
än de krav som följer av svensk lag.  
 
För detta memorandum gäller svensk lag. 
Tvist på grund av innehållet i detta memo-
randum skall avgöras enligt svensk lag och av 
svensk domstol exklusivt. Detta memoran-
dum har ej registrerats hos Finansinspek-
tionen i enlighet med bestämmelserna i 2 
kap 25-26 § lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument samt Kommissionens 
förordning (EG) nr 809/2004. 
 
Handlingar som bolagets bolagsordning, 
årsredovisningar eller utlåtanden som till 
någon del ingår eller hänvisas till i detta 
memorandum, finns tillgängliga för 
inspektion på bolagets huvudkontor med 
adress Metacon AB, Hyttåsvägen 10, 691 50 
Karlskoga. Handlingarna finns även tillgäng-
liga i elektroniskt format på bolagets 
hemsida www.metacon.se. Om aktieägare 
eller tänkbara investerare önskar ta del av 
dessa handlingar i pappersformat, vänligen 
kontakta bolaget på telefonnummer 070-673 
69 46. 
 
Uttalanden och bedömningar om framtiden 
Detta memorandum innehåller uttalanden 
och bedömningar av framtidsinriktad 
karaktär som återspeglar styrelsens nuvar-
ande uppfattning och bedömning om 
framtida tänkbara händelser och finansiell 
utveckling. Orden ”avser”, ”bedömer”, 
”förväntar”, ”skall”, ”förutser”, ”planerar”, 
”prognostiserar”, ”anser”, ”borde” och 
liknande uttryck anger att informationen 
ifråga handlar om framtidsinriktade uttal-
anden och bedömningar.  
 
Även om bolaget anser att gjorda uttalanden 
och bedömningar om framtidsinriktad 
information är rimliga, kan inga garantier 
lämnas att dessa uttalanden och bedöm-
ningar kommer att infrias. Framtidsinriktade 
uttalanden och bedömningar uttrycker 
endast bolagets antaganden vid tidpunkten 
för investerarmemorandumets offentlig-
görande. Läsaren uppmanas att ta del av den 
samlade informationen i memorandumet 
och samtidigt ha i åtanke att bolagets 
framtida utveckling, resultat och framgång 
kan skilja sig väsentligt från bolagets 
nuvarande uttalanden och bedömningar. 
Bolaget gör inga utfästelser att offentligt 
uppdatera eller revidera framtidsinriktade 
uttalanden och bedömningar till följd av ny 
information, framtida händelser eller annat 
utöver vad som krävs enligt lag. 
 
Information från tredje part 
Detta memorandum innehåller information 
om Metacons marknad och bransch inklusive 
historisk marknadsinformation och bransch-
prognoser.   Bolaget   har   hämtat   denna 

 
information från ett flertal källor, bland 
annat branschorganisationer, branschpub-
likationer, marknadsundersökningar från tre-
dje part och allmänt tillgänglig information, 
exempelvis Internet. Varken bolaget, 
styrelsen, ledande befattningshavare eller 
bolagets huvudaktieägare garanterar att 
informationen från dessa källor är korrekt. I 
synnerhet skall påpekas att marknads-
prognoser i olika former är förenade med 
stor osäkerhet och att inga garantier kan 
lämnas att sådana prognoser kommer att 
infrias. Bolaget försäkrar att den information 
från tredje man som förekommer i detta 
investerarmemorandum, såvitt bolaget 
känner till och genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts av berörd 
tredje man, har återgivits korrekt och att 
inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som 
skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande. 
 
Utöver information från utomstående, sam-
manställer även Metacon viss marknads-
information baserad på branschaktörer och 
andra aktörer som tillhandahåller analytiskt 
information. Metacon interna marknads-
undersökningar och bedömningar har ej 
verifierats av oberoende experter och 
bolaget kan inte garantera att en tredje part 
eller någon av Metacons konkurrenter som 
använder andra metoder för datainsamling, 
analyser och beräkningar av marknadsdata, 
kommer att erhålla eller generera samma 
resultat. 
 
Definitioner 
I detta memorandum gäller följande defini-
tioner om inget annat anges: Med “Bolaget” 
avses Metacon AB med organisations-
nummer 556724-1616. Med ”företags-
gruppen” eller ”koncernen” avses Metacon-
koncernen. Med ”Helbio” avses Helbio 
Holdings SA med organisationsnummer 
63748/22/B07/41.  
 
Övrigt 
Varje beslut om att investera i de aktier som 
erbjuds i detta Bolag skall grunda sig på en 
bedömning av memorandumet i sin helhet. 
En investerare som väcker talan vid domstol 
med anledning av uppgifterna i detta 
memorandum kan bli tvungen att svara för 
kostnaderna för översättning av memorand-
umet. En person får göras ansvarig för 
uppgifter som ingår i eller saknas i samman-
fattningen eller en översättning av den bara 
om sammanfattningen eller översättningen 
är vilseledande eller felaktig i förhållande till 
de andra delarna i memorandumet. Styrel-
sen, som ansvarar för detta memorandum 
har vidtagit rimliga åtgärder för att säker-
ställa att den information som lämnas enligt 
dess uppfattning överensstämmer med fakta 
och att ingenting utelämnats som med 
sannolikhet kan påverka bedömningen av 
Bolaget. 
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MOTIV TILL AKTIENS PLANERADE 
UPPTAGANDE TILL HANDEL 
Styrelsen i Metacon har beslutat att ansöka om 
upptagande av  bolagets aktie till handel på 
AktieTorget. Första handelsdag planeras bli den 
29 april 2013. Listningen av bolagets aktie är 
ett led i att bredda möjligheterna till framtida 
finansiering av Metacon.  
 
Att uppta aktien till handel bedöms även öka 
uppmärksamheten på bolaget och dess 
verksamhet från kunder, samarbetspartners, 
media och kapitalmarknaden i övrigt, vilket 
skapar nya tillväxtmöjligheter. 
 
Med en listad aktie ökar också förutsättning-
arna att genomföra förvärv genom att betala, 
helt eller delvis, med nyemitterade aktier. 
Styrelsen bedömer vidare att den planerade 
listningen stärker bolaget i dess befintliga och 
nya relationer till kunder och samarbets-
partners samt att det underlättar att attrahera, 
behålla och motivera nyckelmedarbetare i 
bolaget. 
 
Metacon har idag  framgångsrikt  utvecklat 
teknik och produkter samt säkrat rättigheter 
och etablerat samarbeten som nu ger bolaget 
en världsledande roll och en unik möjlighet att i 
industriell skala kommersialisera energisystem 
för elektrokemisk omvandling av biogas och 
naturgas till ren el och värme.  
 
Majoriteten av bolagets investeringskostnader 
avseende bolagets plattform är redan tagen 
och framtida investeringar bedöms av Bolaget 
vara ringa. Bolaget har påbörjat sin försäljning i 
Sverige och inlett internationell marknads-
föring med mycket god respons och stor offert-
förfrågan. För att hantera kundförfrågningarna 
avser nu Bolaget förstärka organisationen 
vilket förväntas leda till en utökad försäljning 
och god lönsamhet under 2013 och 
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framåt. Bolagets styrelse har därefter fattat 
beslut om genomförande av en nyemission 
under våren  2013, som en del av en större 
kapitalanskaffningsplan om 5 miljoner SEK. 
Nyemissionen genomförs inför den planerade 
aktielistningen.  
 
LISTNING AV AKTIEN 
En listning av Metacon-aktien medför bland 
annat följande fördelar för Bolagets 
verksamhet och dess aktieägare: 
 
• Tillgång till den publika riskkapitalmarknaden 
• Möjliggöra ökad uppmärksamhet från 
 kunder, leverantörer och media 
• Stärka bolagets affärsrelationer mot kunder, 
 partners och leverantörer 
 
Med en listad aktie anser styrelsen att Bolaget 
har förutsättningar att lyckas implementera 
sina expansionsplaner och skapa värde för sina 
aktieägare. Listningen bereder bolagets  
befintliga samt kommande aktieägare en 
möjlighet att i den löpande handeln köpa och 
sälja aktier. Kapitalanskaffning underlättas 
också, vilket främjar tillväxten i Metacon-
koncernen. 
 
STYRELSENS FÖRSÄKRAN 
Memorandumet har upprättats av Styrelsen för 
Metacon AB med anledning av föreliggande 
listning. Styrelsen är fullt ut ansvarig för 
memorandumet och dess innehåll. Styrelsen 
försäkrar att den har vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa 
att uppgifterna i memorandumet, såvitt 
Styrelsen känner till, överensstämmer med 
faktiska förhållanden och att inget har 
utelämnats som kan komma att påverka dess 
innebörd. 
 
Karlskoga i februari 2013 
Styrelsen i Metacon AB 

BAKGRUND OCH MOTIV 
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Enorma mängder metangas produceras 
konstant vid all nedbrytning av organsikt avfall 
i naturen och i vår bristande avfallshantering. 
Samtidigt förbränner vi enorma mängder 
fossila bränslen. Båda dessa processer 
resulterar i kraftigt ökande av skadliga 
växthusgaser i atmosfären och en obeboelig 
planet för våra barn och barnbarn. Denna 
galenskap måste utan tvekan upphöra 
omedelbart. 
 
Att inte ha tillgång till el och värme eller att 
kunna förflytta sig fritt är otänkbart och går 
emot den välfärd som borde vara en självklar-
het för alla människor världen över. Trenden är 
dock den motsatta. Flera miljarder mäniskor 
lever idag helt utan tillgång till energiförsörj-
ning och tilltagande naturkatastrofer riskerar 
nu välfärden hos dem som tar den för given.  
 
Behovet av ny och ren energiteknik är således 
avgörande och flera länder genomför nu en 
övergång till vätgas och bränsleceller. Detta för 
att bygga upp en helt egen energiförsörjning 
och skapa ett oberoende till andra länders 
sinande oljefyndigheter och miljöförstörande 
förbränningsteknik. 
 
Metacon har utvecklat en teknik som gör det 
möjligt att lokalt producera ren vätgas från 
organsikt avfall och metan. Metacons unika 
reformer i kombination med en modern, 
kompakt och snabb rötningsanläggning gör det 
nu möjligt att producera sitt eget bränsle på 
gårdar, storköp eller hotell och använda denna 
vätgas för att täcka hela sitt energibehov. 
Klimatet förbättras på så sätt avsevärt när 
metangasen tas om hand lokalt och inte tillåts 
helt eller delvis nå atmosfären direkt eller via 
olika förbränningsmotorer. 
 
Metacons teknik gör det möjligt att tillverka 
kompakta och modulbaserade system från 300 
W upp till MW-storlek. Genom en effektiv 
integration av bränsleceller för produktion av 
el och värme från vätgasen uppnås den högsta 
möjliga verkningsgraden. Detta är ett 
fantastiskt tekniksteg som är helt rätt i tiden. 
Det förstår vi inte minst genom de 

förfrågningar som vi får nu i samband med vår 
marknadsföring världen över. Som ansvarig för 
Metacons verksamhet har jag uppgiften att 
samla och leda unika människor som med 
livslång erfarenhet utvecklat banbrytande 
tekniker. Tekniker som nu efter mer än tio års 
utveckling integrerats i vår gemensamma 
lösning.  
 
För att ta tillvara de upparbetade affärs-
möjligheter som Metacon nu besitter och det 
unika läget för investeringar i nya små- och 
medelstora energisystem som råder, riktar 
Metacon en nyemission till en begränsad grupp 
investerare. Emissionen möjliggör en 
kommersialisering av bolagets produkter och 
etablering av system för biogas och naturgas 
såväl i Sverige som utomlands under 2013 och 
framåt. En framgångsrik nyemission skapar 
förutsättningar för att ansluta bolagets aktie till 
Aktietorget. På så sätt erbjuds fler ägare delta i 
Bolagets fortsatta värdetillväxt.  
 
Jag är oerhört stolt över Metacons verksamhet 
och att nu få erbjuda fler personer att ta del av 
bolagets framtida värdetillväxt. Jag önskar er 
varmt välkomna att bli delägare och vara med 
från början på resan när vi nu sätter Metacon 
på världskartan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Enå  - VD Metacon AB (publ) 

VD HAR ORDET 
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MÅL 
Metacons mål är att rädda världen från en total 
klimatkatastrof som kommer inträffa om inte 
en kraftfull omställning har skett till 2020. Det 
är aktieägare och väljare som måste visa sitt 
engagemang. Politiker och storföretag tar idag 
inte sitt ansvar. Att t ex passivt tro att det är ok 
att spekulera i oljebolag eller vänta och se vad 
som händer kommer utan tvivel leda till en 
obeboelig planet. Metacons mål är därför öka 
antalet aktieägare som ger bolaget kraft att 
etablera fler anläggningar världen över och 
mandat att ställa krav på politiker att sluta föra 
människor bakom ljuset och istället agera för 
att påskynda omställningen på ett avgörande 
sätt. Målsättningen med Metacons verksamhet 
är att den ska växa kraftfullt och samtidigt 
generera avkastning i sådan grad att antalet 
aktieägare ökar massivt framtill 2020. 
 
VISION 
Metacons vision är att allmänheten blir 
informerad i närtid om att det är endast 
storföretag och politiker idag som håller oss 
kvar i en förlegad energiteknik med fossila 
bränslen och förbränningsmotorer. Ny teknik 
för omställning till vätgas och bränsleceller 
finns färdig, vilken blir både billigare och bättre 
för användarna och ger våra barn och barnbarn 
en chans till överlevnad. Det är nya företag i 
samverkan med upplysta aktieägare som kan 
förhindra den kommande klimatkatastrofen. 
Ingen annan kommer ta den ledande rollen. 
Metacon med sina aktieägare tar nu ansvaret 
som ledande aktör i detta paradigmskifte. 
 
VERKSAMHETEN 
Metacon har utvecklat en världsledande teknik 
som effektivt omvandlar växthusgasen metan 
till vätgas som i sin tur kan omvandlas  till el 
och värme anpassat efter lokala förutsättningar 
och energibehov.  Vätgasen kan med fördel 
användas som drivmedel till bränslecellsbilar 
och olika arbetsfordon.  Genom att utrusta 
systemet med en kompressor och tankenhet 

kan  vätgasen lagras, förbrukas eller säljas efter  
behov. Vätgasen kan också omvandlas till  ren 
el och strömförsörja olika verksamheter och 
fastigheter. Genom att ta tillvara på den stora 
mängd metangas som bildas från allt organiskt 
avfall från växter, människor och djur kan 
världen ställa om till ett fossilfritt samhälle. 
Metacon tänker leda denna omställning. 
 
STRATEGI 
Metacons strategi är att med ledande teknik 
ersätta alla typer av förbränningsmotorer med 
vätgas som nytt bränsle och bränsleceller som 
ny energiomvandlare innan den globala 
temperaturen har ökat med 2 grader C. Det 
betyder i praktiken att världen måste bli 
fossilfri omedelbart för att  inte drabbas av en 
skenande och ostoppbar temperaturökning på 
4 grader C kring 2050. För att Metacon skall 
lyckas  med en storskalig implementering 
kommer partnerskap etableras med olika sam-
arbetspartners världen över. 
 
ORGANISATION 
Metacons organisation består av ett 
internationellt nätverk med representation i 
Japan, USA, Tyskland, Chile och stora delar av 
Europa samt verksamhet via ett dotterbolag i 
Grekland. Metacons moderbolag är placerat i 
Karlskoga. Totalt sysselsätter koncernen ca 20 
personer varav 10 är anställda. Rekrytering av 
personal pågår enligt plan för verksamhetens 
expansion. VD är Peter Enå som anställdes och 
tillträdde sin tjänst den 1 augusti 2012. I 
samband med hans tillträde fastlades koncern-
ens nuvarande organisation. Bolagets styrelse 
består av fyra ledamöter varav två oberoende 
bolagets huvudägare. 
 
HISTORIK 
Under åren 1990-1999 etablerar entreprenör-
erna Dan Borgström och Kurt Dahlberg indus-
triell verksamhet inom komponenttillverkning 
baserad på upparbetad kompetens från Bofors 
och SKF. 1999 inleder Peter Enå och Kurt Dahl- 
 

FÖRETAGET 
 

METACON UTVECKLAR, TILLVERKAR OCH SÄLJER MARKNADENS  
BÄSTA SYSTEM FÖR OMVANDLING AV METANGAS TILL VÄTGAS  
OCH REN PRODUKTION AV EL OCH VÄRME 
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berg utveckling att tillverka bränsleceller med 
hjälp av höghastighetsteknik och bildar 
Morphic Technologies. Under åren 2000-2008 
expanderar Morphic Technologies från ett 
komponentföretag till ett systemföretag inom 
förnybar energiteknik. Utöver expansion med 
olika bränslecellssystem så införlivas  
vattenkraft och vindkraft genom förvärv. Flera 
vindparker och energisystem installeras på 
marknaden och orderboken överstiger 1 000 
Mkr. 2008 förlorar grundarna  en maktstrid 
bland huvudägarna vilket ledde till avveckling 
av verksamheter och återgång till komponent-
tillverkning. För att inte förlora upparbetad 
kompetens och affärsnätverk väljer grundarna 
att i egen regi fortsätta verksamhetsutveck-
lingen inom vätgas- och bränslecellssystem.  
Metacon AB bildas och tar över verksamheten 
som operativt bolag. 
 
KONCERNSTRUKTUR 
Sedan den 11 december 2012 äger Metacon 51 
procent av aktier och kapital i Helbio Holdings 
S.A., registreringsnummer 63748/22/B/07/41. 
Resterande 49 procent ägs av grundaren och 
privatpersoner. Helbio Holdings är moderbolag 
till Helbio S.A., registreringsnummer 50183/22 
/B/01/6/5, Grekland. VD för Helbio S.A är 
professor Xenophon Verykios. Förvärvet motiv-
erades av att Helbio med dotterbolag besitter 
spjutspetskompetens och patent inom kataly-
tisk reformerteknologi. Helbios utvecklade 
teknologi och kompetens utgör en väsentlig del 
i Metacons energisystem och konkurrenskraft 
på marknaden. Helbio har utvecklat och byggt 
vätgasgeneratorer till olika applikationer som 
levererats antingen integrerad med bränsle- 
 

celler eller som fristående enheter. Helbio har 
med sin verksamhet etablerat en världsledande 
position inom vätgasframställning.  
 
SOCIALT ANSVAR 
I begreppet Corporate Social Responsibility 
(CSR) innefattas frågor så som miljö, mänskliga 
rättigheter och arbetsvillkor. I de aktiviteter där 
Metacon har ett inflytande krävs att verksam-
heten bedrivs på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. 
Som en del av utvärderingsprocessen vid 
verksamhetsutvecklingen ingår en bedömning 
av bolagets risker, eller möjligheter, kopplade 
till området. Metacon lägger också  stor vikt på 
att direkt och indirekt påverka för att minimera 
miljöpåverkan genom att minska resursför-
brukningen, återanvända och återvinna i den 
utsträckning det är möjligt. Bolagets aktiviteter 
inom CSR är under ständig utveckling med 
fokus på att etablera väl strukturerade 
processer och tydligt ledarskap mot ett socialt 
hållbart samhälle. 
 
HÖG ETIK I ALLT VI GÖR 
Våra strategiska tillgångar inkluderar vårt nät-
verk, våra medarbetare och vårt namn. Med 
utgångspunkt från våra starka rötter inom verk-
stadsindustrin skapar vi ett starkt internation-
ellt varumärke som vi ständigt utvecklar. Vårt 
starka varumärke och nätverk hjälper oss att få 
kontakt med intressanta aktörer och att attra-
hera de rätta personerna. En stark och tydlig 
företagskultur är av vikt för att vi ska kunna 
uppnå vår vision och våra mål. Vi arbetar därför 
med att ständigt utveckla vår företagskultur. 
Basen i detta arbete utgörs av vårt kärnvärde 
att verka med hög etik i allt vi gör. 
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ALLMÄNT OM TEKNIKEN 
Metacons system bygger på elektrokemisk 
omvandling av metan och vätgas som sker helt 
utan förbränning. Den elektrokemiska process-
en uppnås med hjälp av en reformer i sam-
verkan med en bränslecell. Reformern utvinner 
vätgas effektivt ur den tillförda biogasen och 
bränslecellen omvandlar i sin tur vätet till 
elektrisk ström och värme med endast vatten 
som restprodukt. Metacons anläggningar 
utnyttjar lokala energitillgångar utan att tillföra 
smutsiga förbränningsavgaser och hindrar 
miljöskadlig metangas från att spridas i atmo-
sfären.  
 
EN VÄRLDSLEDANDE REFORMER 
Metacons reformer är utvecklad sedan 2001 
och väl beprövad i flera industriella applika-
tioner hos olika kunder. Det som skiljer 
Metacons reformer från övriga på marknaden 
är den kan omvandla olika typer av bränslen 
som tex biogas, naturgas, metanol och etanol 
utan att tappa betydande effekt och utan att 
kräva en storskalig fabriksanläggning. I 
praktiken betyder det att Metacons reformer 
gör det möjligt att småskaligt ta hand om lokalt 
tillgängliga bränslen och omvandla dessa till 
vätgas, el och värme på ett mer effektivt sätt 
än övriga anläggningar på marknaden. 
 
 
 

EN SMART BRÄNSLECELL 
Metacons bränslecell integreras med 
reformern på ett sätt som gör det möjligt att 
återanvända den vattenånga som bildas som 
restprodukt i bränslecellen. I Metacons 
reformer berikar vattenångan vätgasproduk-
tionen i två steg och på så sätt utnyttjas 
energin maximalt och resulterar i en reduktion 
av metangasens växthuseffekten med 90%. 
Inga skadliga förbränningsgaser bildas i 
processen och utbytet är mer än dubbelt så 
högt i förhållande till dagens förbrännings-
motorer. 
 
EN STARK PATENTPORTFÖLJ 
Metacon har utvecklat ny teknologi och stor 
vikt har lagts vid att skydda bolagets tekniska 
lösningar. En omfattande patentportfölj har 
etablerats och kompletterande ansökningar har 
lämnats in. I nuläget besitter bolaget 5 god-
kända internationella patent och 4 kompletter-
ande ansökningar. Bolaget gör bedömningen 
att Metacon har ett starkt skydd för sina 
immateriella tillgångar.  Av strategiska skäl har 
dock väsentliga upptäckter som utvecklats vid 
olika utvärderingar uteslutits från att ingå i 
patenthandlingarna då de utgör betydande 
know-how och stärker bolagets konkurrens-
situation. 
 
 
 

METACONS PRODUKTER 
 

METACON ÄGER VÄRLDSLEDANDE TEKNIK SOM EFFEKTIVT  
KONVERTERAR METAN TILL VÄTGAS ELLER EL OCH VÄRME 

8 

Metacons Bränslecell Metacons Reformer 

Metangas Vätgas El & Värme 

Utbyte ca 90% Utbyte ca 90% 

 Metacon AB | Investerarmemorandum | april 2013 



förhållande till produktion av fordonsgas. 
Karlskoga Biogas AB bildades i slutet av 2009 
och ägs av Karlskoga Energi & Miljö AB.  Syftet 
med bolaget är att bygga en biogasanläggning 
vid Mosseruds avfallsanläggning. Anläggningen 
är en så kallad samrötningsanläggning. Den ska 
kunna ta emot olika typer av biologiskt ned-
brytbart material, såsom utsorterat matavfall, 
energigrödor och naturgödsel, för produktion 
av biogas.  Total kapacitet är 48 GWh uppgrad-
erad fordonsgas per år vilket motsvarar cirka 
fem miljoner liter bensin. Byggnation av fabrik-
en pågår och den beräknas tas i bruk tredje 
kvartalet 2013. Metacons system är färdigt för 
leverans. 
 
KUNDER UTANFÖR SVERIGE 
Metacon har färdigstället ett system i syfte att 
strömförsörja en mobil telekomstation åt 
Cosmote i Grekland. Systemet är ett utvärd-
eringssystem för att ge Cosmote underlag för 
beslut om storskalig användning.  Comote är 
den största nätverksoperatören för mobiltele-
foni i Grekland samt etablerad i flera länder 
med totalt ca 20 miljoner abonnenter.  Vidare 
bygger Metacon en vätgasgenerator åt Univer-
sity of Macedonia för effektiv omvandling av 
biogas. Metacons deltagande på bränslecells-
mässan i Japan slutet av februari 2013 
resulterade i ett stort antal offertförfrågningar 
som nu bearbetas av Bolaget. 
 
 
 

ETT OSLAGBART ENERGISYSTEM 
Metacons teknik tål kraftiga föroreningar som 
finns i befintliga bränslen där metan ingår, utan 
att tappa effekt i omvandlingen. Detta gör det 
möjligt  att minska utrustningen till en femte-
del och mer än halverar tillverkningskostnaden 
för systemet jämfört med övrig teknik på mark-
naden. Tekniken är utprovad och skalbar från 
300 W till fler MW och möjliggör kontinuerlig 
drift. Systemet kan användas för fristående, 
lokal produktion av vätgas, el och värme och 
leverera energi till befintliga nätverk. Eftersom 
tekniken är tyst och fri från giftiga avgaser kan 
installation ske både inom- eller utomhus i 
bebodda miljöer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEVERANS TILL KARLSKOGA BIOGAS 
Metacon har färdigställt ett energisystem för 
att förädla biogas till el och värme i syfte att 
energiförsörja en fastighet hos Karlskoga 
Biogas. Systemet ger 5 kW el 8,5 kW värme och 
syftar till att utvärdera förädling av biogas  i 
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• 5 kW el och 8,5 kW värme vid +90 C 
• Utspänning 3 x 400 V 50 Hz 
• Storlek 1,6 m i höjd  och 0,9m x 0,9m i bredd 
• Nätanslutning eller fristående drift 

Bilden visar det energisystem som Metacon tillverkat enligt 
beställning åt energibolaget Karlskoga Biogas AB. Beställningen 
avser Metacons 13,5 kW standardsystem för elektrokemisk 
omvandling av biogas direkt till el och värme för kraftförsörjning av 
en fastighet. Leverans sker under 2013. Övergripande specifikation 
för anläggningen enligt nedan: 
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GLOBALT PROBLEM – LOKAL MÖJLIGHET 
Aldrig förr har vårt samhälle varit så beroende 
av konstant tillgång på elektricitet och värme 
som idag. Samtidigt saknar närmare en 
fjärdedel av världens befolkning elektricitet. 
Vår felaktiga energiproduktion ledde redan 
2006 till att det krävdes 1,5 jordklot för att 
absorbera det koldioxidutsläpp som människan 
producerar. Med andra ord var vårt uttag 50% 
över gränsen för vad jorden klarar av att ta 
hand om. Tyvärr är trenden fortsatt negativ och 
2050 förväntas överkonsumtionen motsvara 2 
jordklot dvs 200%. Resultatet blir att jordens 
temperatur ökar med 3-4 grader vilket skulle 
leda till en global naturkatastrof av stora 
proportioner om inget drastiskt görs enligt den 
internationella energimyndigheten IEA. Nya 
teknologier för energiproduktion måste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

införas för att förbränning av fossila bränslen 
skall kunna upphöra. 
 
STARK DRIVKRAFT FÖRÄNDRAR 
Samtidigt som det finns en enorm efterfrågan 
på nya lösningar för att producera el på ett 
hållbart sätt, så finns ett motstånd mot 
förändring från styrda myndigheter och stora 
etablerade energiföretag. Det är därför inte 
troligt att de stora företagen kommer att leda 
förändringen, utan istället är det små 
specialiserade företag och människor som 
genom samverkan etablerar nya energisystem 
på marknaden. Vår övertygelse baseras på att 
det finns en stark drivkraft att utnyttja lokala 
energiresurser för olika lokala  behov och att 
skapa en oberoende energiförsörjning i såväl 
industriländer som i utvecklingsområden. 
 
 
 

MARKNADEN 
 

NU GENOMFÖRS ETT TEKNIKSTEG FÖR ATT ERSÄTTA 
FÖRBRÄNNINGSMOTORN OCH FOSSILA BRÄNSLEN 
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tillförs, precis som traditionella motorer. Till 
skillnad från såväl vanliga förbränningsmotorer  
som kolvmotorer eller gasturbiner, där 
bränslen förbränns genom gasexplosion eller 
öppen låga för att omvandla kemisk energi till 
rörelseenergi, omvandlas bränslet i bränsle-
celler direkt till el via en elektrokemisk process 
som inte kräver förbränning. Processen gör att 
bränslecellerna blir effektivare på att generera 
el än motorer som kräver ytterligare ett steg 
för att omvandla rörelseenergin till elenergi 
med en konventionell generator. Energisystem 
med reformer och bränslecellsteknik erbjuder 
flera fördelar: 
 
• Producerar ren el och värme utan några 
 skadliga avgaser 
 

• Genererar energi hela tiden utan avbrott eller 
 urladdningar. 
 

• Bränsleceller har hög verkningsgrad, hållbara 
 och tysta. 
 

• Tekniken är skalbar från milliwatt till 
 megawatt. 
 
 
 
 
Kort om bränsleceller 
Alla bränsleceller innehåller antingen fasta eller 
flytande elektrolyter placerade mellan två 
elektrodskikt. Det finns flera olika typer av 
bränsleceller och dessa kännetecknas av sin 
specifika elektrolyt. De olika bränslecells-
typerna verkar vid olika temperaturer och med 
en rad olika bränslen, både gasformiga som 
vätgas, naturgas, propan och biogas, och 
flytande som t ex metanol och etanol. Låg-
temperaturbränsleceller kräver ren vätgas, 
medan högtemperaturbränsleceller kan drivas 
direkt med kolvätebränslen som exempelvis 
biogas eller naturgas. 
 
 
 

FRÅN FÖRBRÄNNING TILL ELEKTROKEMISK 
OMVANDLING 
Elektrokemisk omvandling med reformer och 
bränsleceller erbjuder möjligheter till ren och 
tillförlitlig energiproduktion, både småskaligt 
och industriellt. Systemen kan drivas med olika 
typer av förnyelsebara bränslen som till 
exempel vätgas, metangas, biogas, metanol 
eller etanol och verka parallellt i befintliga 
elnätverk, antingen som oberoende energikälla 
eller som komplement till exempelvis sol- och 
vindbaserade system. Tekniken har utvecklats 
och erbjuder redan idag högre verkningsgrad, 
inget eller marginellt utsläpp samt större 
flexibilitet vid installation och drift än konven-
tionella system. 
 
TEKNIKEN OCH DESS FÖRDELAR 
Reformer och bränsleceller är energiomvand-
lingsenheter avsedda att i samverkan ersätta 
förbränningsmotorer och vara ett komplement 
till batterier i flera olika tillämpningar. De 
konverterar den kemiska energi som finns i 
bränslen till elektrisk energi med värme och 
vatten som biprodukter. Bränsleceller fort-
sätter att generera el så länge som bränsle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilden visar principen för en bränslecell 
 som omvandlar vätgas till el och värme. 
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MARKNADEN FÖR VÄTGAS 
Bränslecells- och vätgasindustrin är mycket 
fragmenterad. Cirka 4000 organisationer runt 
om i världen är engagerade i bränsleceller, 
vätgasenergi och närliggande teknik, med en 
omsättning som uppskattades till 1,5 miljarder 
USD för 2007. Denna marknad väntas stiga 
till 16 miljarder USD 2017. Organisationerna 
består av såväl väletablerade som nystartade 
företag, universitet, myndigheter på statlig, 
delstatlig och kommunal nivå, offentliga och 
privata samarbetsinitiativ samt ideella 
organisationer och laboratorier. Vid en 
jämförelse med industrin för vindkraft, 
solceller och biobränslen framkommer tydliga 
likheter med hur situationen såg ut för dessa 
industrier för cirka 10 år sedan vid deras 
genombrott på marknaden. Historiskt sett har 
bränslecellstyperna PAFC (fosforsyrabränsle-
celler) och AFC (alkaliska bränsleceller) varit 
dominerande från introduktionen inom 
rymd- och försvarsindustrin på 50- och 60-talen 
till de första installationerna av elsystemen för 
reservkraft hos banker, sjukhus och hotell. I 
samband med Ballards genombrott i början på 
90-talet förändrades situationen med en 
accelererade utvecklingen inom LT PEM 
(lågtemperatur-polymerbränslecell) baserad på 
fordonsindustrins drivkraft att ersätta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

förbränningsmotorn med bränslecellssystem. 
Under de senaste 15 åren har produkt-
utveckling av LT PEM för fordonsindustrin 
varit helt dominerande på marknaden och 
framstått i media som enda bränslecells-
teknologin trots att utveckling bedrivits inom 
andra områden parallellt. Utvecklingen inom LT 
PEM och dess möjlighet att nå massmarknaden 
baseras helt på en förväntad uppbyggnad av en 
infrastruktur för distribution av ren vätgas. I 
samband med senaste årens produkt-
lanseringar av vätgasbilar har det blivit allt mer 
uppenbart att uppbyggnaden kommer att  bli 
av oberoende av olika myndigheters och 
oljebolags uteblivna investeringar. Den 
försenade uppbyggnaden av infrastruktur 
för vätgas har emellertid inneburit en 
förändring för bränslecellsindustrin. Stort 
intresse har riktas senaste åren mot teknologi 
och system baserat på  reformering av 
befintliga bränslen som naturgas, biogas eller 
flytande biobränslen som drivmedel i stället för 
storskalig produktion och distribution av ren 
vätgas. Här finns aktörer inom teknologiom-
rådena HT PEM (högtemperaturbränsleceller) 
och SOFC (solidoxidbränsleceller) med fokus på 
såväl stationära elkraftsystem som olika 
applikationer inom transportsektorn. 
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Hyundai ix35 har 
lanserat sin 
vätgasbil som når 
650 km på 5,6 kg 
vätgas. Även 
Mercedes, Toyota, 
Honda mfl har 
motsvarande bilar 
klara för produktion 
i större skala från 
2014/2015. 
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utvecklingen inom detta område. Bilden nedan 
visar priset för olika bränslecellsbaserade 
energisystem förväntas utvecklas på marknad-
en. Vid en systemkostnad på ca 4500 EUR per 
kW elektricitet är en anläggning med elektro-
kemisk omvandling betydligt mer lönsam som 
investering än dagens installation av vindkraft i 
goda vindlägen. Bränslecellens attraktions-
värde ligger i att den har potential att bli en av 
de mest utbredda produkterna under 2000-
talet. Gemensamt för samtliga bränslecells-
system är att det krävs lägre tillverknings-
kostnad för att ersätta befintliga lösningar och 
nå massmarknader inom olika applikations-
områden. Priserna förväntas falla i takt med 
ökad produktion i större skala. Sammanfatt-
ningsvis är det HT PEM bränslecellen som är 
mest lovande vad gäller utveckling av stationär 
elproduktion för den breda marknaden på kort 
sikt. På längre sikt (över tio år) kan HT PEM få 
konkurrens av SOFC-system eller av LT PEM om 
infrastrukturen för ren vätgas då är utbyggd. 
 
 
 

TEKNIKEN NÅR MASSMARKNADEN 
Bränsleceller används idag i begränsad skala 
inom en mängd olika områden och tekniken 
står nu inför sitt verkliga genombrott. Ett fåtal 
bränslecellsaktörer insåg tidigt svagheten med 
fordonsindustrins massiva och enkelspåriga 
satsningar baserad på att ren vätgas skulle 
finnas tillgänglig vid en kommande marknads-
introduktion. I skuggan av senaste årens 
lansering av nuvarande prototyper har en 
parallell utveckling pågått av en alternativ 
bränslecellsteknik. En teknik som gör det 
möjligt att använda befintliga bränslen 
som tex naturgas, biogas, gasol, biodiesel, 
metanol eller etanol. Produkterna blir därmed 
inte beroende av att ren vätgas finns tillgäng-
ligt på marknaden och kan således installeras 
utan krav på ny infrastruktur. Många av de 
bränslecellsaktörer som hittills varit tongivande 
har inte varit förmögna eller har av andra skäl 
valt bort att ställa om till den nya tekniken. 
Endast ett fåtal större företag som t.ex. Volks-
wagen har uttalat haft strategin att invänta  
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METACONS KUNDER 
Aktörer som efterfrågar effektiva och miljö-
vänlig energiproduktion baserat på användning 
av förnyelsebara bränslen återfinns inom en 
rad olika marknadsområden. 
 
• Ägare av förnyelsebart bränsle eller organiskt 
 avfall, som vill omvandla det till vätgas, ren el 
 och värme för egen användning eller för 
 försäljning t ex: reningsverk, sopstationer, 
 lantbruk, livmedelsindustri, växthus etc. 
 
• Ägare av byggnader eller verksamheter som 
 vill säkerställa kontinuerlig el- och 
 värmeförsörjning utan att vara beroende av 
 distribution via sårbara elnätverk t ex: 
 sjukhus, banker, hotell, hyreshus, privata 
 bostäder etc. 
 
Personer eller företag som i kommersiellt syfte 
är energiproducenter, antingen genom att 
själva driva anläggningar och erbjuda el och 
värme till försäljning, eller genom att etablera 
anläggningar i slutkunders/partners 
 
 
 
 
 

faciliteter därefter i avtal leverera energi 
s.k. ”contracting”. Ägare till växthus, som har 
tillgång till biogas och/eller annat bränsle, och 
som förutom el och värme även har behov av 
ren koldioxid för effektivare fotosyntes och 
därmed ökad produktion under ekologiskt 
miljöansvar. Länder och områden som saknar 
elnätverk för drift av t ex: vattenpumpar, 
sjukhus, skolor, telestationer etc. Gemensamt 
är ett behov som inte låter sig lösas på ett 
ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart sätt 
med traditionella system. Ett nätverk kring 
Metacon har verkat de senaste 15 åren inom 
energisektorn och byggt upp specifik kunskap 
inom marknadsområdet elektrokemisk 
omvandling. Bland ca 4000 aktörer inom 
området har Metacon etablerat samverkan 
med olika leverantörer som anses ha bästa 
förutsättningarna att uppnå bolagets olika 
anläggningskrav. Bolagets egna nätverk tillför 
lång erfarenhet och förmågor inom industri-
uppbyggnad, rationell produktion och 
installation av olika energisystem inom bl a 
vattenkraft, vindkraft och bränsleceller. 
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Bilden visar en 
anläggning som 
Metacons 
dotterbolag Helbio 
levererade 2006 till 
en kommunal 
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FLERA AKTÖRER PÅ MARKNADEN 
Det finns flera aktörer på den svenska 
marknaden som bedriver verksamheter inom 
området förnyelsebar energi men ingen av 
dem erbjuder energisystem med elektrokemisk 
omvandling av biogas och naturgas. Utanför 
Sverige har emellertid tekniken fått betydligt 
större uppmärksamhet av såväl myndigheter, 
investerare och media. I Tyskland, Japan och 
USA satsas kraftfullt på utveckling och subven-
tioner av småskaliga kraftvärmesystem, och 
nätägare är i vissa fall i lag ålagda att prioritera 
upphandling av el från sådana anläggningar, till 
fastställda extra höga priser. På den Nordamer-
ikanska riskkapitalmarknaden har investeringar 
i miljöteknik ökat till 10 % av deras totala 
investeringar, vilket innebär att flera etab-
lerade investeringsbolag nu också riktar sina 
satsningar till olika reformer- och bränslecells-
företag. Metacon saknar dock konkurrens inom 
området att effektivt omvandla biogas till ren 
vätgas, el och värme. Bolagets unika position 
bekräftas av de kunder och affärspartners som 
nu efterfrågar underlag för beslut hos 
Metacon.  
 
 
 
 

MARKNADSPOTENTIAL 
Metacon har identifierat tre olika marknads-
områden för bolagets system: 
 
• Vätgasgeneratorer upptill 1 MW för nya 
 tankstationer, gårdsgas, gasbolag, energi-
 lagring och olika industrier. 
 
•  Kraftvärmeaggregat upptill 250 kW för drift 
 av hus, lantbruk, växthus, kommunala, 
 privata och industriella anläggningar etc. 
 
• Reservkraftaggregat upptill 5 kW för 
 fältsjukhus, vattenpumpar, kylskåp, 
 sanitetsanläggningar, fritidshus etc. 
 
Pilotanläggningar har redan utvecklats, 
installerats och tagits i drift för utvärdering 
tillsammans med kunder inom samtliga 
områden. Positiva resultat från utvärderingarna 
och fortsatta marknadskontakter har resulterat 
i en rad förfrågningar som bolaget nu 
bearbetar. Försäljningspotentialen uppskattas 
överstiga 1 miljard kronor per år för bolagets 
produkter och är under kraftig tillväxt. 
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AKTIEKAPITAL 
Antalet aktier i Metacon AB uppgår till 66 251 
688. Aktierna har ett kvotvärde på SEK 0,01 och 
aktiekapitalet uppgår till SEK 662 516,88. Samt-
liga aktier är emitterade och fullt inbetalda. 
Alla aktierna är av samma slag och har en röst 
vardera. Aktiekapitalet skall enligt bolags-
ordningen utgöra lägst 500 000 kronor och 
högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier skall 
enligt bolagsordningen vara lägst 50 000 000 
stycken och högst 200 000 000 stycken aktier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
Aktierna har utfärdats enligt Aktiebolagslagen 
(2005:551), i svenska kronor. Värdepapper kan 
fritt överlåtas. Bolagsordningen innehåller inte 
några särskilda bestämmelser utöver vad som 
stadgas i aktiebolagslagen avseende vad som 
krävs för att förändra aktieägarnas rättigheter. 
Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser 
som avviker från aktiebolagslagen om aktie-
ägarnas företrädesrätt eller aktiernas inbördes 
rättigheter i övrigt. Av tabellen nedan framgår 
aktiekapitalets utveckling från Bolagets bild-
ande samt hur pågående nyemission påverkar 
aktiekapitalet. 
 

AKTIEKAPITAL OCH 
ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
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År Händelse Totalt  
aktiekapital 

Förändring 
aktiekapital 

Antal  
aktier 

Kvotvärde 
SEK 

2007 Bolagsbildning 100 000 100 000 1 000 100 

2009 Aktieuppdelning 10000:1 100 000 100 000 10 000 000 0,01 

2009 Nyemission 300 000 200 000 30 000 000 0,01 

2010 Nyemission 437 687,32 137 688,32 43 768 732 0,01 

2010 Aktiekonvertering* 437 687,32 0 43 768 732 0,01 

2011 Nyemission 444 857,32 7 170,00 44 485 732 0,01 

2012 Nyemission 492 087,33 47 230,01 49 208 733 0,01 

2013 Kvittningsemission 653 816,88 161 729,55 65 381 688 0,01 

2013 Pågående nyemission** 703 816,88 50 000 70 381 688 0,01 

* Konvertering till ett aktieslag  ** Förutsätter fulltecknad emission 
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Metacon är sedan 2009 avstämningsbolag hos 
Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) som kontoför 
Bolagets värdepapper. Per den 1 februari  2013 
hade Metacon cirka 200 aktieägare. Bolagets 
aktieägare innan pågående nyemission framgår 
av tabellen nedan. 
 
 

AKTIEÄGARAVTAL 
Såvitt styrelsen känner till, föreligger inga 
aktieägaravtal eller andra överenskommelser 
mellan några av Metacons aktieägare som 
syftar till gemensamt inflytande över Bolaget 
eller motsvarande avtal som kan komma att 
leda till att kontrollen över Bolaget förändras. 
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Ägare Antal aktier Procent av 
 kapital 

Verykios Xenophon (privat och genom bolag) 21 602 964 32,61% 

Peter Enå 11 693 000 17,65% 

Dan Borgström 10 992 185 16,59% 

Kurt Dahlberg (privat och genom bolag) 8 666 666 13,08% 

Thenberg&Kinde Fondkommission AB 1 956 935 2,95% 

Lennart Larsson (privat och genom bolag) 1 200 000 1,81% 

Pär Nordström (privat och genom bolag) 1 200 000 1,81% 

Lars Amnell 860 000 1,30% 

Advokat Saltin Förvaltning AB 430 000 0,65% 

Nilsson, Ragnar 400 000 0,60% 

Övriga ca 200 ägare 7 249 938 10,94% 

Totalt 66 251 688 100,00% 
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SPRIDNINGSKRAV 
Teckning i pågående nyemission har resulterat i 
att bolaget har drygt 200 aktieägare, vilket 
betyder att AktieTorgets spridningskrav är 
uppfyllt inför den planerade noteringen. 
 
BEMYNDIGANDE 
Vid årsstämman den 29 maj 2012 bemyndig-
ades styrelsen att intill nästa ordinarie bolags-
stämma genomföra kontantemissioner, 
kvittningsemissioner, apportemissioner samt 
utfärda teckningsoptioner, med eller utan 
beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och 
enligt de begränsningar i aktiekapitalet som 
framgick av bolagsordningen upp till ett belopp 
om 1,2 miljoner kr.  
 
DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMA 
För att ha rätt att deltaga på bolagsstämma i 
Metacon måste aktieägare dels vara införd 
i Bolagets aktiebok på avstämningsdagen, dels 
ha anmält sig till bolagsstämman senast den 
dag som angivits i kallelsen. 
 
INFORMATION OM AKTIER 
Metacon-aktien är utställd på innehavare 
och aktieboken hanteras elektroniskt av 
Euroclear. Aktiens ISIN-kod är SE0003086214. 
 
UTDELNING 
Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som 
på fastställd avstämningsdag är införd i aktie-
boken enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen skall 
anses behörig att mottaga utdelning samt vid 
fondemission ny aktie som tillkommer aktie-
ägare. I de fall aktieägare inte kan nås via 
Euroclear kvarstår dennes fordran på utdel-
ningsbeloppet mot Bolaget och begränsas 
endast genom regler om preskription. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet 
bolaget. Det föreligger inga restriktioner för 
utdelning eller särskilda förfaranden för aktie- 
 

ägare bosatta utanför Sverige och utbetalning 
sker via Euroclear (eller motsvarande) på 
samma sätt som för aktieägare bosatta i 
Sverige. För aktieägare som inte är skatterätts-
ligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal 
svensk kupongskatt. 
 
UTDELNINGSPOLITIK 
Samtliga aktier har lika rätt till andel i Bolagets 
tillgångar och vinster. Bolaget har som mål och 
policy att utdelningspolitiken ska vara offensiv 
vilket innebär att största delen eller hela årets 
vinst ska utbetalas till Bolagets aktieägare. 
Ambitionen är att totalavkastningen över tiden 
ska vara väsentligt bättre än genomsnittet på 
NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget påtar sig ej 
ansvaret för att innehålla källskatt på eventu-
ella inkomster av aktierna. 
 
ERBJUDANDEN 
Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjud-
ande som lämnats till följd av budplikt, inlösen-
rätt eller lösningsskyldighet. Det har inte före-
kommit några offentliga uppköpserbjudanden 
ifråga om Bolagets aktier under det innevaran-
de eller föregående räkenskapsåret. Bolaget 
kommer omfattas av regler om budplikt och 
offentliga erbjudanden till aktieägare i 
noterade bolag. Enligt dessa regler är en 
aktieägare skyldig att förvärva alla aktier i ett 
bolag för det fall att aktieägarens innehav av 
aktier med rösträtt passerar 30 procent. 
 
ÖVRIGA AVTAL 
Såvitt styrelsen känner till, föreligger inga 
aktieägaravtal eller andra överenskommelser 
mellan några av Metacons aktieägare som 
syftar till gemensamt inflytande över Bolaget 
eller motsvarande avtal som kan komma att 
leda till att kontrollen över Bolaget förändras. 
Det föreligger inte några inskränkningar ifråga  
om aktieägares rätt att fritt förfoga över sitt 
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möjligt att förutse i vilken utsträckning invest-
erarnas intresse efter listning leder till en aktiv 
handel i aktien, eller hur handeln med aktien 
kommer att fungera framgent. Kursen för 
aktier som säljs vid en marknadsintroduktion är 
dessutom ofta volatil under en period efter 
introduktionen. Om listning av Metacons aktie 
dröjer, eller om en aktiv och likvid handel inte 
utvecklas, eller inte är varaktig, kan det inne-
bära svårigheter för innehavarna att snabbt 
sälja sina aktier. 
 
 

aktieinnehav i Metacon, inte heller några över-
enskommelser om att inte avyttra aktier under 
en viss tid (så kallad ”lock-up agreement”). Det 
föreligger inte hembud eller inlösenavtal 
mellan de större aktieägarna eller något vill-
korat aktieägartillskott i bolaget. 
 
OPTIONER OCH KONVERTIBLER 
Det föreligger inga optioner i bolaget. Metacon 
har utställt ett konvertibelt skuldebrev till 
Boforsstiftelsen motsvarande 500 tkr som 
berättigar till nyteckning av aktier i Bolaget till 
rådande marknadspris vid konvertering. 
 
INCITAMENTSPROGRAM 
Metacon tillämpar inga incitamentsprogram. 
 
HANDEL EFTER MARKNADSINTRODUKTION 
En potentiell investerare i Metacon bör vara 
medveten om att en investering i Bolaget är 
förknippad med hög risk och att det inte finns 
några garantier för att aktiekursen kommer att 
ha en positiv utveckling. Det är inte heller 
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Region Skåne har skrivit 
avtal med Hyundai om 
inköp av två vätgasdrivna 
bränslecellsbilar. Det är 
den första offentliga 
upphandlingen av 
bränslecellsbilar i Sverige  
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STYRELSE 
Metacons styrelse består av fyra personer. De nuvarande styrelseledamöternas namn, födelseår, 
befattning, när de valdes in samt deras, vid tidpunkten för memorandumets avgivande, aktuella 
aktieinnehav redovisas nedan. Styrelsen har sitt säte i Karlskoga kommun och dess ledamöter väljs 
årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma. Vidare redovisas vilka aktiebolag respektive 
styrelseledamot har varit verksam i samt avslutat uppdrag inom sedan maj 2008, därtill ges en 
beskrivning av respektive styrelseledamots erfarenhetsbakgrund. 
   
 
 
 
 

KURT DAHLBERG 
Styrelseordförande (1943). Invald 2012. Kurt Dahlberg är civilingenjör inom elektro-
teknik och har en livslång erfarenhet inom produkt- och marknadsutveckling av 
olika högteknologiska system. Han har efter sin examen från Chalmers Tekniska 
Högskola verkat inom Bofors under 20 års tid och inom en rad olika chefsbefatt-
ningar och bland annat varit placerad i Kanada. Sedan början av 90-talet har Kurt 
Dahlberg varit engagerad i företagsutveckling och industrietablering i Karlskoga. 
Hans unika kompetens och kontaktnät tillför nu stort värde i Metacons pågående 
affärsutveckling. 
 
Ledamot i styrelsen sedan:  2011 
Aktieinnehav:  8 666 666 privat och genom bolag. 
Nuvarande engagemang:  Ledamot i Helbio Holdings S.A, Exelixi AB, Goldnos AB 
Historiska engagemang:  Ledamot i Morphic Technologies AB (publ) 
 VD i Exodyn AB, Chef System- & Marknadsutveckling 
 Bofors Defence. 
 
 
 
PETER ENÅ 
Styrelseledamot och VD (1969). Invald 2007. Peter Enå är civilingenjör inom 
maskinteknik och har varit engagerad i affärsutveckling inom energiteknik sedan 
mitten av 90-talet. Han har efter sin examen från Linköpings Tekniska Högskola 
verkat inom SKF under 6 år och haft olika chefbefattningar inom teknik- och 
affärsutveckling bland annat på den Nordamerikanska marknaden. Sedan slutet av 
90-talet har Peter Enå varit engagerad i etablering av verksamheter i Sverige inom 
förnyelsebar energi. 
 
Ledamot i styrelsen sedan:  2007 
Aktieinnehav:  11 693 000 
Nuvarande engagemang:  Ledamot i Nivå Åre AB 
Historiska engagemang:  Ledamot i Siljankraft AB, Privergy Group AB  
 Morphic Technologies  AB (publ) 
 Affärsutvecklingschef SKF Nordamerika 
 Avdelnings- & Kvalitetchef SKF Nova AB 
  
 

STYRELSE OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE 
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SLAVICA DJURIC 
Styrelseledamot (1965). Invald 2011. Slavica Djuric är ekonomi- och marknads-
utbildad och har sedan slutet av 90-talet varit engagerad i marknadsutveckling inom 
energisektorn. Hon har  i sin tidigare roll som marknadsföringschef inom Morphic-
koncernen etablerat ett internationellt nätverk inom energisektorn som nu tillför 
betydande värde i Metacons pågående marknadsetablering. 
 
Ledamot i styrelsen sedan:  2011 
Aktieinnehav:  313 334 
Nuvarande engagemang:  Marknadsföringschef Metacon AB 
Historiska engagemang:  Marknadsföringschef Morphic-koncernen 
 
 
 
 
 
LARS ERIK SALTIN 
Adjungerad Styrelseledamot (1952). Efter Jur. kand. examen vid Uppsala universitet 
1977 var Lars Erik Saltin tingsnotarie vid Norrköpings Tingsrätt fram till våren 1980, 
då han tog anställning på advokatbyrå i Södertälje. Sedan 1981 har Saltin varit 
verksam på advokatbyrå i Karlskoga och som Advokat sedan 1983. 
  
Adjungerad ledamot sedan:  2013 
Aktieinnehav:  430 000 privat och genom bolag 
Nuvarande engagemang:  Styrelseordförande i Bergholm & Jonsson Holding AB 
 Styrelseledamot i Marposs AB  
Historiska engagemang:  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
 
XENOPHON VERYKIOS 
Grundare och VD för Helbio S.A. sedan 2002. Xenophon Verykios är professor inom 
kemi och verksam på universitet och teknikparken i Patras, Grekland. Prof. Verykios 
har omfattande erfarenhet inom forskning och utveckling inom området 
elektrokemisk omvandling efter en längre tids verksamhet i USA. 
 
Aktieinnehav:  21 602 964 
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ÖVRIGT OM STYRELSELEDAMÖTER 
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Ingen styrelseledamot eller ledande befatt-
ningshavare har några familjerelationer till 
någon annan styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare har under de 
senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade 
mål. Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har under de senaste fem 
åren anklagats, eller fått vidkännas sanktioner, 
av myndigheter eller organisation som före-
träder viss yrkesgrupp och som är offentlig-
rättsligt reglerad eller fått näringsförbud. Det 
föreligger inte någon intressekonflikt mellan 
Bolaget och någon Styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare. Bolaget har inte 
gjort någon särskild överenskommelse med 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller 
andra parter om inval till styrelsen eller tillsätt-
ande av ledande befattningshavare. Ingen styr-
elseledamot eller ledande befattningshavare 
har något annat ekonomiskt intresse av det 
förestående erbjudandet än vad som redovis-
ats i memorandumet. Det förekommer inga 
särskilda överenskommelser med större aktie-
ägare, kunder, leverantörer eller andra parter 
där Styrelsemedlemmar eller andra ledande 
befattningshavare ingår i. Det förekommer inga 
avtal mellan Bolaget och någon styrelseleda-
mot eller ledande befattningshavare som ger 
denne rätt till någon förmån efter det att 
uppdraget avslutats. Det finns inga särskilda 
system för personalens förvärv av aktier eller 
liknande. 
 
STYRELSENS ARBETSFORMER 
Metacon är ett svenskt aktiebolag och har att 
tillämpa svensk aktiebolagslag samt efter list-
ning av Bolagets aktie gällande anslutnings-
avtal. Samtidigt skall bolaget följa de bestäm-
melser som finns angivna i bolagets bolags-
ordning. Styrelsen i Metacon följer i sitt arbete 
en fastställd arbetsordning, som är föremål för 
årlig  översyn, och bland annat reglerar arbets- 

Fördelningen mellan styrelsen och verkställ-
ande direktören, verkställande direktörens 
arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, 
samt fastställt instruktioner för den ekonom-
iska rapporteringen. Styrelsen skall samman-
träda minst fyra gånger årligen. Styrelsen har 
under verksamhetsåret tillägnat särskild fokus 
på frågor i anslutning till strategi avseende 
etablering av nya produkter samt tillväxtmöjlig-
heter inom Bolagets verksamhetsområden. 
 
KOMMITTÉER FÖR REVISIONS OCH 
ERSÄTTNINGSFRÅGOR 
Bolaget har inte några särskilda kommittéer för 
revisions- och ersättningsfrågor. Mot bakgrund 
av bolagets storlek och verksamhetens omfatt-
ning har styrelsen inte inrättat några kommitté-
er utan bedömt att detta bör beslutas av styr-
elsen i sin helhet och att detta kan ske utan 
olägenhet. Bolagets revisorer rapporterar 
således till hela styrelsen om iakttagelser från 
granskningen samt bedömning av bolagets 
interna kontroll. 
 
POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER 
Det saknas potentiella intressekonflikter hos 
medlemar av styrelse och ledningsgrupp 
avseende deras skyldigheter gentemot bolaget 
och deras privata eller andra utomstående 
intressen. 
 
REVISORER 
Bolagets revisorer är: 
• Eja Andersson, Auktoriserad revisor Baker 

Tilly, Box 228, 681 26 Kristinehamn 
• Terje Eggen, Auktoriserad revisor Baker Tilly, 

Kyrkbacken 1, 691 31 Karlskoga 
 
KONTAKTUPPGIFTER 
Samtliga styrelseledamöter nås via Bolagets 
adress: 
Metacon AB 
Hyttåsvägen 10 
SE-691 50 Karlskoga 
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ASSOCIATIONSFORM MM 
Metacon AB bildades i Sverige och registrer-
ades hos Bolagsverket den 20 februari 2007 
och har bedrivit verksamhet under nuvarande 
firma sedan den 18 april 2011. Bolaget är ett 
registrerat som ett publikt bolag sedan början 
2013. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös 
egendom, bedriva handel med fast egendom, 
bedriva försäljningsverksamhet inom energi-
sektorn, företrädesvis produktion och försälj-
ning av elkraft och elkraftsystem samt därmed 
förenlig verksamhet. Metacon AB etablerades 
som ett aktiebolag och bedriver verksamheten 
under denna associationsform, vilken regleras 
av Aktiebolagslagen (2005:551). Metacons ABs 
organisationsnummer är 556724-1616  
Styrelsens säte är Karlskoga kommun. 
Huvudkontorets adress är: Metacon AB, 
Hyttåsvägen 10, SE 691 50 Karlskoga 
 
FÖRSÄKRINGSSITUATION 
Metacon har ett försäkringsskydd hos Länsför-
säkringar omfattande egendomsförsäkring, 
avbrottsförsäkring, verksamhets- och produkt-
ansvarsförsäkring samt rättsskyddsförsäkring. 
Styrelsens bedömning är att Bolaget har ett 
tillfredställande försäkringsskydd av erforderlig 
omfattning med hänsyn till i verksamheten 
uppkommande risker. Ingen del i verksam-
heten inom bolaget bedöms vara av sådan 
karaktär att försäkringsskydd inte kan erhållas 
på rimliga villkor. 
 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
Metacon äger 5 internationellt godkända 
patent via dotterbolaget Helbio S.A.. Patenten 
säkrar den unika reformerteknologin som utgör 
en väsentlig del i Metacons energiteknik. Där-
utöver har Metacon ingivit två patentansök-
ningar som bedöms vara av väsentlig betydelse 
för Bolagets framtida finansiella ställning och 

verksamhet. Ansökningarna avser att på ett 
övergripande sätt skydda det unika koncept 
som Bolaget nu erbjuder på marknaden. 
Bolaget har anlitat expertis från kvalificerad 
patentbyrå vid utformningen av patentansök-
ningarna och gör bedömningen att ansökning-
arna övergår till internationella patent med 
fullgott skydd för Bolagets fortsatta expansion. 
 
RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH 
SKILJEFÖRFARANDEN 
Vare sig Metacon eller dess dotterbolag 
är part i någon tvist, rättegång eller skiljedoms-
förfarande. Bolagets styrelse har ej heller 
kännedom om något som skulle kunna föran-
leda några skadeståndsanspråk eller kunna 
föranleda framtida processer. 

LEGALA FRÅGOR 
OCH ÖVRIG INFORMATION 
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FINANSIELL INFORMATION 
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Verksamheten i Metacon har bedrivits sedan 
2007. Den finansiella information som återges 
nedan är hämtad ur bolagets årsredovisningar 
för åren 2009, samt 2010 och 2011. Informa-
tionen är en del av memorandumet som helhet 
och ska således läsas tillsammans med övrig 
information i memorandumet. Den historiska 
informationen har granskats av bolagets revis-
orer. Årsredovisningarna är upprättade enligt 
årsredovisningslagen samt uttalanden och 
allmänna råd från Bokföringsnämnden. När 
allmänna råd från Bokföringsnämnden saknats 
har vägledning hämtats från Redovisnings-
rådets rekommendationer och i tillämpliga fall 
från uttalanden av FAR SRS. Den finansiella 
information som återges nedan för året 2012 är 
preliminär och är ännu inte reviderad och 
godkänd av bolagets revisorer, styrelse eller 
kommande årsstämma. 
 
INFÖRLIVADE DOKUMENT AVSEENDE 
FULLSTÄNDIG HISTORISK FINANSIELL 
INFORMATION 
Fullständig historisk finansiell information 
införlivas genom hänvisning till årsredovis-
ningar för räkenskapsåren 2009, 2010 och 
2011. Årsredovisningarna är granskade utav 
Bolagets revisor, som lämnat rena revisions-
rapporter för samtliga år. Via hänvisning inför-
livade dokument finns tillgängliga på bolagets 
kontor: Metacon AB, Hyttåsvägen 10, SE69150 
Karlskoga. 
 
Följande dokument kan visas upp under den 
period registreringsdokumentet omfattar med 
angivande av om det handlar om papperskopia 
eller elektroniskt format: 
 
• Stiftelseurkund 
 
• Alla rapporter, brev, historisk finansiell 
 information och andra handlingar som 
 utfärdats av sakkunnig på bolagets begäran 
 och som ingår i eller hänvisas till i 
 registreringsdokumentet 
 
 

•  Historisk finansiell information för bolaget 
 eller den koncern där bolaget ingår för de 
 tre senaste räkenskapsåren före det år som 
 omfattas av registreringsdokumentet. 
 
KOMMENTARER TILL FINANSIELL 
INFORMATION 
Under 2009 ökade Bolagets personal och 
administrationskostnader samtidigt som 
kvarvarande aktieinnehav avyttrades med 
förlust vilket motiverades av beslut om 
omställning av verksamheten. Under räken-
skapsåret 2010 redovisades de planerade 
uppstartskostnaderna vilket innebar ett 
negativt resultat. Fortsatta investeringar i 
produktutveckling togs under 2011 samtidigt 
som bolaget vid halvårsskiftet påbörjade sin 
försäljning av energisystem. Under 2012 
inleddes en större internationell marknads-
etablering vilken förväntas leda till betydande  
försäljningsintäkter och ett positivt resultat 
under 2013/2014. Avseende projektering och 
etablering av energisystem består bolagets 
kassaflöde initialt av utbetalningar för externa 
projektutgifter avseende produktanpassningar, 
tillstånd och undersökningar mm, samt av 
personalkostnader. Efter investeringsbeslut 
tillkommer utbetalningar för utrustning och 
entreprenadarbeten mm. Kontrakt med kunder 
tecknas vanligtvis efter det att investerings-
beslut har fattats, men före installation av 
anläggningen. Bolagets målsättning är att 
matcha förskottsbetalningar från kunder med 
förväntade utbetalningar till leverantörer i 
projekten. Vid förseningar i projekt eller vid 
avvikande kundvillkor kan kassaflödet påverkas 
väsentligt. Slutbetalningar görs efter avslutad 
provdrift och samtidigt erhålls normalt betal-
ning från kund. De kommande räkenskapsåren 
förväntas präglas av ökade inbetalningar från 
kunder, ökade driftskostnader samt förvärv av 
materiella anläggningstillgångar och upptag-
ande av lån. Eftersom Bolagets investeringar 
baseras på tekniker och produkter som inte 
nått full kommersialisering är det svårt att 
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med ett negativt rörelseresultat på 4  475 tkr. 
Leverans enligt beställning av energisystem till 
Karlskoga Biogas har flyttats fram till 2013 på 
kundens begäran. Systemet är tillverkat och 
klart för leverans. Försäljningen kommer 
bokföras i samband med leverans och godkänd 
slutbetalning. Periodens kassaflödes blev 
negativt om 275 tkr som en följd av utebliven 
leverans. Under 2012 utökade Metacons sitt 
ägande i Helbio Holdings SA till 51% av kapi-
talet. Transaktionen registrerades under första 
kvartalet 2013.  
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Räkenskaperna avseende Metacon AB för 
räkenskapsåren 2009-2011 är upprättade 
i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. 
 
 

25 

säkerställa kvantitativa finansiella mål. Även 
om bolaget anser att gjorda uttalanden och 
bedömningar om framtidsinriktad information 
är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa 
uttalanden och bedömningar kommer att 
infrias. Framtidsinriktade uttalanden och be-
dömningar uttrycker endast Bolagets antagan-
den vid tidpunkten för memorandumets färdig-
ställande. Läsaren uppmanas att ta del av den 
samlade informationen i memorandumet och 
samtidigt ha i åtanke att Bolagets framtida 
utveckling, resultat och framgång kan skilja sig 
väsentligt från Bolagets nuvarande uttalanden 
och bedömningar. Bolaget gör inga utfästelser 
att offentligt uppdatera eller revidera framtids-
inriktade uttalanden och bedömningar till följd 
av ny information, framtida händelser eller 
annat utöver vad som krävs enligt lag. Under 
2012 uppgick Metacons intäkter till 172 tkr,  
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RESULTATRÄKNING 
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Koncernen* 2012-01-01 2011-01-01 2010-01-01 2009-01-01 
(SEK) -2012-12-31 -2011-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 

Rörelsens intäkter 
Övriga rörelseintäkter 172 072 0 0 0 
Summa rörelsens intäkter 172 072 0 0 0 

Rörelsens kostnader 
Kostnader för varor och projektering -1 458 850 -289 989 0 0 
Övriga externa kostnader -2 005 231 -1 584 623 -798 386 -323 241 
Personalkostnader -1 181 322 -807 511 -1 230 285 -398 292 
Övriga rörelsekostnader -2 176 -222 0 0 
Summa rörelsens kostnader -4  647 579 -2 682 345 -2 028 671 -721 533 
RÖRELSERESULTAT -4  475 507 -2 682 345 -2 028 671 -721 533 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och 
fodringar som är anläggningstillgångar 

0 0 0 -1 546 913 

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

237 1 764 219 292 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-144 387 -67 643 -10 383 -12 047 

Resultat efter finansiella poster  -4 619 659 -2 748 224 -2 038 835 -2 280 201 

PERIODENS RESULTAT -4 619 659 -2 748 224 -2 038 835 -2 280 201 

*  För åren 2009-2012 redovisas endast resultatet för moderbolaget eftersom transaktionen med det  utökade 
 ägarinnehavet i Helbio Holdings SA ännu inte registrerats som dotterbolag under 2012 och därmed heller inte 
 föranlett koncernredovisning. Registrering förväntas slutföras under första kvartalet 2013 och få en betydande 
 inverkan på verksamhetens kommande resultat- och balansräkningar.  
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BALANSRÄKNING 

Koncernen* (SEK) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 49 426 570 10 611 478 4 962 903 0 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  49 426 570 10 611 478 4 962 903 0 

Omsättningstillgångar 
Pågående arbeten, nedlagda kostnader 105 927 0 0 0 
Kundfordringar 0 196 875 0 0 
Övriga fordringar 115 702 124 068 5 850 093 65 494 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

0 0 1 690 15 640 

Kassa och bank -210 064 65 222 154 432 582 527 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 11 565 386 165 6 006 215 663 661 

SUMMA TILLGÅNGAR 49 438 135 10 997 643 10 969 118 663 661 

*  För åren 2009-2012 redovisas endast resultatet för moderbolaget eftersom transaktionen med det  utökade 
 ägarinnehavet i Helbio Holdings SA ännu inte registrerats som dotterbolag under 2012 och därmed heller inte 
 föranlett koncernredovisning. Registrering förväntas slutföras under första kvartalet 2013 och få en betydande 
 inverkan på verksamhetens kommande resultat- och balansräkningar.  
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BALANSRÄKNING 

Koncernen* (SEK) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital  492 087 444 857 437 687 300 000 
Pågående ej registrerat aktiekapital  161 730 0 0 0 
Reservfond 10 000 10 000 10 000 10 000 
Summa Bundet eget kapital 663 817 454 857 447 687 310 00 

Fritt eget kapital 
Nyemission 0 259 000 0 200 000 
Balanserat resultat -5 203 597 - 2 455 373 -416 538 1 863 663 
Överkursfond 56 501 930 13 172 797 12 483 967 300 000 
Årets resultat -4 515 807 -2 748 224 -2 038 835 -2 280 201 
Summa fritt eget kapital 8 176 394 7 969 200 10 028 594 83 462 

Summa eget kapital 47 446 343 8 683 057 10 476 281  393 462 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 856 480 569 443 0 0 
Övriga skulder 500  000 500 000 0 0 
Summa långfristiga skulder 1 356 480 1 069 443 0 0 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 7 857 274 970 0 85 085 
Aktuella skatteskulder -41 258 16 123 26 129 0 
Övriga skulder 456 263 743 877 0 18 444 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 212 450 187 315 32 852 166 670 
Summa kortfristiga skulder 635 312 1 245 143 492 837 270 199 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 49 438 135 10 997 643 10 969 118 663 661 

Ställda säkerheter 
För egna skulder och avsättningar 
Företagsinteckningar 2 000 000 1 500 000 0 0 

Ansvarsförbindelser inga  inga inga inga 

*  För åren 2009-2012 redovisas endast resultatet för moderbolaget eftersom transaktionen med det  utökade 
 ägarinnehavet i Helbio Holdings SA ännu inte registrerats som dotterbolag under 2012 och därmed heller inte 
 föranlett koncernredovisning. Registrering förväntas slutföras under första kvartalet 2013 och få en betydande 
 inverkan på verksamhetens kommande resultat- och balansräkningar.  
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KASSAFLÖDESANALYS  
OCH NYCKELTAL 

DEFINITIONER NYCKELTAL 
Rörelsemarginal   Rörelseresultat i procent av omsättningen 
Soliditet   Eget kapital i procent av balansomslutningen 
Resultat per aktie, kronor  Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 
Eget kapital per aktie, kronor  Eget kapital dividerat med antal utestående aktier 
 
 
 
*  För åren 2009-2012 redovisas endast resultatet för moderbolaget eftersom transaktionen med det  utökade 
 ägarinnehavet i Helbio Holdings SA ännu inte registrerats som dotterbolag under 2012 och därmed heller inte 
 föranlett koncernredovisning. Registrering förväntas slutföras under första kvartalet 2013 och få en betydande 
 inverkan på verksamhetens kommande resultat- och balansräkningar.  
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Kassaflödesanalys* 2012-01-01 2011-01-01 2010-01-01 2009-01-01 
(TSEK) -2012-12-31 -2011-12-31 -2010-12-31 -2009-12-31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 3 539 -580 -950 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 459 -226 -1 575 -36 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 723 717 2 097 200 
Periodens kassaflöde -275 -89 -428 164 
Likvida medel vid årets början 65 154 582 418 
Likvida medel vid årets slut -210 65 154 582 

Nyckeltal* 

Rörelsemarginal neg neg neg neg 
Soliditet 96,0 % 79,0 % 97,9 % 59,2 % 
Resultat per aktie, kronor -0,10 -0,062 -0.055 -0,15 
Eget kapital per aktie, kronor 0,96 0,20 0,24 0,013 
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Metacons aktie vilket skapar goda förutsätt-
ningar för kapitalanskaffning genom nyemis-
sion och olika lån. Den private placement som 
nu genomförs inför listningen av aktien utgör 
ett led i finansieringsprocessen för bolagets 
potentiella investeringar.  
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
Nedanstående uttalanden om framtidsutsikter 
är gjorda av styrelsen för Metacon och är bas-
erade på nuvarande och historiska marknads-
förhållanden. Ifrågavarande uttalanden är väl 
underbyggda, men läsaren bör vara väl upp-
märksam på att dessa liksom alla framtids-
bedömningar är förenade med osäkerhet. För 
räkenskapsåret 2014 har Metacon-koncernen 
som målsättning att nå en försäljning på 50 000 
tkr och en nettomarginal på 15%.  
 
KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER 
Publicering av kommande finansiella rapporter 
planeras enligt följande: 
* Halvårsrapport, avseende det första halvåret 
2013, 29 augusti 2012. 
* Rapport avseende tredje kvartalet 2013, 29 
november 2013. 
* Bokslutskommuniké 2013, 28 februari 2014 

VERBAL REDOGÖRELSE FÖR FINANSIELLA 
RESURSER 
Under 2012 påbörjade Metacon en internation-
ell marknadsföring som lett till betydande 
offertförfrågningar på bolagets produkter. För 
att säkra rättigheter och leveransförmåga 
utökades innehavet till 51% i det grekiska 
bolaget Helbio Holdings SA vars verksamhet 
under 2013 kommer att ingå som ett dotter-
bolag i Metacon-koncernen. Helbio förväntas 
bidra med leveranser under 2013 i sådan 
omfattning att koncernen förväntas omsätta 
över 10 Mkr. Den befintliga likviditeten är 
enligt bolagets bedömning tillräcklig för att 
täcka koncernens löpande kostnader under den 
närmaste tolvmånadersperioden. Det är led-
ningens bedömning att kapitalet som koncern-
en förfogar över skall vara tillräckligt för att ta 
bolaget till såväl ett positivt resultat som 
positivt kassaflöde. Huvudägarna  Kurt Dahl-
berg  och Peter Enå har åtagit sig att låna ut 
likvida medel som ska täcka upp för eventuell 
likviditetsbrist i bolagets löpande verksamhet 
som kan uppstå i Bolaget under 2013.  
 
TENDENSINFORMATION 
Vad gäller de senast mest betydande tendens-
erna avseende kostnader och försäljning under 
perioden efter senaste bokslutet följer bolagets 
verksamhet fastlagd budget. 
 
RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING 
Styrelsen bedömer att tillfört kapital från 
pågående emission resulterar i att Metacon-
koncernen förfogar över ett tillräckligt 
rörelsekapital för att under den kommande 
tolvmånadersperioden fullgöra bolagets 
betalningsförpliktelser när de förfaller till 
betalning. 
 
FRAMTIDA KAPITALBEHOV 
För att  finansiera och verkställa bolagets 
expansionsplaner på längre sikt krävs ytter-
ligare kapital. I ledningens dialog med mark- 
naden har ett ökande interesse noterats för 
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KOMPLETTERANDE 
INFORMATION 

32 

VÄSENTLIGA AVTAL 
Bolaget har endast ingått avtal som, med hän-
syn till Bolagets verksamhet, är av normal kar-
aktär. Av de avtal som Metacon har tecknat är 
det viktigaste köpet av majoriteten av aktier i 
Helbio Holdings SA.  
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR AV 
VÄSENTLIG BETYDELSE 
Utöver ägandet i Helbio Holdings SA äger 
Metacon 3,3% av aktierna i det amerikanska 
bolaget Advent Technologies Inc. Advent 
Technologies är en komponentleverantör av 
membran till bränsleceller. Specifikt äger 
Advent unik teknologi och know-how för att 
framställa högpresterande membran till 
högtemperaturbränsleceller HTPEM. Metacons 
ägarandel är av strategisk betydelse för att 
säkra tillgången till effektiva membran i en 
framtida volymtillverkning. Vidare äger 
Metacon ett antal godkända patent samt  flera 
patentansökningar som bedöms vara av 
väsentlig betydelse med syfte att säkra rättig-
heterna till bolagets teknologi och produkter. 
 
LEASADE TILLGÅNGAR 
Bolaget har inga leasade tillgångar. 
 
NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER 
Metacon har inte beviljat lån till eller ställt 
garantier eller borgensförbindelser till förmån 
för styrelsens ledamöter, ledande befattnings-
havare eller koncernens revisorer. Ingen av 
styrelseledamöterna, de ledande befattnings-
havarna eller revisorerna har, direkt eller 
indirekt, haft utbyte av affärstransaktioner 
genomförda av bolaget under innevarande 
räkenskapsår vilka varit ovanliga till sin karaktär 
eller vad avser villkoren. Bolaget har ingått ett 
kommersialiseringsavtal med 
leverantörsbolaget Helbio S.A. där Helbio 
Holdings SA är huvudägare och Professor 
Verykios är betydande delägare. Avtalet är 
marknadsmässigt utformat och innehåller 

inga osedvanliga villkor till förmån för någon 
part. Vid beslut om inköp av utrustning från 
Helbio SA eller konkurrent till Helbio SA 
behandlas därför Xenophon Verykios som 
expert men utan beslutsrätt på grund av 
jävssituationen. Vidare har Bolaget ingått 
konsultavtal med styrelseledamoten Kurt 
Dahlberg. Avtalen trädde i kraft per 1 april 
2011 och innebär att Bolaget förstärks inom  
områdena affärsutveckling och företagets 
strategiska uppbyggnad. Konsultavtalet är 
marknadsmässigt utformat och ersättningen är 
begränsad i form av löpande räkning per 
specificerad timme enligt VDs upphandling och 
godkännande. Utöver ovanstående finns det 
inte några avtalsförhållanden eller andra sär-
skilda överenskommelser mellan Bolaget och 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller 
andra parter, enligt vilka någon av dessa pers-
oner valts in i Bolagets förvaltnings-, lednings- 
eller kontrollorgan eller tillsatts i annan ledan-
de befattning. Metacon har ej lämnat lån, ställt 
garantier, lämnat säkerheter eller ingått borg-
ensförbindelser till förmån för någon styrelse-
ledamot, ledande befattningshavare, revisor 
eller annan till Bolaget närstående person. 
 
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL 
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
SAMT REVISORER 
Lön till VD har utgått under 2012 med 80 000 
kronor per månad. Översyn av lönenivån sker 
årligen per den förste januari. Avtalet gäller 
med en ömsesidig uppsägningstid av sex mån-
ader. För styrelseledamöter som är verksamma 
i Bolaget utgår inget styrelsearvode för inne-
varande räkenskapsår. Styrelsens ordförande 
kommer att föreslås erhålla ett styrelsearvode 
om två prisbasbelopp för innevarande år och 
ordinarie ledamöter som kommer föreslås att 
erhålla ett prisbasbelopp vardera för innevar-
ande år. Revisorarvoden för 2012 kommer att 
betalas enligt godkänd räkning 
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Antagen på extra bolagsstämman 2012-12-13 
  
§ 1 FIRMA 
Bolagets firma är Metacon AB (publ) 
  
§ 2 SÄTE 
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Karlskoga 
kommun. Bolaget skall kunna hålla 
bolagsstämma både i Karlskoga och Åre 
kommun. 
  
§ 3 VERKSAMHET 
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös 
egendom, bedriva handel med fast egendom, 
bedriva försäljningsverksamhet inom 
energisektorn, företrädesvis produktion och 
försäljning av elkraft och elkraftsystem samt 
därmed förenlig verksamhet. 
  
§ 4 AKTIEKAPITAL  
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor 
och högst 2 000 000 kronor.  
  
§ 5 ANTAL AKTIER 
Antal aktier skall vara lägst 50 000 000 och 
högst 200 000 000 st.  
  
§ 6 STYRELSE 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem 
ledamöter med högst tre suppleanter. 
Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen 
på årsstämma för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. 
  
§ 7 REVISOR  
För granskning av bolagets årsredovisning 
jämte räkenskaperna samt styrelsens 
förvaltning utses en till två revisorer med eller 
utan revisorssuppleanter.  
  
§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA  
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 
annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt 
genom annons i Dagens Nyheter tidigast sex 
veckor och senast två veckor före stämma. 
Tiden för kallelse skall även omfatta 
bolagsstämma som skall behandla 
föreslagen/na ändring/ar i bolagsordningen. 
  

§ 9 DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 
På årsstämma skall följande ärenden 
förekomma till behandling. 
  
1 Val av ordförande vid stämman 
2 Upprättande och godkännande av 
 röstlängd 
3 Val av en eller två justeringsmän 
4 Prövning av om stämman blivit behörigen 
 sammankallad 
5 Godkännande av dagordning        
6 Framläggande av årsredovisningen och 
 revisionsberättelsen samt i förekommande 
 fall koncernredovisningen och 
 koncernrevisionsberättelsen 
7 Beslut 
 a) om fastställelse av resultaträkningen och 
 balansräkningen samt i förekommande fall  
 koncernresultaträkningen och 
 koncernbalansräkningen 
 b) om dispositioner beträffande bolagets 
 vinst eller förlust enligt den fastställda 
 balansräkningen 
 c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
 och verkställande direktör när sådan 
 förekommer 
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och 
 revisorn 
9 Val av styrelse och suppleanter samt i 
 förekommande fall val av revisor och 
 eventuella revisorssuppleanter 
10 Annat ärende, som ankommer på stämman 
 enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 
 bolagsordningen. 
  
§ 10 RÄKENSKAPSÅR 
Bolagets räkenskapsår är 1/1 – 31/12. 
  
§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL 
Den aktieägare eller förvaltare som på 
avstämningsdagen är införd i aktieboken och 
antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 
kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument eller den som är 
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 
18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas 
vara behörig att utöva de rättigheter som fram-
går av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLAGSORDNING 
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SKATTEFRÅGOR 

34 

Nedan följer en sammanfattning av de skatte-
regler som enligt nu gällande svensk skatte-
lagstiftning kan aktualiseras vid handel med 
aktier i Bolaget. Sammanfattningen vänder sig 
till fysiska och juridiska personer, som är 
obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte 
annat anges, och är endast avsedd som allmän 
information. Sammanfattningen inkluderar 
inte värdepapper som innehas som närings-
betingade andelar eller lagertillgångar i 
näringsverksamhet eller som innehas av 
handelsbolag. Den skattemässiga behandlingen 
av varje enskild fysisk eller juridisk person beror 
på dennes specifika situation. Särskilda 
skattekonsekvenser som inte finns beskrivna 
nedan kan aktualiseras. Varje aktieägare i 
Bolaget bör därför rådfråga skatterådgivare 
beträffande de skattekonsekvenser som kan 
uppkomma i varje enskilt fall. Bolaget tar ej på 
sig ansvaret för att innehålla källskatt. 
 
Fysiska personer 
Kapitalvinster på svenska marknadsanslutna 
aktier beskattas med 30 procent i inkomst-
slaget kapital. Uppkommer kapitalförluster på 
svenska marknadsanslutna aktier beaktas hela 
förlusten förutsatt att förlusten kan kvittas mot 
kapitalvinst på aktier och andra aktiebeskatt-
ade värdepapper. I andra fall medges avdrag 
med 70 procent av förlusten i inkomstslaget 
kapital. Avdraget måste utnyttjas samma år 
som förlusten uppkommit. Uppkommer under-
skott i inkomstslaget kapital medges reduktion 
från skatt på inkomst av tjänst- och närings-
verksamhet samt fastighetsskatt. Reduktion 
medges med 30 procent av underskott upp till 
100 000 SEK och därutöver med 21 procent. 
Utdelning på aktier i svenska marknadsanslutna 
aktiebolag beskattas med 30 procent i inkomst-
slaget kapital för personer hemmahörande i 
Sverige. 
 
Juridiska personer 
Juridiska personer beskattas för utdelningar 
och kapitalvinster i inkomstslaget närings- 

verksamhet, med en statlig inkomstskatt om 28 
procent. Avdrag för kapitalförlust vid avyttring 
av aktier som innehas som kapitalplacering får 
dras av endast mot kapitalvinster vid avyttring 
av aktier och andra delägarrätter. Kvarstående 
kapitalförlust får kvittas mot motsvarande 
kapitalvinster under senare år. Preliminärskatt 
för utdelning innehålls inte för svenska jurid-
iska personer. Särskilda regler gäller för när-
ingsbetingade andelar. 
 
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga 
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i 
Sverige som erhåller utdelning från svensk 
juridisk person innehålls normalt kupongskatt. 
Särskilda regler gäller dock för utdelning på 
näringsbetingade aktier. Skattesatsen är 30 
procent. Denna skattesats är dock i allmänhet 
reducerad genom skatteavtal som Sverige 
ingått med andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls av 
VPC vid utdelningstillfället. Om aktierna är 
förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för 
skatteavdraget. Aktieägare och innehavare av 
teckningsrätter som är begränsat skatteskyl-
diga i Sverige och som inte bedriver verksam-
het från fast driftställe i Sverige beskattas 
normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid 
avyttring av aktier och teckningsrätter. Aktie-
ägare eller innehavare av teckningsrätter kan 
dock bli föremål för beskattning i sin hemvist-
stat. Enligt  en särskild regel kan fysiska per-
soner som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid 
avyttring av bland annat svenska aktier om de 
vid något tillfälle under det kalenderår då 
avyttring skett eller under de föregående tio 
kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande 
vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är 
dock i flera fall begränsad genom skatteavtal. 
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Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverk-
an på verksamheten i Bolaget. Det är därför av 
stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av 
Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är 
förenade med den aktie som beskrivs i detta. 
Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ord-
ning och utan anspråk på att vara heltäckande. 
Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte 
beskrivas utan att en samlad utvärdering av 
övrig information i memorandum tillsammans 
med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. 
 
KORT HISTORIK 
Bolaget bildades 2007. Bolagets kontakter med 
såväl kunder som leverantörer är relativt ny-
etablerade. Av denna anledning kan relation-
erna vara svårare att utvärdera och kan påver-
ka de framtidsutsikter som Bolaget har. 
 
FINANSIERINGSBEHOV OCH KAPITAL 
Bolagets snabba expansion och offensiva 
marknadssatsningar innebär ökade kostnader 
för Bolaget. En försening av marknadsgenom-
brott på nya marknader kan innebära resultat-
försämringar.  Det kan inte uteslutas att bolag-
et i framtiden kan  behöva anskaffa ytterligare 
kapital. Bolaget kan heller inte garantera att 
eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. 
 
NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE 
Bolagets nyckelpersoner har en stor kompet-
ens och lång erfarenhet inom Bolagets verk-
samhetsområde. En förlust av en eller flera 
nyckelpersoner kan medföra negativ  konse-
kvenser för Bolagets verksamhet och resultat. 
 
KONKURRENTER 
En del av Bolagets konkurrenter är multination-
ella företag med stora ekonomiska resurser. En 
omfattande satsning och produktutveckling 
från en konkurrent kan medföra risker i form 
av försämrad försäljning. Vidare kan företag 
med global verksamhet som i dagsläget arbetar 
med närliggande områden bestämma sig för 

att etablera sig inom Bolagets verksamhets-
område. Ökad konkurrens kan innebära nega- 
tiva försäljnings och resultateffekter för bolag-
et i framtiden. 
 
KONJUNKTURUTVECKLING 
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan 
samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan 
på rörelsekostnader, försäljningspriser och 
aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och 
aktievärdering kan bli påverkade av dessa 
faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. 
 
VALUTARISKER 
Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och 
ränteförändringar kan ha inverkan på rörelse-
kostnader, försäljningspriser och aktievärder-
ing. Bolagets framtida intäkter och aktievärder-
ing kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka 
står utom Bolagets kontroll. En stor del av för-
säljningsintäkterna kommer att inflyta i Euro 
och SEK. Valutakurser kan väsentligen föränd-
ras. 
 
MARKNADSTILLVÄXT 
Bolaget planerar att expandera kraftigt under 
de kommande åren dels genom att öka mark-
nadsandelarna i de länder där Bolaget redan 
har etablerat sig i och dels genom att etablera 
sig i nya länder. En etablering i nya länder och 
regioner kan medföra problem och risker som 
är svåra att förutse. Vidare kan etableringar 
försenas och därigenom medföra intäktsbort-
fall. En snabb tillväxt kan även innebära att 
Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna 
synergieffekter och ett mindre lyckosamt inte-
greringsarbete kan påverka såväl Bolagets 
verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. 
En snabb tillväxt kan medföra problem på det 
organisatoriska planet. Dels genom svårigheter 
att rekrytera rätt personal, dels genom att en 
snabb expansion kan medföra problem för 
organisationen. 
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INGEN TIDIGARE OFFENTLIG HANDEL MED 
AKTIEN 
Bolagets aktie har inte varit föremål för officiell 
handel på en reglerad marknad tidigare. Det är 
därför svårt att förutse vilken handel och vilket 
intresse som Bolagets aktie kommer att få. Om 
en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller 
blir varaktig så kan det medföra svårigheter för 
aktieägare att sälja sina aktier. Det finns också 
en risk att marknadskursen avsevärt kan skilja 
sig från kursen i detta erbjudande. 
 
KURSVARIATIONER 
Det finns en risk att aktiekursen genomgår 
stora variationer i samband med en introduk-
tion på en listad marknad. Kursvariationer kan 
uppkomma genom stora förändringar av köp- 
och säljvolymer och behöver inte nödvändigt-
vis ha ett samband med Bolagets värde. Kurs-
variationerna kan påverka Bolagets aktiekurs 
negativt. 
 
ACCEPTANS AV BOLAGETS INVESTERINGAR 
OCH BOLAGETS RESULTATUTVECKLING 
Metacon har hittills ej kunnat uppvisa intäkter 
så att Bolaget kan visa ett positivt resultat. Det 
återstår för Bolaget att bevisa att verksamhet-
en och produkterna kan kommersialiseras på 
ett framgångsrikt sätt inom Bolaget marknads-
segment. Det kan inte försäkras att Metacons 
investeringar medför att den hittills negativa 
resultattrenden vänds. Det finns inga garantier 
för att Bolaget någonsin kommer att få bred 
acceptans för sina investeringar. 
 
”TIME TO MARKET” 
Marknaden för produkter och tjänster basera-
de på elektrokemisk omvandling karaktäriseras 
bland annat av snabb teknikutveckling, föränd-
ringar i industristandarder och marknadsbehov 
samt åtskilliga nyintroduktioner av produkter 
och tjänster. Metacon bedriver verksamhet i 
frontlinjen inom mycket avancerade tekniker. 
Erfarenheten visar att nya tekniker ofta drabb-
as av tröghet när de ska introduceras och etab-
leras på marknaden. Att marknadsintroducera 
ny avancerad teknik som ej är känd och accep- 

terad kan innebära höga marknads- och försälj-
ningskostnader. 
 
PRODUKTERNAS FUNKTION OCH KVALITET 
Eftersom vissa av de produkter och tjänster 
som Bolaget investerar i är baserade på teknik-
er som ännu ej introducerats och testats i 
kundmiljö eller i samband med större produk-
tionsserier, kan det ej försäkras att samtliga 
produkter håller och motsvarar uppsatta 
kvalitets- och funktionsmål. En risk för stör-
ningar, avbrott eller förseningar av kommande 
marknadsintroduktioner på grund av att upp-
satta kvalitets- och funktionsmål ej omedelbart 
uppfylls, kan ej uteslutas. 
 
RISK FÖR REKLAMATIONER 
Risken för reklamationer avser kostnader för 
att korrigera olika fel som kan uppkomma i de 
produkter som underleverantörer har levere-
rat. Garantitiden på produkter löper normalt 
över 12 månader från det datum acceptans-
intyget undertecknats. För varje såld utrustning 
budgeteras en avsättning till en garantireserv. 
Det finns ingen garanti för att garantikostnad-
erna i framtiden kommer att understiga reser-
veringarna. 
 
RISKER FÖRKNIPPADE MED IMMATERIELLA 
RÄTTIGHETER 
Metacon äger beviljade patent och har inläm-
nat övergripande patentansökningar samt be-
arbetar ännu ej inlämnade patent-ansökningar. 
Det kan ej försäkras att den tekniska höjden i 
beviljade patent, och i framtiden ytterligare be-
viljade patent, är tillräcklig för att erövra tänkta 
marknadsandelar inom Metacons marknads-
segment. Det kan ej heller försäkras att patent 
och liknande immateriella rättigheter utgör ett 
fullgott kommersiellt skydd mot eventuella 
framtida kapitalstarka konkurrenter som kan 
komma att kopiera eller tangera rättigheterna. 
Det går ej heller att utesluta risken för att 
inlämnade patentansökningar ej beviljas eller 
att de kräver kompletterande information som 
både kan vara resurs- och kapitalkrävande. 
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