
XZERO
everything to zero

Xzero är ett svenskt 
spjutspetsföretag med de främsta 
multinationella företagen i dagens 
viktigaste industri som kunder. EU 
har utsett Xzero till ett företag av 
betydelse för EUs framtid.

Nyemission 17-31 oktober 2022

Läs vårt informationsmemorandum och övriga teckningsdokument 
på www.xzero.se eller på www.aqurat.se eller beställ memorandum 
från oss. 

Teckna aktier  
i XZERO AB (publ)

”Ingen industri har 
idag större ekonomisk, 
strategisk eller 
säkerhetspolitisk 
betydelse.” 

Informationsmöten
20/10 INTERNET kl 19.00
24/10 INTERNET kl 19.00
25/10 INTERNET kl 19.00

26/10 INTERNET kl 15.00  
Frågor till grundaren

27/10 FYSISKT MÖTE kl 18.00  
i Stockholm som också sänds på 
Internet 
Anmälan måste ske på Xzeros 
hemsida eller via telefon  
08 -660 39 64

XZERO AB
Bryggerivägen 12 A
168 67 Bromma, SWEDEN

+46 8 660 39 64
info@xzero.se
www.xzero.se 
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Erbjudande i sammandrag
Aktie: B-aktier i Xzero AB (publ) 

Total emissionsvolym: 24 000 000 SEK (inklusive en övertilldelningsrätt om 8 000 000 SEK) 

Teckning: Sker enligt instruktion på bifogad anmälningssedel 

Teckningstid: 17–31 oktober 2022

Likviddag: 10 november 2022

Pris per aktie: 80 kronor

Aktierna tecknas: I minsta post om 100 aktier, därefter i jämna 50-tal

Antal nyemitterade aktier  
maximalt: 

300 000 (inklusive 100 000 aktier i övertilldelningsrätt)

Totalt utestående aktier före  
nyemissionen:

10 215 562 st. (varav 600 000 utgörs av A-aktier) 

Vid överteckning: Styrelsen beslutar om tilldelning

Besked om tilldelning: Meddelas genom utsänd avräkningsnota senast 7 november 2022

Skatterabatt: Utgår för investering i tillväxtbolag enligt gällande lag

Utdelning: Aktierna medger rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2023

ISIN-Kod: AK-B ISIN SE0001377854

Kontakt/Bolaget: Post och besök:
Xzero AB (publ) 
Bryggerivägen 12 A, 168 67 Bromma
E-post: Info@xzero.se - Telefon: 08 - 660 39 64

Kontakt/Emissionsinstitutet: Post: 
Aqurat Fondkommission 
Box 7461, 103 92 Stockholm
E-post: info@aqurat.se – Telefon: 08-684 05 800
Teckningsdokument: www.aqurat.se/aktuella-erbjudanden
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Om vi lyckas med den nuvarande satsningen kommer 
Xzeros första större order att ligga kring 300 MSEK och vi 
kommer att få fler liknande ordrar. Eftersom vårt erbju-
dande är unikt kommer vi att sikta på en bruttomarginal 
på minst 50 %. Vi har ett starkt skydd i kunskap, patent 
och vidareutveckling men räknar ändå med konkurrens 
efter fyra eller fem år och får då räkna med en något 
lägre bruttomarginal. 

Om vi misslyckas med den nuvarande stora satsningen 
kommer vi att kunna använda våra kompetenser på mer 
specialiserade områden med högre bruttomarginal men 
betydligt lägre volymer.

Kunder och samarbetspartners
Förutom vårt långvariga arbete med Intel har vi påbörjat 
diskussioner om leveranser av demonstrationsanlägg-
ningar med Samsung, Global Foundries, TSMC och Micron.

För samarbete med installation har vi kontakt med 
Ovivo www.ovivowater.com/en/, Evoqua www.evoqua.
com och Exyte www.exyte.net/en (de stora halvledar-
företagen har nu blivit helt beroende av bättre vatten-
teknik men vågar inte lägga så stora order på ett litet 
resurssvagt bolag – därför behöver Xzero samarbeta 
med deras ordinarie leverantörer som kommer att stå 

för integration av vår kärnutrustning med pumpar, rör, 
tankar, reglage och mätinstrument och även garanterar 
själva installationen.) 

Finansiering
Vi har fram till nu huvudsakligen finansierats av våra 
aktieägare och generösa bidrag från EU. Vi genomför 
nu en nyemission på 24 MSEK för att genomföra våra 
åtaganden under den första leveransen till Intel. Det 
kommer att vara en första provanläggning och därefter 
en demonstrationsanläggning i Intels fabrik i Hillsboro, 
Oregon. Byggandet av dessa anläggningar kommer att 
bekostas av Intel men vi kommer att behöva stå för våra 
egna kostnader under tiden. 

Vi har blivit inbjudna att diskutera en större investering 
från EU under programmet EIC Accelerator. Det är en 
investering på minst 100 MSEK. Vi förbereder för närva-
rande ett prospekt för denna investering och räknar med 
att ett beslut om investering fattas under 2023. 

Fortsatt utvecklingsarbete
För att kunna hålla vårt försprång kommer vi att fortsät-
ta våra långvariga samarbeten med KTH www.kth.se/
profile/andrewm , SERI www.ivl.se/ och imec  
www.imec-int.com/en

Sammanfattning

Avkastning för våra aktieägare – dual track  
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 initiera 
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 riskkapitalbolag 
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-
alternativet kvarstår. På detta vis optimeras utfallet rent 
prismässigt samtidigt som Bolaget behåller sitt oberoen-
de och kan alltid genomföra noteringen av aktien och där-
igenom skapa en exitmöjlighet för ägarna. Givet de tider 
som råder nu, skall nuvarande och kommande investerare 
(aktieägare) i Bolaget, se investeringen i Xzero över 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.

• Köp onoterade aktier och bli 
oberoende av börsen

• Xzero satsar på avkastning via 
”dual track”

• Satsa bara på det du själv 
verkligen tror på

• Bedöm själv om du kan hålla 
med den internationella 
expertisen om att Xzero kan få 
ett internationellt genombrott 

Läs vidare på Xzeros hemsida www.Xzero.se 
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Samarbetet med Manta har visat att vattnet med Xzeros 
metod innehåller 1 000 gånger färre nanopartiklar än den 
senaste tekniken. Jämförelserna är gjorda med vatten 
renade i MilliQ (Merck). Manta använde Xzeros vatten för 
att utveckla sitt avancerade analysinstrument för nano- 
partiklar. Manta var ett innovationsföretag i Kalifornien 
som nyligen såldes till det japanska storföretaget Horiba.

Förlorade intäkter på grund av defekta produkter har 
blivit halvledarindustrins största problem. En felaktigt 
tillverkad ”chip” går inte att reparera. Den kan ha legat i 
tillverkningsprocessen i fyra månader och att skrota den 
skapar en ren förlust som direkt minskar resultatet. 

Ett exempel på detta var att en ny Applemodell blev förse-
nad för att TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Corporation) som idag är världens mest avancerade halv-
ledartillverkare inte kunde leverera mer än hälften av en 
order. En starkt bidragande orsak var en högre än beräknad 
felprocent i produktionen. TSMC var tvungna att kassera en 
stor mängd produkter som redan hade tillverkats. 

De exakta måtten på kassationen är strängt bevakade af-
färshemligheter i varje företag. Men oberoende bedömare 
anser att 80% orsakas av orenheter i luft och vatten. En 
partikel som överstiger radbredden i ett chip kan orsaka 
kassation av en wafer som genomgått 4 månaders bear-
betning. Dessa partiklar kallas ”killer particles” och kan 
idag utgöras av partiklar så små som 3 nanometer.

Eftersom existerande renvattenanläggningar har svårt 
att avlägsna partiklar som är mindre än 20 nanometer 
har utvecklingen av allt lägre radbredder skapat stora 
kvalitetsproblem – mycket kassation och låg andel god-
kända produkter. 

Renare vatten är av avgörande betydelse för industrins 
framtid. Och det behövs stora mängder vatten eftersom 
ett chip sköljs 100-tals gånger med ultrarent vatten 
(UPW) för att få bort partiklar och orenheter som uppstår 
under processen.

Dotterföretaget Type1 har med samma grundteknik som 
Xzero utvecklat en labutrustning som enligt tredje part 
tar bort 1000 gånger mer nanopartiklar än den nu bästa 
labutrustningen MilliQ från Merck. 

Andel godkända produkter (Yield)

Produktion i ett renrum på Intel Corporation D1D/D1X fabrik 
i Hillsboro, Oregon. Nya produktionsanläggningar byggs på 
flera håll i världen. Ett renrum i sådan anläggning kan uppta 
60 000m2 och sköljningen av chipen kräver 30 miljoner liter 
ultrarent vatten, varje dag. Som vår projektledare i Oregon, 
Bob McIntosh uttrycker det ”This is deep-pocket business”. 
Foto: © Intel Corporation
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Investeringskostnaden för de nya fabriker som 
byggs idag ligger mellan 100 och 150 miljarder 
kronor. Vattenanläggningen är en liten del av detta 
men dess rätta funktion har stor betydelse för lön-
samheten genom att förebygga kassationer.

En vattenanläggning beräknas kosta cirka 600 
miljoner SEK varav utrustning från Xzero kan be-
räknas stå för 300 MSEK. 

Förbättrad vattenrening har en procentuellt sett 
låg kostnad och har därigenom en mycket stor 
hävstångseffekt på intäkterna. 

Varje procents minskning av kassationerna kan 
betyda miljarder i ökad vinst för anläggningen.
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En demonstrationsanläggning projekteras för närva-
rande för Intel i Oregon. Xzeros projektledare i Oregon är 

Bob McIntosh. Han har omfat-
tande erfarenhet av halvledar-
branschen i allmänhet och pro-
duktionen av ultrarent vatten i 
synnerhet. Som tidigare ansvarig 
för Intels anläggningar för vat-
tenrening kan han stötta Xzero i 
frågor från teknisk implemente-
ring till metoder för försäljning 
och påverkan. 

Xzeros grundare Aapo Sääsk 
träffade Bob McIntosh för 
många år sedan då Bob var 
vattenchef på Intel. Bob sa då: 
”Vi är just nu nöjda med den 
vattenkvalitet vi har men vi vet 
att vi kommer att behöva bättre 

renhet framöver när radbredderna minskar.” 

Nu har industrin kommit till den radbredd som kräver 
Xzeros vatten.

På bilden illustreras en av Xzeros installationsen-
heter som vi kallar ”stacks”. För att förse en typisk 
halvledarfabrik med dess behov av 30 miljoner liter 
ultrarent vatten dagligen, krävs omkring 600 sådana 
stacks. Demonstrationsenheten som projekteras till-
sammans med Intel kommer att i första skedet bestå 
av en sådan stack och sedermera utökas.

En avgörande del av utvecklingsarbetet på Xzero har 
lett fram till en modul som är optimerad för masstill-
verkning. Modulen är kärnan i Xzeros teknologi. Den är 
summan av alla de erfarenheter som bolaget samlat 
på sig genom egna projekt och gemensamma insatser 
med aktörer som ABB, imec, Intel Corporation, Sandia 
National Laboratories, KTH och Svenska Miljöinstitutet. 
Nu står den färdig att produceras i material, storlek och 
format anpassat för halvledarindustrins framkant.

Andreas Törnblom, CEO 
Xzero

Bob McIntosh, Consultant, 
Enviro-Energy Solutions

5

På Ultrapure Micro 2022 som 
hölls i Phoenix, USA i oktober 
2022 presenterade Xzeros VD 
Andreas Törnblom en rapport 
som han skrivit i samarbete 
med Intels hållbarhetschef för 
regionen Europa, Afrika och 
Mellan Östern, Ms Fiona Moclair. 
I publiken satt bland andra re-
presentanter för de flesta större 
halvledartillverkarna. 

Ultrapure Micro är halvledar-
branschens egen årliga kon-
ferens för ultrarent vatten och 
samlar världens elit. Mässan 
drog ca 360 deltagare från hela 
välden där man under tre dagar diskuterar branschens 
utmaningar, presenterar lovande teknik, och utbyter 
erfarenheter. www.ultrapuremicro.com 

Senaste nytt

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. Därför har partiklarna fått 
benämningen ”killer particles”. 
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16 miljarder transistorer i din telefon
Jakten på snabbare och mer energieffektiva processorer 
fortgår. Processorerna ska få plats i små handhållna pro-
dukter som telefoner och surfplattor. Det har lett till att 
chip blir alltmer kompakta med allt mindre komponenter. 
Idag masstillverkas chip med en radbredd av 3nm och 
senaste iPhonen innehåller 16 miljarder transistorer. 

Medan USAs regering satsar mellan 40 och 60 miljarder dollar på 
kriget i Ukraina har USAs regering samtidigt beslutat att satsa 
flera hundra miljarder dollar på att komma tillbaks i ledningen för 
teknikutvecklingen i halvledarindustrin.

Xzero i centrum av geopolitiska utmaningar

En modern bil innehåller 300 chipiPhone med ny A16 Bionic innehåller 
16 miljarder transistorer

Det har med de senaste geopolitiska händelserna blivit 
klart att varje land och varje region måste slå vakt om sin 
tillgång till chip. Ekonomier behöver pålitlig tillgång till 
chip från mogen tillverkning och rent strategiskt behöver 
nationer och regioner tillgång till spjutspetsteknologi inom 
chiptillverkning. Både USA och EU har därför stiftat spe-
cifika Chip Acts under 2022. I USA öronmärks 55 miljarder 
dollar ur försvarsbudgeten för att stärka inhemsk halvle-
darindustri. I kombination med skattelättnader, industrins 
egna investeringar och privat kapital innebär det 100-tals 
miljarder dollar. Europa satsar stort på att bygga upp ett 
ekosystem för chip där ett av målen är att gå från 10 till 
20% av den globala marknaden. Bland annat har man att-
raherat investeringar från Intel på 55 miljarder Euro. 

Målet att nå 20% står under hård press från mogen 
produktion i Kina där motsvarande satsningar leder till 
att det där står 31 halvledarfabriker klara för produktion 

redan 2024. I vågskålen ligger militärt, industriellt, medi-
cinskt och allmänteknologiskt ledarskap.

Målsättningarna med dessa satsningar är:
• Avancerade halvledare - säkra inhemsk produktion 

och tillgång 
• Mogen produktion - säkra volymtillgång av halvledare
• Infrastruktur för inhemsk forskning och utveckling av 

framtidens mest avancerade halvledare
• Generera tusentals avancerade och högbetalda jobb 

inom forskning och tillverkning samt hundratusentals 
jobb inom byggbranschen

66

Xzeros vattenreningsutrustning kommer att 
ge våra kunder en fördel i den hårdnande 
konkurrensen.
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De största halvledarfabrikerna

En modern bil innehåller 300 chip

Företag Omsättning 
(TTM)

Nettovinst
(TTM)

Börsvärde 1-års total  
avkastning

Handelsplats

Intel Corp. (INTC) $73.4 billion $19.1 billion $147.9 billion  -30.9% Nasdaq

Taiwan Semiconductor  
Manufacturing Co. Ltd. (TSM)

$61.5 billion  $23.7 billion $446.2 billion -25%
NY Stock 

Exchange

Qualcomm Inc. (QCOM) $42.1 billion $12.9 billion $165.1 billion 0.6% Nasdaq

Micron Technology Inc. (MU) $32.4 billion $9.9 billion $68.9 billion -19.1% Nasdaq

Broadcom Inc. (AVGO) $30 billion $8.9 billion $215.1 billion 12.8% Nasdaq

NVIDIA Corp. (NVDA) $29.5 billion $9.5 billion $463.2 billion -6.1% Nasdaq

Applied Materials, Inc. 
(AMAT)

$24.8 billion $6.8 billion  $91.3 billion -25.5% Nasdaq

ASE Technology Holding Co. 
Ltd. (ASX)

$22.2 billion $2.6 billion  $12.4 billion -34%
NY Stock 

Exchange

ASML Holding N.V. (ASML) $21.6 billion $6.1 billion $224.7 billion -25.8% Nasdaq

Texas Instruments Inc. (TXN) $19.6 billion $8.6 billion  $161.9 billion -4.7% Nasdaq

Trots att Intel har tappat sitt tekniska försprång ligger 
företaget fortfarande i topp vad gäller omsättning.

Vår leverans kommer att vara till Intels fabrik i Hillsboro, 
Oregon, där den mest avancerade forskningen sker.

Källa: https://www.investopedia.com/articles/markets/012216/worlds-top-10-semiconductor-companies-tsmintc.asp

Inside Intel: Intels fabrik i 
Hillsboro, Oregon, USA
Foto: ©Intel Corporation

Intels fabrik i Hillsboro, Oregon, USA 
Foto: Wikipedia
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Made in Stockholm Presenterad i Phoenix
Produkten, både modul och stack, är idag färdigutvecklad 
för marknaden. En produktionslinje som ska förse Xzero 
med moduler uppförs och testas under andra halvåret 
2022 i ett sk FAT (Factory Acceptance Test). Tillverkningen 
i Stockholm startar i början av 2023 tillsammans med 
partnern IV Frohe Sweden AB. De har stor erfarenhet av 
avancerad formsprutning och tillverkning av komponen-
ter för medicinteknik och fordonsindustrin. Frohe är ut-
valda för att växa med Xzero. Samtidigt finns ett framtida 
behov att utöka antalet samarbeten.

Inside Frohe: En produktionslina byggs för närvarande och beräknas 
vara klar för drift i början av 2023. 

Intresset var stort och frågorna många då Xzeros VD, Andreas 
Törnblom, presenterade en rapport som han skrivit tillsammans 
med Intels hållbarhetschef för regionen Europa, Afrika och Mellan 
Östern Fiona Moclair. Åhörarna var en väldigt exklusiv grupp och 
hör till eliten inom avancerad halvledartillverkning.

Andreas Törnblom på den 
årliga renvattenkonferen-
sen för halvledarindustrin 

som detta år hölls i  
Phoenix, Arizona i USA. 

www.ultrapuremicro.com

Världen är i en enda röra! Köp aktier.

”Världen är en enda röra, både i Sverige och utom-
lands. Problemen har i vågor spridit sig till ekonomin, 
vågor som nu blivit till en tsunami. På kort sikt kommer 
arbetslösheten att stiga, affärsaktiviteten vackla och 
medias rubriker fortsätta att skrämma. Så jag köper 
svenska aktier. 

Minns ni hur det var i oktober 2008? Världen var mitt i 
finanskrisen, börserna föll och bankerna gick omkull. 
Det var allmän oreda i världsekonomin, problemen 
kändes oöverkomliga och framtidsutsikterna var minst 
sagt pessimistiska. Vad gjorde då världens aktieorakel 
Warren Buffett? Jo, i en artikel argumenterade han för 
att det nu var läge att köpa aktier.

Buffett själv brukar säga att han inte har den blekaste 
aning om vilken riktning börsen ska ta närmsta veckan, 
månaden eller året. Självklart vet inte jag heller det. 
Däremot kan vi med hög sannolikhet säga att om 5, 10 
eller 20 år kommer våra fina svenska bolag tjäna mer 
pengar än de gör idag.”

John Skogman, Affärsvärlden 5 oktober 2022

Kanske ett onoterat spjutspetsföretag med multi-
nationella kunde vore något? Köp Xzero!
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Villkor och anvisningar för nyemissionen
Erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 300 000 B-aktier (inklusive en 
övertilldelningsrätt om maximalt 100 000 aktier). Samtliga 
med en (1) röst per aktie och med samma rätt till Bolagets 
vinst. Vid fullteckning och inklusive 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 2,85 %, 
beräknat som antalet nya aktier dividerat med det totala 
antalet aktier efter fulltecknad nyemission. Erbjudandet 
har upprättats enligt svensk lagstiftning. Erbjudandet rik-
tar 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 ak-
tie. 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 framtidsutsikter. Bedöm-
ningen /värderingen är gjord i samarbete med analysföre-
taget Rouse AB.

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

Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske på nedan angivet sätt 
under perioden 17–31 oktober 2022. Styrelsen har rätt att 
förlänga teckningstiden.

Anmälningssedel
Enklast tecknar du via bank-ID på: www.aqurat.se/aktu-
ella-erbjudanden. Anmälningssedel kan också beställas 
kostnadsfritt från Bolaget eller från Bolagets emissions-
institut nedan. Anmälningssedel och övriga handlingar 
såsom fullständigt Informationsmemorandum och Sam-
manfattning av Erbjudandet finns även för nedladdning på 
Bolagets hemsida, www.xzero.se. eller på www.aqurat.se 

Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan åtgärd. Endast en (1) anmälnings-
sedel éper tecknare kommer att beaktas. Om en aktieteck-
nare lämnar in fler än en (1) anmälningssedel behandlas 
dessa tillsammans, såsom en (1) anmälan. Det är dock 
den sist inlämnade anmälan som är gällande. Anmälan för 
teckning av aktier är bindande.

Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission 
tillhanda senast 17:00 den 31 oktober 2022. Anmälnings-
sedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista 
dagen av anmälningstiden.

Aqurat Fondkommission AB 
Box 7461
103 92 Stockholm

Backoffice:
08-684 05 800
Info@aqurat.se

Den som anmäler sig för förvärv av aktier måste ha ett
VP-konto eller en depå hos en bank eller annan förvaltare 
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. Ob-
servera 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, exempel-
vis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkrings-
konto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare 
som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepap-
per 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 bätt-
re 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, alter-
nativt 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 nyemissio-
nen. Besked om tilldelning sänds ut per post av Aqurat Fond-
kommission, till adress som angivits på anmälningssedeln.
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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 instruktion 
på avräkningsnotan. Aktier som ej betalas i tid kan kom-
ma 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 veckorna 46–47 
(14-25 november) 2022, kommer aktierna att levereras 
till det VP-konto eller depå hos bank eller annan förval-
tare 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.

Handel i aktien och 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 initiera 
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 riskkapitalbolag 
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” 
ökas antalet potentiella köpare samtidigt som noterings-
alternativet kvarstår. På detta vis optimeras utfallet rent 
prismässigt samtidigt som Bolaget behåller sitt obero-
ende och kan alltid genomföra noteringen av aktien och 
därigenom skapa en exitmöjlighet för ägarna. Givet de 
tider som råder nu, skall nuvarande och kommande in-
vesterare (aktieägare) i Bolaget, se investeringen i Xzero 
över 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/

Restriktioner avseende deltagande i 
erbjudandet
På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i
USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, 
Schweiz, Nya Zeeland och Japan riktas inte Erbjudandet 
att teckna aktier till personer eller andra med registrerad 
adress i något av dessa länder.

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 eventuell utdelning 
ombesörjs av Euroclear Sweden AB eller, avseende förval-
tarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förval-
tares rutiner. Om aktieägare inte kan nås kvarstår aktieä-
garens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och 
begränsas endast genom regler om preskription.

Skattefrågor
För gällande skattefrågor kring erbjudandet, hänvisas till 
avsnittet ”Skattefrågor” i Fullständigt Informationsme-
morandum.

Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. 
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras 
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 ge-
nom ett pressmeddelande den 4 november 2022. Press-
meddelandet publiceras på Bolagets hemsida.

Övrig information
Denna sammanfattning av erbjudandet, likväl som full-
ständigt 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 lösnings-
skyldighet. Det har inte förekommit något offentligt 
uppköpserbjudande under innevarande eller föregående 
räkenskapsår. Nyemitterade aktier berättigar till samma 
andel av Bolagets vinst och eventuell utdelning, även vid 
likvidation som tidigare aktier. Nyemitterade 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, företrädes-
rätt vid nyteckning av aktie med mera styrs av Bolagets 
bolagsordning.

Köp och sälj aktier i Xzero utan 
mellanhänder på vår anslagstavla!  

www.xzero.se
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Teckningstid: Fullständiga villkor: Tilldelning och betalning: Teckningskurs:   
17 oktober - 31 oktober 
2022, kl.17:00 

Se dokumentation för nedladdning 
på www.xzero.se eller 
www.aqurat.se      

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. 
Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. 

80 SEK per B-aktie  

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal B-aktier i Xzero AB (publ) till en kurs om 80 SEK per B-aktie.  
Lägsta teckningspost är 100 stycken aktier (motsvarande 8 000 SEK) och därefter i jämna 50-tal. 

Förnamn/Firma: Efternamn: 

Adress: 

Postnr: 

OBS! Om Ni har en ISK-depå eller ett kapitalförsäkringskonto (KF), måste Ni kontrollera med Er bank, om teckning i detta erbjudande är möjligt.  

Anmälningssedel för teckning av aktier (serie B) i Xzero AB (publ) 

Person-/Org.nr: 

Land: 

Medborgarskap (samtliga): LEI-kod/ NID-nr:* 

E-post:

VP-konto: 

1. Är du en avancerad* investerare? 
2. Är investerarens huvudsakliga mål med investeringen att få kapitaltillväxt och kassaflöde?
3. Har investeraren en lång placeringshorisont för denna investering, d.v.s. ekonomisk förmåga att behålla investeringen under mer än 5 år? 
4. Har investeraren förmåga att förlora 100 % av det kapital som investeras i denna emission? 
5. Har investeraren en hög risktolerans, d.v.s. är investeraren villig att ta hög risk för att uppnå sitt investeringsmål?
6. Om du har svarat ”nej” på någon av frågorna 1-5 anser Emissionsinstitutet att investeringen inte är förenlig med dina/investerarens behov, egen-

skaper och mål med investeringen. Vill du ändå genomföra investeringen? 

*Avancerad investerare: God kunskap om onoterade aktier och transaktionstypen samt betydande föregående erfarenhet av finansmarknaden eller stöd från en
auktoriserad investeringsrådgivare eller att transaktionen görs av en auktoriserad portföljförvaltare.

Depånr: 

Depåbank: 

 ELLER:

Tecknarens telefonnr: 

Passandebedömning 
Ett emissionsinstitut är skyldigt att inhämta uppgifter om investerarens risktolerans, riskvilja och placeringshorisont i syfte att kontrollera om de instrument som distri-
bueras är förenliga med investerarens behov, egenskaper och mål med investeringen. De inhämtade uppgifterna dokumenteras. Emissionsinstitutet ansvarar inte för 
kundens investeringsbeslut eller följderna av beslutet. Du som kund kan välja att genomföra investeringen även om emissionsinstitutet bedömer att investeringen inte 
passar dig. Du måste besvara samtliga frågor. Är kunden en juridisk person eller en fysisk person som företräds av t.ex. sina vårdnadshavare, ska fråga 1 besvaras utifrån 
företrädarens perspektiv, medan frågorna 2-5 ska besvaras utifrån kundens perspektiv. 

*Se förklaring på nästa sida.

-

Teckna elektroniskt via  
BankID på Aqurat.se 

 aktier á 80 SEK, motsvarande: Antal: SEK  

Ort: 

 Ort, datum och underskrift: 

OM TECKNINGEN AVSER ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER 15 000 EUR SKA EN KOPIA PÅ GILTIG LEGITIMATIONSHANDLING MEDFÖLJA. FÖR  JURIDISK PERSON SKA ÄVEN ETT AKTUELLT REGISTRERINGSBE-
VIS SOM STYRKER FIRMATECKNING BIFOGAS. BÅDE FYSISK OCH JURIDISK PERSON SKA I DETTA FALL ÄVEN BIFOGA BLANKETTEN ”ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM” FÖR ATT ANMÄLAN SKA VARA 

GILTIG.  BLANKETTEN FINNS ATT SKRIVA UT PÅ WWW.AQURAT.SE 

Skicka in anmälningssedeln till:      
Aqurat Fondkommission AB      
Box 7461 
103 92 Stockholm 
eller via e-post till: info@aqurat.se 

Fortsättning på nästa sida: 

Förnamn: Efternamn: 

Personnummer: NID-nr:* 

Obligatoriska uppgifter för eventuell beslutsfattare (exempelvis om tecknaren ovan är en juridisk eller omyndig person)

-

Jag bekräftar genom min underskrift att jag läst, förstått och godkänner all information som framgår av båda 
sidorna av denna anmälningssedel och befullmäktigar Aqurat Fondkommission att teckna aktier för min räkning 

NEJ  JA  

NEJ  JA  

NEJ  JA  

NEJ  JA  

NEJ  JA  

NEJ  JA  



Frankeras ej.

Mottagaren
betalar portot.

AQURAT FONDKOMMISSION AB

SVARSPOST

205 143 28
110 07 STOCKHOLM

Vik här och tejpa ovan
Eller lägg i kuvert och skriv svarspostadressen på kuvertet.  

OBS - det går också att fylla i anmälan på nätet: www.aqurat.se/aktuella-erbjudanden

Genom min namnteckning på förestående sida har jag (kunden) bekräftat att jag har tagit del av Aqurats förköpsinformation som finns tillgänglig på 
www.aqurat.se/vara-tjanster/och att jag har läst och accepterat nedan angivna avtalsvillkor. Jag har även bekräftat att:

• Anmälan är bindande och en felaktig anmälan kan komma att bortses från.

• Jag har förstått att avtal om att Aqurat ska tillhandahålla investeringstjänsten utförande av order för 
undertecknad uppkommer endast om Aqurat påbörjar utförandet av tjänsten. Om Aqurat väljer att inte 
utföra tjänsten kommer undertecknad underrättas utan dröjsmål.

• Jag godkänner Bolagets riktlinjer för orderhantering (vilka finns tillgängliga i Bilaga 2 till förköpsinfor-
mationen).

• Jag godkänner att Bolaget utför kundens order utanför en reglerad marknad.

• De finansiella instrumenten tecknas till fast pris som angivits i teckningsanmälan.

• Teckning kommer att utföras så snart som möjligt förutsatt att teckningsanmälan och därtill hörande 
dokument är korrekt ifyllda samt att det inte föreligger några hinder mot transaktionen enligt lagen om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

• Teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för undertecknads räkning endast fram till det att 
Aqurat behöver ställa likviden till emittentens förfogande, vilket behöver göras i tiden före det att de 
finansiella instrumenten levereras.

• Investeringen är förknippad med risk samt att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat.

• Den likvid som undertecknad överför till Aqurat kommer från ett konto i undertecknads namn eller, om 
så inte är fallet, att undertecknad ska informera Aqurat om från vems konto likviden kommer i samband 
med ingivandet av denna teckningsanmälan. Investeringen är förknippad med risk samt att hela det 
investerade kapitalet kan gå förlorat.

• Aqurat kommer behandla personuppgifter i enlighet med vad som anges i nedan angivna avtalsvillkor.

• Att jag tagit del av informationen om ersättningar i Bilaga 3 till förköpsinformationen.

AVTALSVILLKOR M.M.
Aqurat Fondkommission AB (”Aqurat” eller ”Emissionsinstitutet”) är ett auktoriserat värdepappersbolag som står 
under Finansinspektionens tillsyn. Aqurats huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla administrativa tjänster 
till aktiebolag som har eller avser att få sina aktier och andra finansiella instrument registrerade hos värdepapper-
scentralen Euroclear Sweden. Inom ramen för denna verksamhet utför Aqurat lagreglerade investeringstjänster på 
primärmarknaden åt både emittenter och investerare.

Kunden är av Aqurat kategoriserad som en icke-professionell kund och är medveten om sin lagstadgade rätt att 
begära en annan kundkategorisering.
1. Aqurats tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Aqurat är inte skyldigt att tillhandahålla sina tjänster 
till någon investerare och kan avvisa en investerare bl.a. på den grunden att investeraren är bosatt i ett land som 
medför särskilda regulatoriska risker (t.ex. USA).
2. Aqurat tillhandahåller investeringstjänsten ”utförande av order” till investerare. Tjänsten innebär att Aqurat på 
kundens uppdrag, för kundens räkning och med kundens medel dels förvärvar de finansiella instrument som kunden 
erbjudits av en emittent, dels levererar instrumenten till den depå som kunden har angivit i teckningsanmälan.
3. Aqurat levererar endast instrumenten till depå i kundens namn eller som kunden råder över i egenskap av 
försäkrad eller försäkringstagare. För att Aqurat ska kunna leverera instrumenten måste kundens depåinstitut, eller i 
förekommande fall försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem och det åligger kunden att säkerställa detta.
4. Aqurat är enligt lag skyldigt att ifråga om tillhandahållande av investeringstjänster som avser vissa finansiella 
instrument inhämta uppgifter om kunden. Om kunden inte tillhandahåller efterfrågade uppgifter kommer Aqurat 
inte att utföra den tjänst som detta avtal avser.
5. Aqurat tillhandahåller investeringstjänsten ”placering av finansiella instrument utan fast åtagande” till emittenten. 
Tjänsten innebär att Aqurat har åtagit sig att assistera emittenten vid genomförandet av emissionen i den utsträck-
ning som har överenskommits i särskilt avtal mellan Aqurat och emittenten. Avtalen mellan Aqurat och emittenter 
anger i regel bl.a. att Aqurat ska tillhandahålla tjänsten utförande av order för investerare i emissionen och för detta 
arbete ha rätt till viss ersättning. Den ersättning som Aqurat tar emot kan vara fast eller innehålla en fast del och 
en rörlig del som bl.a. kan avse ersättning per mottagen teckningsanmälan. Ersättningens storlek är unik för varje 
uppdrag.
6. Kundens order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för kundens räkning sälja, köpa eller 
teckna finansiella instrument enligt de villkor som gäller för aktuellt erbjudande. Kundens order omfattas inte av den 
ångerrätt som gäller för vissa andra typer av tjänster och produkter enligt Distansoch hemförsäljningslagen.

7. Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna i Aqurats förköpsinformation. Priset 
för det finansiella instrumentet framgår av teckningsanmälan. Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra 
avgifter som varken betalas genom Aqurat eller påförs av Aqurat. Kunden ansvarar ensam för sådana kostnader.
8. Anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av teckningsanmälan samt av den information som har 
publicerats i samband med erbjudandet. Instruktioner, inklusive sättet för betalning och för fullgörande, samt vissa 
ytterligare villkor för teckning finns på teckningsanmälan.
9. Kunden kan inte frånträda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp avtalet i förtid. Aqurat följer 
svensk lag vid marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev. information tillhandahålls på svenska. Aqurat åtar sig endast 
att kommunicera med kunden på svenska. Information om hur klagomål framställs/behandlas och vilka möjligheter 
som finns att få en tvist prövad utanför domstol samt om garantifonder och liknande ersättningssystem finns i 
förköps-informationen.
10. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet 
av anmälningssedeln eller vid Aqurats tillhandahållande av tjänster till kunden.
11. Reklamation ska framställas utan dröjsmål. Kunden har inte rätt till någon ersättning, eller annan påföljd, om 
reklamation inte har framställts utan dröjsmål. Part är endast skadeståndsskyldig gentemot motpart för direkt skada 
som har orsakats av grov oaktsamhet. Indirekt skada, såsom intäktsbortfall, ska inte i något fall vara ersättningsgill.
12. Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuell tvist ska prövas av allmän domstol.
13. Personuppgifter som lämnas till Aqurat eller som i övrigt registreras i samband med uppdraget kommer att 
behandlas av Aqurat i enlighet med vid var tid gällande författning. Personuppgifterna kommer att samlas in och be-
handlas av Aqurat i syfte att Aqurat ska kunna utföra kundens order. Som ett led i utförandet kommer personuppgifter 
bl.a. att överföras till emittenten. Detta är ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen. Personuppgifterna 
kommer att lagras under den period som anges i vid var tid gällande författning (regelverket för värdepappersbolag 
anger f.n. en lagringstid om ca fem år). Den registrerade har, på de villkor som anges i författning, rätt att av Aqurat 
begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den 
registrerade eller att invända mot behandling samt till s.k. dataportabilitet. Den registrerade har även rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att kunden ska kunna ingå 
avtal med Aqurat om utförande av order. Du/kunden är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna till Aqurat. 
Om erforderliga personuppgifter inte tillhandahålls kommer Aqurat inte att ingå avtalet om utförande av order med 
kunden. Det kommer inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Aqurat är personuppgiftsansvarig.

För mer information hänvisar Aqurat till www.aqurat.se

*Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity 
Identifier). Fysiska personer som inte har svenskt medborgaskap, eller som utöver svenskt medborgarskap har medborgarskap i ytterligare land i EES, behöver uppge sitt NIDnummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) i enlighet 
med Artikel 6 och Bilaga 2 i förordning (EU) 2017/590.


