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Teckna aktier  
i XZERO AB (publ)
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Informationsmemorandum
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Frågor till grundaren
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hemsida eller via telefon
08-660 39 64
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Viktig information 
Med ”Xzero” eller ”Bolaget” avses, beroende på sam-
manhang, Xzero AB (publ), org. nr. 556536-9419. Med 
”Memorandumet” avses föreliggande Informationsme-
morandum. Med ”Erbjudandet” avses erbjudandet till 
allmänheten att med avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt teckna Aktier enligt villkoren i Memorandumet. 
Med ”Aktier” respektive ”Aktien” avses de nyemitterade 
aktier av serie B i Bolaget som omfattas av Erbjudandet. 

Upprättande och registrering av  
Memorandumet  
Detta Memorandum har inte granskats och godkänts av 
Finansinspektionen. Memorandumet är undantaget från 
prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om 
handel med finansiella instrument beaktat att det be-
lopp som sammanlagt ska betalas av investerarna under 
en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 MEUR. För 
Memorandumet och Erbjudandet gäller svensk rätt.  
Tvist i anledning av detta Memorandum, Erbjudandet 
och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 
avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms 
Tingsrätt ska utgöra första instans.
 
Aktierna i Xzero har varken registrerats eller kommer att 
registrerats enligt United States Securities 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, 
Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong 
eller Kanada eller i något annat land där Erbjudandet el-
ler distribution av Memorandumet strider mot tillämpliga 
lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memoran-
dum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som 
följer av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen inte 
distribueras i eller till sådan jurisdiktion. Anmälan om 
teckning av Aktier i strid med ovanstående kan komma 
att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätter inte 
direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levere-
ras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till 
aktieägare med hemvist enligt ovan. 

Marknadsinformation, information från 
tredje part och viss framtidsinriktad in-
formation 
Memorandumet innehåller viss historisk marknadsin-
formation. I det fall information har hämtats från tredje 
part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits 
korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter 
utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen 

felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprung-
liga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon 
oberoende verifiering av den information som lämnats 
av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i 
den information som presenteras i Memorandumet inte 
kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt 
Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. 

Information i Memorandumet som rör framtida förhål-
landen, såsom uttalanden och antaganden avseende 
Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättning-
ar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för 
offentliggörandet av Memorandumet. Framåtriktad in-
formation återspeglar Bolagets aktuella syn och förvänt-
ningar på framtida händelser samt finansiell och operativ 
utveckling men är alltid förenad med osäkerheter efter-
som den avser och är beroende av omständigheter utan-
för Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar 
som görs i Memorandumet avseende framtida förhål-
landen kommer att realiseras lämnas därför inte, vare 
sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte 
heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar 
av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd 
av att ny information eller dylikt som framkommer efter 
tidpunkten för offentliggörandet av Memorandumet. 

Övrigt 

En investering i Bolaget är förenad med risker, se 
avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare fattar investe-
ringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning 
av Bolaget enligt detta Memorandum, inklusive förelig-
gande sakförhållanden och risker. Inför ett investerings-
beslut bör potentiella investerare anlita sina egna profes-
sionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga 
investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita på sig 
på informationen i detta Memorandum samt eventuella 
tillägg till detta Memorandum. Ingen person har fått 
tillstånd att lämna någon annan information eller göra 
några andra uttalanden än de som återfinns i detta  
Memorandum och, om så ändå sker, ska sådan informa-
tion eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av 
Bolaget och Bolaget ansvarar inte för sådan information 
eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av 
detta Memorandum eller några transaktioner som ge-
nomförs i anledning härav ska under några omständig-
heter anses innebära att informationen i detta Memoran-
dum är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt 
än per dagen för offentliggörandet av Memorandumet, 
eller att det inte har förekommit någon förändring avse-
ende Bolaget efter denna dag. 

Nyemission
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Innehåll
Inbjudan till teckning av aktier 
Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till  
teckning av Aktier i Xzero AB (publ) i enlighet med villkoren i detta Informations- 
memorandum, IM. 

Den 1 september 2022 beslutade styrelsen för Xzero  AB (publ) att med stöd av bo-
lagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 17e december 
2021, att öka Bolagets aktiekapital med högst 30 000 SEK fördelat på högst 300 000 
aktier av serie B, även innefattande en övertilldelningsrätt om 100 000 aktier av serie B.

Samtliga Aktier erbjuds till en teckningskurs om 80 SEK per Aktie och det totala emis-
sionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 SEK, även innefattande en övertilldelnings-
rätt om 8 000 000 SEK.

Bolaget kommer således att vid fullteckning, även innefattande övertilldelningsrätten 
om 8 000 000 SEK, att tillföras totalt 24 000 000 SEK före sedvanliga emissionskostna-
der. Emissionskostnaderna beräknas vid fullteckning och även innefattande övertilldel-
ningsrätten, uppgå till cirka 3,7 MSEK. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital, 
förutsatt att även övertilldelningsrätten tecknas fullt ut, kan öka från 1 021 556,2 SEK 
till högst 1 051 556,2 SEK. 

Antalet utestående aktier kan samtidigt, och förutsatt att övertilldelningsrätten tecknas 
fullt ut, öka från 10 215 562 stycken till högst 10 515 562 stycken. Utspädningseffekten 
för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna Aktier uppgår därmed till cirka 
2,15 %. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolagsverket under vecka 46-47  
(14-25 nov) 2022, varefter leverans av Aktier till berörda tecknare kommer att ske. 

Detta IM har upprättats av styrelsen för Xzero AB (publ) med anledning av nyemissio-
nen. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna i detta IM, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med 
de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka 
dess innebörd. 

Stockholm den 1 september 2022 

Xzero AB (publ) 

Styrelsen 
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Det är dags
Halvledarindustrins betydelse i den globala ekonomin 
och utvecklingen överskuggar allt. Chip utvecklas i en 
takt som överträffar och förbluffar även experter. I bran-
schens framkant har ett chip en radbredd av 3 nanome-
ter. Din nya iPhone innehåller 16 miljarder transistorer. 
Dessa framsteg leder till snabbare och mer energieffekti-
va chip och det har implikationer för nationers säkerhet, 
industrin, medicin och för en rad andra områden.

Med allt kompaktare chips möter branschen stora 
utmaningar. Kassation av chip ökar och därmed kostna-
den att framställa dem. Det har länge tagits för givet att 
nästa generation chips ska ger mer för en lägre kostnad. 
Kassationer hotar nu denna utveckling. Ultrarent vatten 
är en förutsättning för all tillverkning av chip. I takt med 
den minskade radbredden har branschen förstått att 
man behöver ett renare vatten för att eliminera de nano-
partiklar som plötsligt är stora nog att kortsluta ett chip. 

Branschen har svarat på utmaningen genom att addera 
steg efter steg i produktionen av rent vatten och idag 
utgör dessa produktionsanläggningar egna fullstora 
fabriker i anslutning till halvledartillverkningen. 

Xzero löser branschens stora utmaning med orenheter i 
sköljvattnet. Bolaget har genom oberoende tester visat 
att den egna tekniken är 1 000 gånger mer effektiv att 
rena sköljvatten från nanopartiklar, vid jämförelse med 
nuvarande metoder. Detta kan ge industrin stor avkast-
ning i form av lägre kassation.  

Behovet för Xzero finns nu och Xzero är redo för mass-
tillverkning för att hjälpa halvledarindustrin till högre 
avkastning. Det är dags.

”Vi är just nu nöjda med den vatten-
kvalité vi har men vi vet att vi  
kommer att behöva bättre renhet  
framöver när radbredderna minskar.”

Bob McIntosh kommentar, i rollen som Facilities Manager  
för Intel Corp, första gången han introducerades för Xzero  
för flera år sedan.
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Ordförande har ordet
Bäste investerare
Scarab har utvecklat en helt ny enhetsoperation för vattenrening. De första 
patenten togs 1979 och 1981 och har sedan följts av ytterligare cirka 20 
patentfamiljer. För närvarande är bara en patentfamilj aktiv, men i och med 
att vår kommersiella produkt har fastställts har vi sökt ytterligare tre patent 
under 2021/22.
När jag för många år sedan berättade om vår metod för Curt Nicolin som 
då var ordförande för ABB föreslog han ett samarbete med ABB Corporate 
Research. Vi byggde en prototyp och bjöd in vattencheferna från Intel och 
IBM till Västerås. IBM var då världens näst största tillverkare av halvledare – 
fabrikerna såldes sedermera till Global Foundries och Intel var den största. 
Bob McIntosh från Intel och Roy Hango från IBM tittade på ABBs prototyper 
och testresultat och sa bägge att just nu har vi teknik som vi klarar oss med 
men vi kommer att behöva detta extra rena vatten framöver. 
Intel lotsade in oss i ett testprogram för nya miljöprodukter som drevs av 
US Environmental Protection Agency (EPA) och finansierades gemensamt av 
halvledarindustrin och US Department of Defence (DoD). 
En testanläggning byggdes av ABB:s dotterbolag SwedeWater i Landskrona 
och sändes till Sandia National Laboratories i Albuquerque, New Mexiko. 
Testutlåtandet som kom från Sandia 1999 visade att Scarabs prototyp gjorde 
minst lika rent vatten i ett steg som existerande teknik gjorde i ett dussin 
steg. Scarab beslutade då att knoppa av ett särskilt bolag för att utveckla 
utrustning särskilt inriktad på Ultrarent vatten för användning vid tillverkning 
av halvledare. Det blev Xzero. 
Xzero har sedan dess huvudsakligen finansierats genom nyemissioner till 
allmänheten och en del mindre uppdrag. Vi är ett stort tack skyldiga till alla 
våra aktieägare. Och i synnerhet till dem som har investerat gång på gång i 
våra nyemissioner trots alla svårigheter vi gått igenom. 
På senare tid har vi fått generösa bidrag från EU eftersom vi har klassats 
som ett av Europas framtidshopp. Utsikten till vidare investeringar från EU är 
därför goda.
Nu är cirkeln sluten. Branschen är i stort behov av att förbättra sitt process-
vatten eftersom det blir alltför många felaktiga produkter om vattnet inte är 
absolut rent. Vi projekterar en demonstrationsanläggning som ska byggas 
hos Intel. Och vi samarbetar nu med samma person som en gång kom till 
Västerås och sa: ”vi kommer att behöva ert vatten framöver.”
Den långa resan är inte slut än! Men vi har gått från en dröm till att få målet i 
sikte. Och vi är de enda på marknaden för närvarande som kan tillfredsställa 
detta behov. Vi kommer säkerligen att få konkurrenter framöver men erkän-
nande och finansiellt stöd från EU, parat med den kunskap vi har byggt upp 
under decennier ger oss en stark position. 
Vi erbjuder dig nu att investera för att vi snabbt ska kunna bygga demon-
strationsanläggningen till Intel. Visserligen kommer Intel att stå för kostna-
den för anläggningen men vi behöver stå för egna kostnader under den 
tvåårsperiod som vi beräknar att projektet kommer att ta. 

Välkommen att investera i ett spännande bolag med en unik teknik.
 
Aapo Sääsk, styrelseordförande

Aapo Sääsk, styrelseordförande

En fråga jag ofta fått är varför Xzero inte 
har samarbetat med ABB, eller köpts 
upp av ABB? Svaret är att vi har haft bra 
samarbete med många tekniker och vi 
har en del av dessa kontakter kvar men 
ledningspersoner har genomgående 
– förutom Curt Nicolin – varit negativa 
och skeptiska till nya innovationer utan-
för deras huvudverksamhet och därför 
inte varit attraktiva som partners. 

En annan återkommande fråga till mig 
är varför vi inte har börsnoterats och 
svaret är att vi anser att det är alldeles 
för riskabelt för ett innovativt företag un-
der uppbyggnad att ligga på en lista. Vi 
har analyserat detta noga och diskuterat 
i styrelsen och på bolagsstämmor. 

De som följer utvecklingen idag på First 
North och Spotlight ser nog att vi har ta-
git ett riktigt beslut. Risken för ett bolag 
som inte har en ordentlig omsättning är 
stor när börsen går ned. 

Vill du ställa frågor till vår styrelse- 
ordförande och grundare, Aapo Sääsk,  
hålls ett webbmöte klockan 15.00  
den 26 oktober. 

Anmäl dig på Xzeros hemsida. 
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Villkor och anvisningar
ERBJUDANDET 
Erbjudandet omfattar högst 300 000 B-aktier och in-
kluderar då en övertilldelningsrätt om 100 000 B-aktier. 
Samtliga med en (1) röst per aktie och med samma 
rätt till Bolagets vinst. Vid fullteckning, även inkluderat 
övertilldelningsrätten, kommer antalet aktier i Bolaget 
att öka från nuvarande 10 215 562 till 10 515 562 aktier.  
Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen 
kommer att bli cirka 2,15 %, beräknat som antalet nya 
aktier dividerat med det totala antalet aktier efter fullteck-
nad nyemission. Erbjudandet har upprättats enligt svensk 
lagstiftning. Erbjudandet riktar sig till allmänheten och 
professionella investerare. 

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING 
Aktierna emitteras utan företrädesrätt för existerande 
aktieägare och riktas till allmänheten. 

EMISSIONSKURS
De nya aktierna emitteras till en kurs om 80 kronor per 
aktie. Det tillkommer inget courtage eller skatter på 
beloppet. Emissionskursen är fastställd av styrelsen och 
baserar sig på aktuellt affärsläge i kombination med en 
bedömning utifrån Bolagets potential och framtidsutsik-
ter. Bedömningen/värderingen är gjord i samarbete med 
analysföretaget Rouse AB.

TECKNINGSPOST
Aktierna tecknas i minsta post om 100 aktier och därefter 
jämna 50-tal. 

TECKNINGSTID 
Teckning av nya aktier skall ske under perioden 17-31 
oktober 2022 och med rätt för styrelsen att förlänga 
teckningstiden. 

ANMÄLNINGSSEDEL
Enklast tecknar du via bankid på www.aqurat.se/aktuel-
la-erbjudanden. Anmälningssedel kan också beställas 
kostnadsfritt från Bolaget eller från Bolagets emissions-
institut nedan. Anmälningssedel och övriga handling-
ar såsom fullständigt Informationsmemorandum och 
Sammanfattning av Erbjudandet finns även för nedladd-
ning på Bolagets hemsida, www.xzero.se. eller på www.
aqurat.se/aktuella-erbjudanden. 

Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan åtgärd. Endast en (1) anmäl-
ningssedel per person eller juridisk person kommer att 
beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Anmälan 
för teckning av aktier är bindande. 

Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission 
tillhanda senast kl 17:00 den 31 oktober 2022.  
Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i 
god tid före sista dagen i anmäln

Aqurat Fondkommission AB 

Box 7461
103 92 Stockholm 

Backoffice: 
08-684 05 800 Info@aqurat.se 
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Den som anmäler sig för förvärv av aktier måste ha ett 
VP-konto eller en depå hos en bank eller annan förval-
tare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som 
saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto 
eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut 
innan anmälningssedel inlämnas enligt ovan instruktion. 
Observera att det kan ta viss tid att öppna ett VP konto 
eller en depå. 

Observera också att den som har en depå eller konto 
med specifika regler för värdepapperstransaktioner, 
exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalför-
säkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/
förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv  
av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt.  
Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den 
bank/förvaltare som för kontot. 

TILLDELNING 

Tilldelning av aktierna kommer att beslutas av styrelsen  
i Xzero AB (publ), varvid följande principer skall gälla: 
a) Vid överteckning fördelar styrelsen aktier genom att 
prioritera ett brett ägande och tilldelat antal aktier kan 
komma att avvika från tecknat antal aktier. Bakgrunden
till styrelsens beslut är att man vill åstadkomma en bred 
aktieägarskara för att därigenom tillse att Bolaget är 
bättre förberett för en listning av aktien. 

b) I händelse av överteckning kan tilldelning komma 
att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, 
alternativt helt komma att utebli. Tilldelning kan vidare 
komma att beslutas helt diskretionärt eller helt eller  
delvis ske genom slumpmässigt urval. 

Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en 
enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränserna för 
nyemissionen. Besked om tilldelning sänds ut per post 
av Aqurat Fondkommission, till adress som angivits på 
anmälningssedeln. 

BETALNING OCH LEVERANS  
AV AKTIER 
Betalning skall ske enligt instruktion från Aqurat Fond-
kommission efter besked om tilldelning. Full betalning 
för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt instruk-
tion på avräkningsnotan. Aktier som ej betalas i tid kan 
komma att överlåtas till annan. Ersättning kan krävas av 
dem som ej betalat tecknade aktier. 

LEVERANS AV AKTIER 
Snarast möjligt efter att emissionen registrerats hos 
bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 46-47 
(14-25 nov) 2022, kommer aktierna att levereras till det 
VP-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare som 
angivits på anmälningssedeln. I samband med detta 
erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att 
inbokning av värdepapper skett på dennes VP-konto. 
Innehavare vilka har sitt innehav registrerat på en depå 
hos bank eller annan förvaltare erhåller information från 
respektive förvaltare. 
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RESTRIKTIONER AVSEENDE DELTA-
GANDE I ERBJUDANDET 
Erbjudandet att teckna aktier riktas inte till personer eller 
andra med registrerad adress i någon av följande länder; 
USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore,  
Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland och Japan. 
 
RÄTT TILL UTDELNING 
De nya aktierna berättigar till utdelning fr.o.m. avstäm-
ningsdagen för den utdelning som beslutas närmast 
efter den aktuella nyemissionens registrering. Samtliga 
aktier har samma rätt till utdelning. Några begränsningar 
i rätten till utdelning finns inte. Utbetalning av eventu-
ell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB eller, 
avseende förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan 
nås kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende 
utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler 
om preskription. 

SKATTEFRÅGOR 
För gällande skattefrågor kring erbjudandet, hänvisas till 
avsnittet ”Skattefrågor” i detta Informationsmemoran-
dum. 

AKTIEBOK 
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. 
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hante-
ras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear 
Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I 
ERBJUDANDET 
Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras 
genom ett pressmeddelande den 4 november 2022. 
Pressmeddelandet publiceras på Bolagets hemsida. 

ÖVRIG INFORMATION 
Detta Informationsmemorandum har upprättats av 
styrelsen för Bolaget som också svarar för marknadsfö-
ring av emissionen. Aktierna i Xzero är inte föremål för 
erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt 
eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något 
offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller 
föregående räkenskapsår. Nyemitterade aktier berättigar 
till samma andel av Bolagets vinst och eventuell utdel-
ning, även vid likvidation som tidigare aktier. Nyemitte-
rade aktier är av serie B med en (1) röst per aktie.  
I Bolaget finns även A-aktier vilka har tio (10) röster per 
aktie. Aktieägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, 
rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera 
styrs av Bolagets bolagsordning. 
          
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i 
USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydaf-
rika, Schweiz, Nya Zeeland och Japan riktas inte Erbju-
dandet att teckna aktier till personer eller andra med 
registrerad adress i något av dessa länder. 
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Information om bolaget
Halvledarindustrin

Världen har nått ”peak globalization” för den här gången 
och geopolitiska händelser har påskyndat den utveckling-
en. Beslutsfattare och regeringar ser om sina hus för att 
säkerställa tillgång till strategiskt viktiga varor och kompo-
nenter med minskat beroende av globala leveranskedjor.

Chip eller halvledare hamnar allt högre på den politiska 
och strategiska agendan i världens ledande ekonomier. 
Utöver den sedan länge prioriterade positionen har frå-
gan fått större vikt genom de senaste två årens stora hän-
delser i omvärlden. En följd av pandemin har bland annat 
varit omfattande negativ påverkan på leveranskedjan av 
halvledare vilket lett till negativa konsekvenser för ett stort 
antal tillverkande industrier. Vidare har kriget i Ukraina 
visat på vikten av att rent strategiskt ha kontroll över till-
gången på spjutspetsteknologi och tillverkning av de allra 
mest avancerade chipen av säkerhetspolitiska skäl. 

Under 2022 har både USA och EU stiftat specifika Chips 
Acts i syfte att dels säkra leveranskedjan för fullt utveckla-
de halvledare, dels att positionera sig för utveckling och 
tillverkning av de absolut mest avancerade varianterna av 
halvledare för de allra mest avancerade användningsom-
rådena. The US Chip Act öronmärker USD 55 miljarder av 
försvarsbudgeten för att stärka halvledarindustrin. Kom-
binerat med skattelättnader, bolagens egna investeringar 
och tillgång på riskkapital innebär det sammanlagda 
satsningar på 1 000-tals miljarder bara i Nordamerika. 

I Kina förväntas 31 halvledarfabriker för fullt utvecklade 
chips stå färdiga 2024. Detta sätter en enorm press på 
europeisk volymtillverkning som kommer att konkurrera 
på samma marknad. Pressen kan leda till att flera mogna 
tillverkare tvingas ut från marknaden pga. bristande volym 
och lönsamhet. EU har satt som mål att gå från 10 till 20% 
av den globala chiptillverkningen samtidigt som USA har 
liknande aggressiva mål. I kombination med expansion 
och tillväxt av kapacitet i Kina blir dessa mål mycket  
utmanande.

Ekonomisk och säkerhetspolitisk hörnsten “The aim is to create a  
state-of-the-art chip ecosystem,  
including production”
Ursula von der Leyen
Europeiska kommissionens ordförande

Målsättningarna med dessa  
massiva investeringar är flera:

> Säkra inhemsk produktion av och tillgång  
   till de mest avancerade halvledarna 

> Säkra volymtillgång av halvledare i  
   moget stadium 

> Bygga en infrastruktur för inhemsk forskning 
   och utveckling av framtida generationers mest  
   avancerade halvledare

> Generera tiotusentals avancerade och högbe- 
   talda jobb inom forskning och tillverkning samt  
   hundratusentals jobb inom byggbranschen 

Enligt IC Insights förväntas totala globala investeringar 
i halvledarbranschen att närma sig 2 000 miljarder SEK 
under 2022. Syftet med investeringarna är säkerhetspoli-
tiskt, industriellt, medicinskt och miljötekniskt ledarskap.
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Avkastning och vatten
Med enorma investeringar ökar kraven på produkti-
vitet och avkastning. Samtidigt driver jakten på allt-
mer komprimerade chip en större kassation. 80% av 
kassationerna anses härröra från orenheter i luft och 
vatten. Resterande del av kassationerna grupperas som 
slumpmässiga och kan härstamma från en mängd källor 
som minskar precisionen i produktionen. Tillverkarnas 
kassationstal är väl förborgade hemligheter men det 
anses normalt att tidig, så kallad riskproduktion, ger en 
avkastning (yield) på under 20%. Efterhand som denna 
tidiga produktion övergår i mer mogen produktion  
strävar tillverkarna mot 80% yield. Det innebär att även  
i mogen produktion kasseras över 20% av chip.  
Detta har mycket stor inverkan på resursutnyttjande  
och avkastning på investeringar som kan uppgå till  
180 miljarder SEK per fabrik. 

Under tillverkningen sköljs chipen med ultrarent vatten 
över 100 gånger. En halvledarfabrik förbrukar flera mil-
joner liter dagligen av detta kostsamma vatten. Partiklar 
i det ultrarena vatten som tillverkarna använder kan, om 
de överstiger radbredden i storlek, orsaka kortslutning 
mellan två transistorer. Detta kan orsaka kassation av 
en kiselplatta med chip som det tagit 4 månader att 
tillverka. I takt med att chippen blir mer komprimerade 
minskar de traditionella metodernas förmåga att rena 
vattnet från de partiklar som orsakar kassation. Normalt 
sett uppstår detta problem redan vid 20 nanometer och 

nu är massproduktion nere på 3nm radbredd. Partik-
lar som överstiger radbredden har därför fått epitetet 
”killer particles”. Branschen investerar redan i forskning, 
utveckling och produktion av chip som kommer att ta 
världen in i ”angstrom era”. Det innebär att radavstån-
den snart mäts i 10-dels nanometer. 

Varje chip som kasseras slår direkt mot resultatet i 
bolaget. De går inte att reparera. Situationen är som i 
en bilfabrik som får skicka en stor del av produktionen 
direkt till skroten. Det finns halvledarföretag som har 
gått i konkurs på grund av för stora kassationer – för 
dålig ”yield”. 

Med fortsatt utveckling krävs vattenrening som kan 
förbättras i takt med industrin. I åratal har tillverkarna 
letat efter lösningar som förser produktionen med ett 
vatten som motsvarar de växande kraven och de tycks 
nu har nu kommit till vägs ände. De har angripit pro-
blemet genom att löpande lägga till ännu ett steg i 
vattenreningen. Idag är vattenrening så komplex och 
upptar en så stor yta att det i praktiken ofta är en egen 
fabrik i anslutning till halvledartillverkningen. 

Här ligger Xzeros affärsmöjlighet:
Att minska hotet mot den fortsatta 
utvecklingen av halvledare som  
killer particles utgör.

Nuvarande process för att få fram  
vatten är en komplex sammansättning  
av ett antal tekniker efter varandra.  
Ofta används ett tjugotal steg för att 
skapa det vatten som används idag.
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Xzeros roll – lösning
Teknologi och innovation 
Den fysikaliska princip som ligger till grund för Xzeros 
metod kallas termisk förångning och kan ge ett vatten 
helt utan partiklar. Xzero har utvecklat en produkt som 
tyglar denna princip i ett format för masstillverkning och 
användning inom halvledarindustrin. 

Bolagets innovation ligger alltså inte i principen för ter-
misk förångning utan i förmågan att på ett effektivt sätt 
tygla och replikera processen i moduler som ämnar sig 
för masstillverkning. Som en naturlig förlängning kom-
mer sedan den egenutvecklade tillverkningsprocessen. 
Den produkt som idag står redo för masstillverkning har 
en reningsgrad som överträffar marknadens befintliga 
alternativ.

Teknologin utmanar det 20-tal steg för traditionell 
vattenrening som industrin använder. 

Traditionell vattenrening är ett hopkok av en mängd 
kända vattenreningstekniker där man med tiden har 
adderat fler och fler steg för att nå lite bättre renhet. 
Detta förfarande har resulterat i processen ovan. I brist på 
alternativ har man accepterat den yta, den energiåtgång, 
de sofistikerade övervaknings- och analyssystem som 
dessa komplexa system behöver. Att kostnaden är hög är 
inte svårt att förstå. Den senaste tiden har dessa system 
utvecklats endast enligt principen ”inget nytt, bara mer 
av samma”. 

Xzero tar vid där andra slutar och den produkt som idag 
är redo för masstillverkning har en reningsgrad som 
överträffar marknadens befintliga alternativ. Men det 
är ändå viktigare att förstå att Xzero har potential att 
utvecklas vidare tillsammans med industrin för att lösa 
utmaningarna för kommande generationers chip där 
radbredden mäts i angstrom (10-delar av nanometer). 
Sådana fabriker är finansierade och planerade för Europa. 
Xzero tar vid där traditionell vattenrening slutar.

Xzero erbjuder också en helt ny lösning, fri från de 
problem som befintlig utrustning är så belastad av. 
Antalet processteg kan mer än halveras vilket erbjuder 
stor potential gällande enkelhet, kostnadsbesparing, och 
minskad golvyta för samma produktion.

Xzero driver en högre yield
Uppskattningar pekar på att branschen skulle spara 
ca 4 miljarder SEK per år om yielden kunde ökas med 
1%. Vilken exakt förbättring av yield Xzero kommer att 
driva går i dagsläget inte att uppskatta. Verkliga tester i 
tillverkande miljö börjar i första kvartalet 2023 och det är 
här Xzero, kunden och branschen börjar få svar på den 
frågan. Tester har så långt visat att Xzero producerar ett 
ultrarent vatten med 1 000 gånger färre nanopartiklar än 
ledande lösningar. Det är detta som väckt stort intresse 
i branschen och öppnat dörrar för bolaget. Alla potenti-
ella kunder är överens om att detta leder till högre yield. 
Frågan är bara hur mycket högre.

Reningen sker i två steg: 

Avgasning
I den mån matarvattnet innehåller flyktiga ämnen avlägs-
nas dessa med hjälp av värme. Det är en standardiserad 
metod och inte en del av Xzeros kärnteknologi. De flykti-
ga ämnen vattnet innehåller avdunstar (evaporerar). Det 
uppvärmda vattnet leds vidare för separation. Avgasning 
hjälper också till att få bort eventuellt gaser som är lösta 
i vattnet. Vatten i öppna luften har en förmåga att ta 
till sig gaser såsom syre och koldioxid, vilka under vissa 
förhållanden kan anses som föroreningar.

Separation
Xzeros teknologi separerar individuella vattenmolekyler 
med hjälp av termisk förångning. Värmen som krävs 
”skördas” från halvledarfabrikens betydande tillgång på 
spillvärme. Icke-flyktiga föroreningar lämnar inte vatten-
ytan. I strikt mening lyfter man inte bort föroreningar 
från vattnet utan vatten från föroreningarna. Det varma, 
men inte kokande, vattnet leds förbi ett vattenavstötan-
de membran i en kontrollerad miljö och under atmos-
färstryck. Den enskilda vattenmolekylen tillåts passera 
genom membranet som effektivt stoppar vatten i 
flytande form. På andra sidan membranet får en nedkyld 
yta dessa molekyler att kondenseras. Denna kondens är 
det ultrarena vattnet. Eftersom separationen sker under 
atmosfärstryck blir produkten hållbar.

Xzeros teknik minskar processen till ett fåtal 
steg samtidigt som renheten ökar avsevärt.
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Produkt
Cell, modul och stack 
Moderbolaget Scarab Development AB har sedan 1972 
jobbat med utvecklingen av den lösning som idag ligger 
till grund för Xzero. Efter ett omfattande arbete med 
utveckling, piloter och tester är Xzero redo att masstillver-
ka en produkt avsedd för halvledarindustrin som ställer 
mycket höga krav på utformning och material.  
Materialet får under inga omständigheter bidra till  
att förorena vattnet. 

En cell innehåller kanaler för varmt vatten, ett vattenav-
stötande membran och kanaler för kylvatten. Den utgör 
scenen för den separeringsprocess som ger det ultrarena 
vattnet. 

Ett antal celler sammanlänkas med gemensam tillförsel 
av matarvatten (varmt) och kylvatten. Rätt antal celler för 
optimal resursanvändning kombineras till en modul med 
kapacitet att rena ett tiotal liter per timme. 

Modulerna installeras i grupper om tre till en komplett 
stack med kapacitet att rena 500l/h. Modulernas place-
ring, rörgeometri, dimensioner och komponenter har op-
timerats på ett sätt att alla moduler arbetar under exakt 
lika förhållanden vilket är viktigt för hållbar och konstant 
kvalitet. Utflödet av ultrarent vatten från varje grupp om 
tre övervakas kontinuerligt för att säkerställa hög kvalitet 
och fortsatt säker drift av systemet. Vid avvikelser kopp-
las gruppen om tre moduler bort från produktionen så 
att systemet kan fortsätta arbeta. Med en stack strävar vi 
efter att vara en nyckelfärdig standardiserad del av fram-
tida vattensystem. Samtidigt är en stack utformad så att 
slutanvändaren kan integrera just de sensorer som krävs 
i den unika miljö där produkten ska användas. 

Produktutveckling
Xzeros teknologi ger en extrem effektivitet av vatten- 
rening för halvledarindustrin så som den ser ut idag.  
I samarbete med de kunder vi för närvarande arbetar 
med finns det också förutsättningar att kontinuerligt för-
fina och effektivisera tekniken i takt med att halvledarna 
lämnar nano-eran och träder in i ångström-eran. Samtli-
ga försök att förutspå branschens gräns för vad som är 
möjligt har hittills visat sig felaktiga. Intel planerar idag 
nya fabriker i tyska Dresden och de innebär investeringar 
som överstiger 180 miljarder SEK. Fabrikerna förväntas 
tillverka chip som ligger bortom dagens möjligheter och 
Intel investerar för att producera chip där radbredderna 
mäts i en tiondel av en nanometer (ångström). Med det 
kommer Europa att åter vara representerade inom den 
absoluta spjutspetsen av halvledarmarknaden. 

Xzeros single module

Intel Stack
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Den första versionen av Xzeros moduler har testats och 
lanseras under 2023. Beta-versioner av nästa gene-
rations modul finns redan på ritbordet och testas för 
närvarande i en första version av IMEC (Interuniversity 
Microelectronic Center). IMEC är ett världsledande cen-
trum för halvledarbranschen och har även tidigare varit 
involverade i tester och utvärdering av Xzeros lösning. 
En del av denna utveckling fokuserar på material, andra 
på konstruktion och produktion. De enskilda områden 
bolaget arbetar med är idag affärshemligheter och en 
del av det försprång Xzero har och tänker behålla.  
Xzero har tagit position för att leverera ultrarent vatten 
redan idag men också i takt med branschens utveckling 
mot allt högre krav. 

Produkt och produktion – status
Xzero har tagit fram en väl definierad produkt. Det är  
en fungerande komplett stack. Hjärtat i denna stack är 
modulen som bolaget tillverkar själva. Övriga kompo-
nenter köps in från godkända leverantörer i branschen. 

Modulen är idag utvecklad för massproduktion och un-
der Q3-Q4 2022 pågår ett sk. FAT (Factory Acceptance 
Test) av Xzeros första produktionslinje. De första mass-
producerade modulerna förväntas lämna produktionslin-
jen i Tyresö i januari 2023. 

Produktionslinjen i sig, maskinen som bygger maski-
nen, är en produkt av lärdomar och kunskap som Xzero 
förvärvat under en lång tid. Bolaget samarbetar med IV 
Frohe Sweden AB för produktion av modulerna. 

Frohe har mångårig erfarenhet av avancerad form-
sprutning i plast och tillverkning av komponenter för 
medicinteknik och fordonsindustrin. Detta partnerskap 
har ingåtts både för dagens möjligheter att bygga en 
produktionslinje tillsammans och för att det ger möjlig-
heter till produktion i större skala i takt med kommersiali-
seringen av Xzeros produkt. Xzero har en färdplan för att 
kontinuerligt effektivisera produktionen.
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Team – styrelse och medarbetare
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Forskning
Bolaget har sedan början av 2000-talet ett grundmurat samarbete med KTH. 
Samarbetet samordnas av professor Andrew Martin
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Rådgivare teknik

Bo Bängtsson har arbetat i chefspositioner hos Ericsson, ABB och Svenska 
Renrum, och deltagit i bygget av närmare 100 renrum. 

”I min bakgrund har jag två erfarenheter som kan vara till nytta för Xzero. 
Tidigt på 1970-talet anställdes jag för att vara med och bygga upp halvledar-
industrin i Sverige. Som process- och produktionsingenjör lärde jag mig varför 
allt som rörde dessa processer måste vara extremt rent.  Sedan 1970-talet till 
idag är minsta dimension i en integrerad krets nästan 1000 gånger mindre och 
renheten måste följa med i den utvecklingen.  
      Knappt tjugo år senare slog jag in på en ny bana. Jag började konstruera 
och bygga laboratorier och fabriker för halvledarprocesser, eller som det se-
nare allt oftare kallas, mikro- och nanoteknik. Därför vet jag inte bara varför allt 
skall vara rent, utan också hur en entreprenör som skall skapa de installations-
tekniska förutsättningarna tänker och ställer sina krav. 
      Som aktieägare och sedermera rådgivare vill jag att Xzero skall lyckas.  
Om mina erfarenheter kan bidra till detta, delar jag gärna med mig.”

Rådgivare och projektledare 
Bob McIntosh har arbetat i chefspositioner med fokus på ultrarent vatten 
på bland annat Intel Corporation där han under 7 år ansvarade för UPW 
(ultrapure water). Bob anses idag vara en av världens ledande experter inom 
UPW för halvledarindustrin och han har ett brett kontaktnät inom branschen. 

Enviro-Energy Solutions är hans konsultbolag där han 
åtar sig uppdrag inom vattenrening och säljstrategi på 
halvledarmarknaden. 

En stor del av hans tid går även åt till arbete inom SEMI, 
(www.semi.org) – den branschorganisation inom halvle-
darvatten som standardiserar, tar fram rekommenderade 
metoder och sätter renhetskrav på vatten inför kom-
mande lagar och rekommendationer. Med ökade krav 
på renhet hos spillvatten från halvledarfabriker är SEMI 
branschens sammanhållande organ och talesperson. 

Hans kunskap används i all kontakt med kunder och 
ligger till grund för det angreppssätt Xzero planerar för när det gäller bear-
betning av branschen. Tillsammans med Xzeros VD, Andreas Törnblom, leder 
han projektet med en demonstrationsenhet hos Intel. 
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Marknaden
Enligt IC Insights förväntas totala globala investeringar 
i halvledarbranschen uppgå till 2 000 miljarder SEK 
under 2022. Av dessa beräknas 28 miljarder SEK investe-
ras i utrustning för att producera UPW. Siffran förväntas 
enligt branschrapporter växa till 41 miljarder SEK inom 
5 år. Även om beloppen för UPW-investeringar är en 
liten andel av den totala investeringen i branschen är de 
höga i absoluta tal. Investeringarna drivs av en omättlig 
efterfrågan på halvledare och en kapprustning världen 
över för att ta kontroll över branschens absoluta spjut-
spets. Bakom investeringarna ligger såväl subventioner 
genom skattemedel som privata investeringar.

Xzero riktar in sig på en marknad på väg mot ett årligt 
värde av 41 miljarder SEK. 

Tillverkare av halvledare använder idag en mängd 
av olika tekniker för att uppnå ett så rent vatten som 
möjligt. Ofta innebär det att en fabrik utnyttjar 20 steg 
med olika liggande tekniker för att rena vattnet. Bland 
dessa tekniker finns bland andra RO (Reverse Osmosis), 
EDI (Electrodionization) och IE (Ion Exchange). Xzeros 
målsättning är att tillsammans med avgasning ersätta 
samtliga steg i dagens tillverkning av UPW i halvleda-
rindustrin. Ett första steg för att vinna acceptans och 
förtroende från kunder är att komplettera existerande 
system och att erbjuda installationer i delprocesser som 
är särskilt känsliga för föroreningar.

Affärsmodell
Xzero erbjuder marknaden ”nyckelfärdiga” stacks som 
kan användas av tillverkarna antingen som ett komplett 
system i en central produktionsanläggning för Ultrarent 
vatten eller direkt vid användningsstället i det renrum 
där tillverkningen äger rum. I bägge fallen blir utrust-
ningen mycket mer kompakt än nuvarande anläggningar. 

Påverkansarbete
Xzeros huvudsakliga försäljnings- och påverkansarbete 
sker gentemot tillverkarna av halvledare. Det innebär 
att Xzero är i dialog med Intel, Samsung, TSMC, Mi-
cron – tillverkare som är i branschens absoluta framkant. 
Genom att anställa branschexperter för detta försälj-
ningsuppdrag kan Xzero på ett förtroendeingivande 
sätt introducera sina produkter. Idag utgörs denna 
bransch-expertis främst av Bob McIntosh som tillsam-
mans med Xzeros VD Andreas Törnblom är i kontinuerlig 
kontakt med kunderna. Ett första steg är att sälja en 
demonstrationsanläggning där kunden själv kan utvärde-
ra systemet i produktionsmiljö. 

Transaktion och kunskapsöverföring

Tillverkarna av halvledare jobbar med att minimera an-
talet leverantörer och i stället ingå mycket djupa samar-
beten med ett fåtal. Xzero kommer därför att bli under-
leverantör av kompletta system med vatten, värme, kyla 
och el åt halvledartillverkare. Genom att Xzero skapar 
intresse hos tillverkare får dessa leverantörer order om 
att implementera Xzeros lösningar i fabriken. I praktiken 
gör Xzero affären genom huvudentreprenören (sk Sys-
tem Integrators) som också står som ansvariga för den 
kompletta lösningen gentemot slutanvändare. Bolaget 
har därför en stor uppgift att stötta System Integrators i 
såväl implementering av systemet som underhåll. 

Tillsammans med Intel Corporation genomför 
bolaget en projektplan för att genomföra en  
demonstration av Xzeros produkt i Intels fabrik  
i Oregon. Den gemensamma målsättningen är  
att installera massproducerade moduler i en 
komplett stack under första kvartalet 2023.
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Affären – scenarier
De först stegen i marknadslanseringen sker under andra 
halvan av 2022 och accelererar under 2023. Xzero utnytt-
jar kunskap och erfarenhet av en av de yttersta globala 
experterna på ultrarent vatten för halvledarindustrin. 
Det är tidigt i utvecklingen för att göra prognoser. 
Utkomsten av denna kommersialisering kan variera stort 
beroende på såväl verkställande av affärsplanen, bran-
schens mottagande av Xzero och andra icke förutsedda 
omständigheter. Vi beskriver här fyra möjliga utfall för 
hur affären kan komma att utvecklas under de komman-
de fem åren. Gemensamt för dessa är att branschen 
arbetar med mycket lång framförhållning när ny kapaci-
tet planeras. Beslut om att sätta upp en ny fab (fabrica-
tion site) fattas ofta 5 år innan det första chipet lämnar 
produktionen. 

Vad som också är tydligt är att pågående chiptillverkning 
sker med hög kassaktionsgrad och sannolikt till stora 
förluster. Tillverkarna måste snabbt och på ett effektivt 
sätt justera sin produktion för att möta marknadens behov 
vilket i sin tur skulle betyda att man snabbt investerar i 
bättre teknologi om man finner den.

Xzeros utrustning behöver alltså inte enbart planeras in i 
nya fabriker utan kan användas direkt för att öka lönsam-
heten i existerande fabriker.   

Genom våra samarbeten med slutkunderna kan vi se en 
process som de amerikanska bolagen följer även om de 
inte alltid vill dela för mycket information om sin process.

Xzero räknar med pilottester hos In-
tel under första halvåret 2023 och en 
scale-up hos Intel under andra halvan av 
2023. Det är för att bekosta detta arbete 
och för planering av full marknadslan-
sering under 2024 som Xzero nu gör en 
nyemission. Även om Intel har åtagit sig 
att finansiera din pilot och sin scale-up 
krävs det även en ordentlig satsning från 
Xzero på tillverkningssidan.

1. Man har ett forum som är en samlingsplats för att diskutera 
användandet av ny teknologi. Hos Intel heter detta ”Monthly water 
pitch meeting” alltså ett månatligt vattenmöte. Här bjuds företag 
och innovatörer in att i 25 min presentera sina lösningar och en 
panel får ställa frågor. 

2. Verkar lösningen intressant anordnas ett större datautbyte där  
testresultat, prestanda och liknande diskuteras, efter att en RFI eller 
Request for information har utfärdats. 

3. Då prestanda och funktion diskuterats måste man finna en an-
vändning och ett pris på hur slutkunden skall kunna testa en första 
installation i tillräcklig skala för att kunna mäta utfallet.  
Detta steg kallas ”Pilot”.

4. En pilot körs under 3 till 6 månader under realistiska förhållanden 
och man mäter kvalitet på vattnet över tid.

5. Scale-up är nästa fas då en anläggning i verklig storlek körs  
under 3 – 6 månader för att slutkunden skall skaffa sig än mer  
erfarenhet av systemet

6. Implementation. Under Pilot och Scale-Up-förfarandet har  
slutkundens ingenjörer tid på sig att analysera bästa användnings- 
området för produkterna i fråga.  
När Scale-up avslutas går man in i ett kommersiellt förfarande då 
man måste bestämma om produkten är så pass bra att befintliga 
produkter skall bytas ut, eller om man endast använder produkterna 
vid nybyggnation.
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Processen i Europa är något enklare. Här finns ofta 
ett system som kallas Venture Clients, alltså speciella 
dotterbolag till stora företag som har som enda uppgift 
att vara en tidig kund och således köpa en pilot för att 
utvärdera med leverantören. Detta är en företeelse som 
startade på BMW i Tyskland 2018 och som effektiviserar 
slutkundens utvärdering av nya produkter. Processen är 
ungefär densamma som i USA, men den är snabbare 
och enklare.

Vi har skapat prognoser för fyra olika scenarion. Vi kallar 
dem Baseline, Best Case, Worst Case och Bouyant. Våra 
scenarion bygger på dagsläget och fyra olika scenarion 
framöver. Alla scenarion har beräknats fram tom 2027.

Scenario Nuvarande 
processer

Antal piloter Antal Scale Up Antal 
installationer 
2025

Antal 
installationer 
2026

Antal 
installationer 
2027

Worst Case 7 2 2 3 6 7

Baseline 7 4 3 7 11 13

Best Case 7 7 6 14 22 26

Bouyant 7 10 9 30 35 40

Nuläge
I nuläget befinner vi oss i 7 olika processer gällande 
pilotinstallationer. Vi kan förutsätta att processerna har 
en sannolik gång enligt vad som beskrivits ovan. Våra 
scenarion handlar om hur många av de 7 processer vi 
klarar att driva till Pilot-installation, sedan till Scale-Up 
och därefter till fullskalig affär. I ett ”Buoyant” Scenario 
bedömer vi att vår utrustning även kommer börja säljas 
för spillvattenrening. 

Det nuvarande intresset är så pass stort att vi tror att 
några företag inte kommer vänta på Intels utvärdering 
av våra moduler. De kommer i stället köpa egna moduler 
för att spara tid.

Det mest realistiska scenariot är scenario ”Baseline” vilket vi väljer att beskriva mer i detalj nedan.

I de 7 processer där vi just nu befinner oss (Intel, TSMC, Samsung, Micron, Global Foundries, Bosch, 
Evoqua) kommer vi kunna driva 4 till pilotstadiet. Efter utvärdering kommer dessa piloter att resultera 
i 3 Scale-Up installationer. Då dessa slutkunder har ett stort behov tror vi det är en avvägd uppskatt-
ning att vi kan leverera 7 utrustningar under 2025, 11 under 2026 och 13 under 2027. 
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Scenario Antal moduler 
som säljs 2027

Antal Maskinlinjer Ackumulerat kassaflöde 
slutet 2027

Worst Case 3120 2 210 MSEK

Baseline 6240 4 397 MSEK

Best Case 12500 7 955 MSEK

Boyant 7 18720 11 1479 MSEK

För att bibehålla en tillräcklig produktion används olika storlekar 
på produktionskapacitet visat i antal maskinlinjer. Ackumulerat 
kassaflöde slutet 2027 för scenario Baseline landar på +397 MSEK

Begrepp
Namnet Xzero betyder ”allt till noll” www.xzero.se 

Mikroelektronik 

1 nanometer = 0.001 mikrometer = 0.000001 millimeter = 1 miljondel av en millimeter 
Nanoelektronik håller på att ersätta begreppet mikroelektronik som benämning på de 
halvledare/integrerade kretsar som elektronikens minnen och processorer består av. 

En halvledare är en substans, vanligtvis ett fast kemiskt grundämne eller förening, 
som leder elektricitet under vissa villkor men inte under andra. Denna egenskap hos 
halvledare gör dem lämpade för ändamålet att styra en elektrisk ström. En halvledares 
konduktans varierar beroende på strömmen eller spänningen som en kontrollelektrod 
utsätts för, eller alternativt av intensiteten hos strålningen som kontrollelektroden ut-
sätts för strålningen skulle kunna vara antingen infrarött (IR) ljus, synligt ljus, ultraviolett 
(UV) ljus eller röntgenstrålning. Ofta används begreppet halvledare som det övergri-
pande begreppet, tex halvledarindustrin. 

En integrerad krets, ofta kallad chip eller IC, är en elektronisk krets där komponen-
terna tillverkas tillsammans, till skillnad från en traditionell krets, där komponenterna 
är tillverkade var för sig och sedan ansluts till varandra. Den integrerade kretsen består 
vanligtvis av en tunn platta av kisel, på vilken man fäster tunna trådar av halvledarma-
terial. Med denna metod kan man få plats med miljontals elektroniska komponenter, 
exempelvis kondensatorer och transistorer på en kvadratcentimeter stor platta. En IC 
kan fungera som förstärkare, tidur, räknare, datorminne eller mikroprocessor. En viss 
specifik IC kan vara antingen linjär (dvs. analog) eller digital, beroende på applikation. 

Datachip används oftast utbytbart med IC och särskilt när man avser användning som 
programlogik (d.v.s. logik eller mikroprocessor-chips) eller för datorminne (minne- seller 
RAMchips). Mikrochips tillverkas också för speciella ändamål - som t.ex. analog-till-di-
gital omvandling, portar, oscillatorer mm. De måhända mest välkända mikrochip som 
har funnits är Pentium mikroprocessorerna från Intel. Ett annan välkänd mikrochip är 
den som kallas för PowerPC och som utvecklades av Apple, Motorola och IBM bl.a. för 
Macintosh persondatorer. De senaste välkända mikro (nanochip) må vara M1 och M2 
som integreras i Apple workbooks. 
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En kiselplatta eller ”våffla” utgör grundmaterialet som man tillverkar integrerade 
kretsar av. Man kan också säga att kretsarna tillverkas på kiselplattan. Mikroprocessorer 
och digitala minneschip är exempel på integrerade kretsar som tillverkas på kisel-
plattor. Den färdiga plattan innehåller således ett stort antal halvledarkomponenter, till 
största delen transistorer och ledningar mellan dem.

I slutfasen av tillverkningen skär man upp kiselplattan i bitar som var och en förses med 
kontakter, kapslas in och därigenom blir en mikrokrets - en processor eller ett minne 
som därefter byggs in i en elektronikprodukt, dator, mobil, eller liknande. 

Processor - Det mikrochip som utför arbetet i ett elektronisktsystem. 

Minne - Det mikrochip som lagrar all data i ett elektroniskt system. 

Fab - Enhet för halvledartillverkning (kallas i branschen för Fab som är en förkortning 
av det engelska ordet “fabrication”). Ofta byggs en helt ny Fab för varje ny generation 
av halvledare medan de tidigare fabrikerna fortsätter produktionen av tidigare genera-
tioner tills dessa fasats ut. 

Tillverkning - Mycket förenklat kan tillverkningen beskrivas på följande sätt. Den stora 
företagshemligheten är designen på produkten (architecture) som visar de elektriska 
flödena i en processor eller ett minne. Dessa flöden bestämmer funktionen på produk-
ten. Designen förs över från ritningen genom att man bygger flera lager på en tunn väl 
polerad och rengjord kiselplatta. Därefter läggs en glasskiva bestruken med fotokäns-
ligt material på plattan - fotomask. Det skapas en bild på plattan som visar var man ska 
etsa urgröpningar och var man ska lägga i material. När man etsat och lagt i material 
polerar (planarization) man plattan med ett särskilt instrument och särskilda vätskor 
varefter man tvättar bort överblivet material med ultrarent vatten. Sedan upprepar man 
denna process ett stort antal gånger - i storleksordningen 100 fram till dess att man har 
en uppsättning produkter, ofta flera hundra på varje platta - microchips som har byggts 
på plattan. 

Sen skär man ut varje enskild produkt, sätter på kontakter (interconnect) och kapslar in 
den (packaging). 

Utbyte/Yield - Andel godkända produkter i slutgranskningen (yield rate) är ett viktigt 
mått i förbättringsaktiviteten. Vanligtvis menar man andelen produkter som godkänns 
vid slutbesiktning. 

Kassation - Andelen ej godkända produkter. Dessa kasserade produkter har då 
bearbetats i flera månader i utrustning som kan kosta flera miljarder per lina och varje 
kasserad produkt utgör ett stort värde. Förlusten blir en direkt minskning av vinsten 
och företag med hög kassation lågt utbyte dukar under i konkurrensen. 

Mördarpartiklar - ”killer particles”. Partiklar som är så små att de skulle kunna orsaka 
en signifikant negativ in- verkan på avkastningen vid tillverkningen av halvledare. 
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Vattenteknik  

UPW (Ultra Pure Water - ultrarent vatten) - Den enklaste definitionen är vatten som 
har en resistans på 18,3 Mega Ohm eller en konduktivitet på 0,054 Mikro Siemens. Ju 
färre joner och partiklar, desto högre motstånd och desto lägre ledningsförmåga. För 
att tillverka ett minne eller en processor krävs några hundra liter vatten. UPW är indelat 
i tre olika kvalitetskategorier: Typ 3 används som matarvatten vid kraftverk; Typ 2, sk 
sterilt injektionsvatten (Water for Injection - WFI), används i läkemedelsindustrin; och, 
slutligen, Typ 1 som är av högsta kvalitet och används vid tillverkning av mikrokretsar. 
Xzero producerar typ 1-vatten som har en extra fördel. Det är att även de minsta nano-
partiklarna under 20 nanometer tas bort.

Termisk avdunstning - Xzeros grundkomponent i systemet har specifika egenskaper 
som gör att den kan utvecklas till att avlägsna alla typer av föroreningar. En speciell 
variant utvecklades från 1973 och patentsöktes 1981 av Scarab Development AB. 
Grundtekniken har sedan dess anpassats till olika användningar. Den har sedan 1997 
utvecklats av Xzero för att passa industriell användning inom mikroelektronikindustrin 
och är nu huvudkomponent i Xzeros teknik. 

EDI (Electrodeionization) - EDI är det senaste tekniska tillskottet till vattenrenings-
teknikerna som för närvarande är i bruk vid halvledartillverkning. Den fångar upp joner 
genom ett membran. 

RO (Reverse Osmosis - omvänd osmos) - Denna vattenreningsteknik är grundtekni-
ken i State-of-the-Art UPW-teknik. Den används i samtliga UPW system idag.  
Den avskiljer även mycket små partiklar. 

IE (Ion Exchange - jonbytare) - Denna vattenreningsteknik var tidigare den domine-
rande tekniken inom UPW. Den ingår fortfarande som delprocess i samtliga av dagens 
UPW system. Den avlägsnar utvalda joner. 

State-of-the-art UPW system - Dagens system för halvledarindustrin uppnår de speci-
fikationer som för närvarande finns. Den består av två stegs RO, IE, EDI, ett flertal olika 
steg med mikrofilter, ultrafilter, aktivt kolfilter, UV-filter - allt i en följd av minst tjugo 
steg. Se illustration sid 12.

POU (Point of Use) - Dagens UPW-system består av stora centralt belägna reningsen-
heter där vatten renas upp till en ytterst hög renhetsgrad. Detta renade vatten cirkule-
rar därefter kontinuerligt tills det är dags att använda vattnet i renrum. Vattnet pole-
ras kontinuerligt vid cirkulationen för att behålla/få den slutliga renhetsgraden. I ett 
POU-system kan vattnet istället renas upp till UPW-kvalitet i själva renrummet. Xzeros 
teknik lämpar sig för detta eftersom den huvudsakligen består av två steg medan den 
konventionella tekniken använder sig av cirka tjugo steg, vilket helt enkelt inte skulle få 
plats i ett renrum utan måste härbärgeras separat i ett centralt reningsverk. 
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Bolagsstyrning
Bolaget styrs genom bolagsstämman, styrelsen, verkstäl-
lande direktören och andra ledande befattningshavare 
i Bolaget. Bolaget följer gällande regler och föreskrifter 
om bolagsstyrning i enlighet med Aktiebolagslagen, 
bolagsordningen och arbetsordningen för styrelsen, 
inklusive instruktion för verkställande direktören. 

Bolagsstämma 

Bolagsstämman är det högsta beslutsorganet i Bolaget 
där aktieägarna ges möjlighet att utöva sitt inflytande 
genom omröstning i centrala frågor avseende Bolagets 
förvaltning. På årsstämman ska beslut om fastställan-
de av resultat och balansräkning samt koncernresultat 
och koncernbalansräkningen, disposition beträffande 
Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, 
ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, 
fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter 
och revisorer, fastställande av arvoden till styrelse och 
revisor, val av styrelsen och revisorer, samt antagande av 
uppförandekod. Andra frågor som enligt Aktiebolagsla-
gen eller bolagsordningen är underställda bolagsstäm-
man kan också avhandlas vid en årsstämma samt vid en 
extra bolagsstämma. 

Årsstämman ska hållas inom sex månader från utgången 
av varje räkenskapsår. Kallelse till årsstämma och extra 
bolags- stämma där antagande av ny bolagsordning 
ska beslutas ska utfärdas tidigast sex veckor och se-
nast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två 
veckor före stämman. Kallelsen ska offentliggöras i Post 
och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Vid 
tidpunkten för kallelse ska ett meddelande med informa-
tion om att kallelse har skett offentliggöras i en rikstäck-
ande dagstidning. Aktieägare som vill delta på bolags-
stämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift 
eller annan framställning av hela aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla 
sig hos Bolagets styrelse före kl. 12.00 viss i kallelsen an-
given dag. Denna dag, som inte får vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton, och som inte får infalla tidigare än den femte 
vardagen före stämman, ska anges i kallelsen till stäm-
man. Bolagsstämma ska hållas i Stockholm. 

Styrelsen 
Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvalt-
ningen av Bolagets angelägenheter och följer en skriftlig 
arbetsordning som revideras årligen och fastställs vid 
konstituerande styrelsemöte varje år. Arbetsordning-
en reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och 
styrelsesammanträden. Styrelsen ska bestå av minst tre 
ordinarie ledamöter och högst sju ordinarie ledamöter 
samt högst sju suppleanter. Styrelseordföranden ska leda 
styrelsen och utses av styrelsen vid det konstituerande 
styrelsemötet som hålls i samband med årsstämman om 
inte bolagsstämman valt ordförande bland styrelsens 
ledamöter. Styrelseledamöter utses fram till slutet av 
nästa årsstämma. Enligt nu gällande arbetsordning ska 
styrelsen hålla minst fyra möten varje år. Ett möte ska 
vara konstituerande styrelsemöte och hållas i samband 
med årsstämman. Utöver dessa styrelsemöten kan ytter-
ligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor 
som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. 
Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och den 
verkställande direk- tören en fortlöpande dialog rörande 
ledningen av Bolaget. 

Verkställande direktör 
Verkställande direktören är underordnad styrelsen och 
ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dag-
liga driften enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Ar-
betsför- delningen mellan styrelsen och den verkställan-
de direktören anges i instruktionen för den verkställande 
direktören. Verkställande direktören får, inom ramen för 
aktiebolagslagen samt av styrelsen fastställd affärsplan, 
budget och instruktion för den verkställande direktören 
samt eventuella övriga riktlinjer och anvisningar som sty-
relsen meddelar, fatta de beslut som krävs för rörelsens 
utveckling. 

Revision 
Revisor utses på årsstämman för att granska Bolagets 
finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av Bolaget.  
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Riskfaktorer
Kommersiell risk 

Enligt Xzeros uppfattning innebär Bolagets teknik 
ett hållbart och stort steg mot en helt ny nivå av vat-
tenrening. Denna uppfattning tycks numera uppfattas av 
allt fler av våra tilltänkta kunder. 

När Bolaget har marknadslanserat sin teknik kommer det 
att väcka stor uppmärksamhet i renvattenbranschen. De 
flesta konkurrenter kommer att söka samarbete men en 
del kan väntas försöka kopiera Bolagets teknik. Då har 
Bolaget flera års försprång och kommer att arbeta för att 
behålla försprånget genom vidareutveckling av tekniken 
och kontinuerlig patentering och annat skydd av den. 
Att det dyker upp en helt ny teknik med samma prestan-
da som Bolagets är högst osannolikt inom en tidsperiod 
på åtminstone tio år.  
 
Finansiella risker 
Behov av ytterligare kapital

Bolagets produkt befinner sig i en inledande fas av 
marknadslansering. Det finns därmed en risk att den inte 
kommer att accepteras av marknaden på det positiva 
sätt och i den omfattning som Bolaget har bedömt. Det 
kan därför inte uteslutas att ytterligare kapital kan kom-
ma att behövas för att finansiera Bolagets verksamhet 
och fortsatta expansion. Om Bolaget erhåller finan-
siering genom att emittera aktier eller aktierelaterade 
instrument kan Bolagets aktieägare komma att drabbas 
av utspädning medan skuldfinansiering, om sådan är 
tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor 
som kan inskränka Bolagets flexibilitet. Det kan inte ga-
ranteras att kapital kan anskaffas då behov uppstår eller 
på för Bolaget acceptabla villkor. 

Likviditetsbrist 

Det finns risk för att Bolaget inte kan möta sina kort-
fristiga betalningsåtaganden till följd av likviditetsbrist. 
Misslyckas Bolaget i att möta kortfristiga betalningså-
taganden kan detta påverka Bolaget negativt, t.ex. som 
en följd av försämrade relationer med leverantörer. 

Nuvarande och potentiella investerare i Xzero bör be-
akta att en investering i Bolaget är förknippad med risk 
och att det inte finns några garantier för att aktiekursen 
kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling är 
beroende av en rad faktorer utöver Bolagets verksam-
het, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka. Även 
om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det 
därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie är negativ. 

Xzeros aktie är i dagsläget inte föremål för handel på nå-
gon marknadsplats, vilket skyddar mot generella börsfall 
men kan begränsa aktieägarens möjlighet att sälja aktien 
innan den ”Dual Track” genomförs som beskrivs under 
Exit. För att underlätta försäljning av aktien innan denna 
plan har genomförts har Bolaget upprättat en egen han-
delsplats som kan nås via hemsidan.  

Utdelning 

Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och det 
finns inga garantier för att utdelning kommer att kun-
na lämnas i framtiden. Styrelsen gör bedömningen att 
någon utdelning i vart fall inte kommer att vara aktuell 
för 2022/2023.  

Risker förknippade med erbjudandet 

Det finns inga garanter som har garanterat kapitalise-
ringen. Detta innebär att det finns risk för att Bolaget 
inte får in det sökta kapitalet och att Bolaget därmed 
tvingas att söka ytterligare kapital, med den osäkerhet 
som därmed föreligger, dels sammanhängande med 
möjligheterna att hitta ytterligare kapital, dels med till 
vilka villkor detta kommer att ske. Det finns heller inga 
garantier för att senare kapitaliseringar inte kan komma 
att behöva göras till lägre kurs och / eller andra villkor än 
den som nu genomförs. 

En utdragen process från kunderna när det kommer till 
utvärdering och beslutsfattande kan bidra till att belasta 
bolagets resurser i ett känsligt skede av utvecklingen.

De planerade demonstrationsenheterna säljs till kunder 
för ett pris som ger ett positivt bidrag till verksamheten. 
Investeringar och löpande kostnader för att administrera 
dessa demonstrationer belastar likväl bolagets resurser 
innan en kontinuerlig intäktsström skapats.

Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker
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Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker

Exit
I samband med att Bolaget uppnår ett positivt kassaflö-
de avser ledningen skapa en möjlig exit för existerande 
aktieägare, genom att engagera en rådgivare och initie-
ra en så kallad ”dual track”. 

En ”dual track” betyder att en process för att notera 
Bolaget initieras men samtidigt undersöker rådgivaren 
också möjligheten att finna en köpare av hela eller delar 
av Bolaget. En sådan köpare kan vara ett riskkapitalbo-
lag och/eller en industriell strategisk köpare. 

Xzero har redan nu samarbete med flera branschföre-
tag som kan utgöra en eller flera potentiella strategiska 
köpare. Genom att genomföra en så kallad ”dual track” 
ökar antalet potentiella köpare samtidigt som noterings-

Skattefrågor
Följande är en sammanfattning av vissa svenska skatteregler som aktualiseras av föreliggande nyemis-
sion av aktier i Xzero. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd för 
aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges.  
Denna sammanfattning är inte avsedd att vara uttömmande och omfattar inte: 

alternativet kvarstår. På detta vis optimeras utfallet rent 
prismässigt samtidigt som Bolaget behåller sitt obe-
roende och kan alltid genomföra noteringen av aktien 
och därigenom skapa en exitmöjlighet för ägarna. Givet 
de tider som råder nu, skall nuvarande och kommande 
investerare (aktieägare) i Bolaget, se investeringen på en 
tidshorisont på mellan 3–5 år.

För de aktieägare som vill sälja sina aktier innan detta 
sker har Bolaget upprättat en speciell anslagstavla för 
ändamålet. https://xzero.se/kop-salj-aktier/ 

1. Situationer då värdepapper innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet

2. Situationer då värdepapper innehas av handelsbolag, investmentföretag eller investeringsfonder 

3. De särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och  

    utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar aktier eller  

    teckningsrätter i Bolaget som anses vara näringsbetingade

4. De särskilda reglerna som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som tidigare varit  

    fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier

5. Utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftsställe i Sverige

6. Utländska företag som har varit svenska företag

Den skattemässiga behandlingen av varje enskild innehavare av värdepapper beror på dennes 
specifika situation. Särskilda skattekonsekvenser som inte finns beskrivna nedan kan aktualiseras. 
Varje innehavare av aktier och andra vär- depapper bör därför rådfråga skatterådgivare beträffande 
de skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av emissionen för dennes del, inklusive 
tillämpligheten och effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal.
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Fysiska personer 
För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalin-
komster såsom utdelning och kapitalvinster avseende 
marknadsno- terade aktier och andra marknadsnoterade 
delägarrätter med 30 procent i inkomstslaget kapital. För 
fysiska personer innehålls normalt preliminär skatt avse-
ende utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten 
innehålls av Euroclear Sweden AB eller, beträffande förval-
tarregistrerade aktier, av förvaltaren. Kapitalvinst respektive 
kapitalförlust vid avyttring av aktier och andra delägarrätter 
såsom teckningsrätter och teckningsoptioner beräknas nor-
malt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter 
avdrag för eventuella försälj- ningsutgifter, och omkost-
nadsbeloppet (anskaffningsutgifter). 

Omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av sam-
ma slag och sort beräknas gemensamt med tilllämpning 
av genomsnittsmetoden. Det bör noteras att betalda och 
tecknade aktier inte anses vara av samma slag och sort som 
de aktier vilka berättigade till företräde i emissionen förrän 
beslutet om nyemission registrerats. För marknadsnoterade 
delägarrätter, såsom aktierna i Bolaget, får omkostnads-
beloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden 
till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för 
försälj- ningsutgifter. 

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och marknads-
noterade delägarrätter (såsom teckningsrätter och mark-
nadsnoterade teckningsoptioner) får dras av fullt ut mot 
skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år 
dels på aktier och dels på marknadsnoterade delägarrätter 
(utom andelar i sådana investeringsfonder som innehåller 
endast svenska fordringsrätter, s.k. räntefonder). Av kapi-
talförlust som inte dragits av genom nu nämnda kvittnings-
möjlighet medges avdrag mot övriga inkomster samma år  
i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten.  
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
skatte- reduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt 
samt mot fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 

Skattereduktion medges med 30 procent av underskott 
upp till 100 000 SEK och med 21 procent av återtående 
del. Underskottet kan inte sparas till senare beskattningsår. 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
Tvister och rättsliga processer

Bolaget är inte part i några rättsliga förfaranden eller skilje-
domsförfaranden som skulle kunna få effekter på Bolagets 
finansiella ställning eller lönsamhet. Inte heller har Bolaget 
kännedom om tvister som kan uppkomma. 

Upprättande av Informationsmemorandum 

Detta Informationsmemorandum har upprättats av Bola-
gets ledning och styrelse. Styrelsen har, så långt det är rim-
ligt och möjligt, vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder 
för att säkerställa att uppgifterna i detta investeringsmemo-
randum, så vitt styrelsen känner till, överensstämmer med 
de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat 
som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Viktiga avtal 

Bolaget har ett antal viktiga avtal med leverantörer, dist-
ributörer/agenter och samarbetspartners. Dessa avtal re-
presenterar möjligheter och syftar till att bidra till Bolagets 
tillväxt samt utgör för verksamheten normala affärsavtal. 
Inga avtal är av sådan karaktär att de begränsar eller på nå-
got sätt hindrar Bolaget i sin verksamhet i händelse av att 
dessa skulle sägas upp av endera Bolaget eller motparten. 

FORMELL INFORMATION 
Med Xzero menas i detta informationsmemorandum  
Xzero AB (publ). 

Detta informationsmemorandum har utarbetats av Xzero 
för att användas i en spridning av Bolagets aktier utan före-
träde för tidigare aktieägare. 

Då detta erbjudande inte omfattar en emissionsvolym som 
överstiger 2.5 miljoner Euro är det undantaget från krav på 
prospekt enligt Lag (1991:980) och har därför inte heller 
granskats av eller registrerats hos Finansinspektionen. 
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Bolagsordning 
§ 1 Firma
Bolagets firma är Xzero AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stock- holms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva utvecklings-, till- verknings- och försäljningsarbete avseen- de vattenreningsut-
rustning samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor.

§ 5 Aktiebelopp
Aktie skall lyda på 0.1 SEK. Aktie kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A ger tio 
röster och aktie i serie B en röst. Av serie A må högst 600 000 aktier finnas och av serie B må högst 
19 400 000 st finnas.

Beslutar bolaget genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och serie B. skall ägare av aktier 
i serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till 
det an- tal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär 
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte så-
lunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktier- na 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontaktemis- sion ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samt-
liga aktieägare, oavsett om deras aktie är av serie A eller B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i 
för- hållande till det antal de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontak-
temission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapital genom fon- demission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i 
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier i 
visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, 
ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre supp- leanter. Ledamöterna 
och suppleanterna väljs årligen på ordinarie årsstämma
för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.
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§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan suppleant. Uppdraget som revisor gäller för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1/5 – 30/4.

§ 9 Kallelse
Kallelse till årsstämma skall ske genom kungörelse genom brev med post eller
e-post till aktieägarna samt annonsering i Post- och inrikes Tidningar.

Kallelse till ordinarie årsstämma samt kallelse till extra årsstämma där fråga om ändring av bolags-
ordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stäm- 
man. Kallelse till annan extra årsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman.

För att få deltaga i årsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
mid- sommarafton, julafton eller nyårsafton och infalla tidigare än femte dagen före årsstämman.

§ 10 Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om stämman blivit behöri- gen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, i förekommande fall av  
    koncernredovisning och kon- cernrevisionsberättelse.
7. Beslut 
    a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekomman- de fall av  
    koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
    b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
    c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamö- ter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Fastställande av antal styrelseleda- möter och suppleanter samt val av styrelse och eventuella 
    suppleanter samt i förekommande fall val av revisor och eventuell revisorsuppleant.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Rösträtt
Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier 
utan begränsning i röstetalet, dock med den begränsning som anges i § 5.

§ 12 Avstämningsbolag
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 §  
aktiebolagslagen skall anses behörig att motta utdelning, och vid fondemission ny aktie, som till-
kommer ak- tieägare, samt att man utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emission.



XZERO
Everything to Zero

41

La
yo

ut
 - 

C
am

ill
a 

El
te

ll 
K

on
ce

pt
 &

 D
es

ig
n 

A
B

 - 
w

w
w

.c
am

ill
ae

lte
ll.

se
 


