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Viktig information

Inledning 
SaltX Technology Holding AB är sedan 2015 listat på Nasdaq 
First North. Bolaget bedrev under 2015 verksamhet genom ett 
dotterbolag som avyttrades i december 2015 och sedan dess 
har bolaget inte bedrivit någon operativ verksamhet. Vid års-
stämman den 7 april 2016 beslutades att förvärva samtliga 
aktier i ClimateWell AB genom en apportemission. 

Definitioner 
Med ”SaltX Technology” eller ”Bolaget” avses SaltX Technology 
Holding AB (publ) (org. nr. 556917-6596), eller beroende på 
sammanhanget, koncernen där SaltX Technology Holding AB är 
moderbolag. Med ”ClimateWell” avses ClimateWell AB (publ) 
(org. nr. 556362-7131). Med ”Koncernen” avses den koncern som 
uppstår med moderbolaget SaltX Technology samt dotterbola-
get ClimateWell och ClimateWells vilande dotterbolag, Climate-
Well Core Technologies AB (org. nr. 556401-8512). Med ”First 
North” avses Nasdaq First North. Med ”Bolagsbeskrivningen” 
avses föreliggande Bolagsbeskrivning som upprättats inför 
SaltX TechnologyHolding ABs åternotering på First North. 
Med ”Euroclear Sweden” avs.es Euroclear Sweden AB (org. nr. 
556585-8074) och med ”Remium” avses Remium Nordic AB 
(org. nr. 556101-9174). 

Viktig information till investerare 
Varje investerare bör överväga informationen som lämnas i 
Bolagsbeskrivningen noga, i synnerhet de faktorer som nämns 
under avsnittet Riskfaktorer som beskriver vissa risker som är 
förknippade med en investering i SaltX Technology Holding AB. 

Framtidsinriktad information 
Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden 
och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksam-
het och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och 
inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, 
bedömningar och förväntningar. Ord såsom ”anser”, ”avser”, 
”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande 
uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. 
Andra uttalande identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. 
Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig 
avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av 
risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. 

Information från tredje part 
Bolagsbeskrivningen innehåller historisk och framtidsinriktad 
marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från 
tredje part ansvarar Bolaget för att informationen återgivits 
korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett 
sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvis-
ande i förhållande till de ursprungliga källorna. SaltX Technology 
har dock inte verifierat siffror, marknadsdata eller annan informa-
tion som lämnats av tredje part, varför Bolagets styrelse inte 
påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten för 
sådan information som presenteras i Bolagsbeskrivningen. 
Sådan information bör läsas med detta i åtanke. 

Nasdaq First North (“First North”) är en alternativ mark-
nadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i 
Nasdaq. Bolag vars aktier handlas på First North är inte 
skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktier 
handlas på en reglerad marknad, utan följer istället ett 
mindre regelverk anpassat till företrädesvis mindre till-
växtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas 
på First North kan därför vara mer riskfylld än en place-
ring i ett bolag, vars aktie handlas på en reglerad mark-
nad. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en 
Certified Adviser som övervakar att bolaget följer First 
Norths regelverk för informationsgivning till marknaden 
och investerare. En  Certified Adviser granskar bolag, 
vars aktier ska listas på First North. Nasdaq Stockholm 
godkänner en sådan ansökan om listning. 
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Riskfaktorer

Riskhantering är en viktig del av styrningen och kontrollen av 
Bolaget. SaltX Technologys riskhantering täcker strategiska ris-
ker, operativa risker, risker för att inte efterleva lagar och regler, 
och risker för fel i Bolagets rapportering, inklusive den finan-
siella rapporteringen.

Riskerna kan delas in i marknadsrelaterade, rörelserelaterade 
och finansiella risker. Det sker ett kontinuerligt arbete med att 
identifiera alla förekommande väsentliga risker och att bedöma 
hur de ska hanteras.

•  Marknadsrelaterade risker hanteras främst på styrelse, -och 
ledningsnivå. 

•  Rörelserelaterade risker hanteras företrädesvis på 
 ledningsnivå. 

•  Funktionsspecifika risker hanteras inom respektive funktion. 
•  Juridiska risker hanteras främst på ledningsnivå i samarbete 

med externa jurister och rådgivare samt vid behov på 
 styrelsenivå. 

•  Risker avseende den finansiella rapporteringen hanteras 
främst på ledningsnivå av Bolagets verkställande direktör 
i samarbete med externa rådgivare. 

•  Finansiella risker hanteras huvudsakligen på styrelse- och 
 ledningsnivå. 

De risker som beskrivs nedan är inte inbördes rangordnade och 
beskrivningen gör inte anspråk på att vara komplett.

Marknadsrelaterade risker 
Politiska och regulatoriska risker 
SaltX Technology har försäljning på ett antal marknader. För-
ändringar i lagar och regler, som tullregleringar, exportregle-
ringar och andra lagar och regler i länder där Bolaget är verk-
samt och där dess produkter säljs, kan påverka verksamheten.

Globala ekonomiska förhållanden och trender
SaltX Technologys försäljning är till viss del beroende av den 
globala konjunkturen. En utdragen konjunkturnedgång med 
minskad vilja till konsumtion hos konsumenterna skulle kunna 
medföra en minskning av efterfrågan på Bolagets teknologi. 

Konkurrens 
Idag bygger Bolagets position delvis på att SaltX-teknologin är 
unik och skyddad av patent. Det finns en risk att något företag 
lanserar en konkurrerande teknologi som är bättre och/eller 
 billigare än SaltX, eller att konkurrenter har starkare marknads-
position. Detta skulle potentiellt kunna förändra förutsättning-
arna för SaltX Technologys expansion.

Tekniska risker 
SaltX-teknologin är ny på marknaden och det finns en risk att 
svagheter eller problem med denna teknologi hittills inte har 
upptäckts, och att dessa svagheter eller problem endast kan 
åtgärdas till en betydande kostnad. 

Marknaden för värme- och kylaprodukter i vilken SaltX-tekno-
login integreras förväntas även i framtiden genomgå teknik-
skiften och utsättas för föränderliga marknadstrender. Utveck-
lingen och integrationen av teknologin kan medföra tekniska 
problem som gör att det tar längre tid än planerat innan nya 
produkter med SaltX når marknaden och att kostnaderna för 
Bolaget kan bli högre än beräknat, både till följd av ökade 
 kostnader under utvecklingsfasen och försenad marknadsintro-
duktion. Om Bolagets kunder och partners skulle misslyckas 
med att utveckla och lansera produkter baserade på det forsk-
nings- och utvecklingsarbete som bedrivs finns även risk för att 
värdet på Bolagets tillgångar behöver revideras.

Bolagsspecifika risker 
Förmåga att hantera tillväxt 
SaltX Technologys verksamhet väntas växa kraftigt genom en 
ökad efterfrågan på Bolagets teknologi, vilket kommer att ställa 
höga krav på ledningen och den operativa och finansiella infra-
strukturen. Bolaget har idag en liten organisation. Om Bolaget 
inte lyckas anpassa sin organisation, sina processer och sin 
kapacitet till en ökad efterfrågan kan detta komma att få nega-
tiva effekter på Bolagets omsättning, resultat och finansiella 
ställning.

Marknadsacceptans av nyutvecklade produkter med ny 
teknologi 
SaltX Technology avser att löpande, genom samarbetspartner, 
utveckla och lansera nya produkter på marknaden. Det finns 
 alltid risk för att nya produkter inte mottas av marknaden på ett 
positivt sätt, eller att konkurrerande produkter eller lösningar 
som lanseras av andra aktörer får bättre genomslag. 

Produktansvar 
SaltX Technology kommer inte ha någon egen tillverkning av 
komponenter eller produkter för slutkund och därför inte omfat-
tas av något traditionellt produktansvar. 

Det finns fortfarande ett ansvar att SaltX-materialet ska 
fungera enligt kundernas specifikation vad gäller prestanda och 
kvalitet, samt att det är säkert att integrera. Produktansvaret 
ligger hos SaltX Technologys kunder. 

All affärsverksamhet och allt ägande av aktier är förenat med risker. 
Risker som hanteras väl kan innebära möjligheter och värdeskapande, 
medan det motsatta kan medföra skador och förluster.
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Beroende av nyckelpersoner och medarbetare 
SaltX Technologys framtida utveckling är beroende av befint-
liga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt 
Bolagets förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner. 
Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad per-
sonal kan det bli svårt att fullfölja affärsstrategin.

Kunder och samarbetsavtal 
SaltX Technologys försäljning av SaltX-material, licenser och 
konsulttjänster sker i egen regi direkt gentemot stora OEM- 
kunder och partners. Dessa OEM-partners är viktiga för 
 Bolagets framtida utveckling eftersom de täcker marknader 
som SaltX-teknologin appliceras på. Det finns ingen garanti för 
att de företag med vilka SaltX Technology har tecknat eller 
kommer att teckna avtal kommer att kunna uppfylla sina åtag-
anden enligt dessa avtal. Det kan inte garanteras att existe-
rande avtal inte sägs upp eller förklaras ogiltiga eller att det 
inte kommer att förekomma förändringar i ingångna avtal.

Change of control
I vissa av ClimateWells avtal med långivare, leverantörer och 
kunder finns s.k. change of control-klausuler, som skulle kunna 
ge rätt för motparten att säga upp avtal på grund av den ägar-
förändring som sker i ClimateWell. Det finns inte några indika-
tioner på att motparterna kommer att utnyttja rättigheten till 
uppsägning av avtal på grund av ägarförändringen, men skulle 
så bli fallet skulle detta kunna få en väsentligt negativ inverkan 
på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Kvalitetsfrågor
Som alla företag som utvecklar en helt ny spjutspetsteknologi 
och befinner sig i ett relativt tidigt skede har SaltX Technology 
en utmaning att testa teknologin över tid för att verifiera dess 
stabilitet, funktion och prestanda håller över hela livslängden 
för den produkt som SaltX-teknologin ska integreras i. SaltX 
Technology har och kommer att investera mycket resurser för 
att göra olika accelererade tester av SaltX-materialet såsom 
korrosion och temperaturcykelvariationer. Det finns inga garan-
tier för att nya problem inte kommer att uppstå antingen med 
befintliga eller kommande produkter. Det finns en risk att 
sådana problem kan påverka företagets försäljning och resultat 
negativt.

Immateriella rättigheter
SaltX Technologys immateriella rättigheter skyddas främst genom 
patentansökningar, avtal och lagstiftning till skydd för företags-
hemligheter. SaltX Technology har patent och inneliggande 
patentansökningar inom 10 patentfamiljer riktade mot såväl 
produkter, deras användning som produktionsprocesser för 
 tillverkning av produkterna. SaltX Technology har även skyddat 
varumärkena SaltX och SaltX Technology. SaltX Technologys 
teknologi säljs idag under varunamnen SaltX. 

Bolagets tillväxt och framgång är till stor del beroende av 
Bolagets patent. Det finns en risk att det finns svagheter eller 
problem med dessa patent, eller att Bolaget gör intrång i andra 
patent. Det kan inte uteslutas att sådana problem endast kan 
åtgärdas till betydande kostnad eller riskera Bolagets framtid. 

Intrång i Bolagets immateriella rättigheter, eller Bolagets 
intrång i andra bolags immateriella rättigheter, skulle kunna för-
sämra konkurrensförmågan eller på annat sätt skada Bolagets 
verksamhet. Det kan visa sig nödvändigt för Bolaget att inleda 
rättsprocesser för att skydda sina immateriella rättigheter. 
Sådana rättsprocesser skulle kunna bli betungande och kost-
samma och det finns ingen garanti för att Bolaget vinner en 
sådan process. 

Utöver sin patenterade teknologi använder SaltX Technology 
eget kunnande och företagshemligheter som inte skyddas av 
patent. SaltX Technology strävar efter att skydda sådan infor-
mation, bland annat genom sekretessavtal med anställda, 
 konsulter och samarbetspartners. Det föreligger emellertid 
ingen garanti att sådana avtal skyddar mot offentliggörande 
av konfidentiell information, rätten för anställda, konsulter och 
samarbetspartner till immateriella rättigheter eller att avtalen 
ger tillräcklig påföljd vid avtalsbrott. Dessutom kan SaltX 
 Technologys affärshemligheter på annat sätt bli kända eller 
utvecklas självständigt av konkurrenter.

Beroende av leverantörer
För att SaltX Technology ska kunna leverera SaltX-teknologin  
är Bolaget beroende av att råvaror, produkter och tjänster från 
tredje part uppfyller överenskomna krav avseende exempelvis 
mängd, kvalitet och leveranstid. SaltX Technology är också 
beroende av sina kunder och externa parter för tillverkning av 
produkterna i vilka SaltX är integrerat. Felaktiga eller uteblivna 
leveranser från leverantörer kan innebära att SaltX Technologys 
leverans av SaltX material försenas, vilket i det korta perspekti-
vet kan innebära minskad alternativt utebliven försäljning.
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Risker avseende den finansiella rapporteringen 
De väsentligaste riskerna för fel i den finansiella rapporteringen 
avser främst redovisat värde på immateriella anläggningstill-
gångar. Om redovisat värde av dessa tillgångar visar sig avvika 
från verkligt värde kan detta medföra nedskrivningsbehov, 
 vilket skulle få negativa effekter på Bolagets resultat och finan-
siella ställning. 

Finansiella risker 
SaltX Technology utsätts genom sin verksamhet för olika finan-
siella risker såsom ränterisk, valutarisk, prisrisk, kreditrisk och 
finansierings- och likviditetsrisk. SaltX Technologys finansiella 
risker bedöms huvudsakligen vara finansieringsrisk, likviditets-
risk och valutarisk. 

Finansieringsrisk och likviditetsrisk 
Finansieringsrisk avser risken att refinansiering av förfallande 
lån försvåras eller blir kostsam och att Bolaget därmed får svårt 
att fullfölja sina betalningsåtaganden. Likviditetsrisk avser risken 
att inte kunna fullgöra betalningsåtaganden då de förfaller. 

Det kan inte uteslutas att Bolaget kan komma att behöva 
ytterligare kapitaltillskott fram till dess att verksamheten når 
break-even med ett positivt resultat och kassaflöde och det 
finns inga garantier för att ett sådant kapitaltillskott kan anskaffas 
överhuvudtaget och inte heller att det kan ske till fördelaktiga 
villkor. 

Valutarisk 
SaltX Technology opererar på en global marknad med delar av 
försäljning, bidrag och inköp i andra valutor än SEK. Viss försälj-
ning, bidrag och inköp sker primärt i EUR och USD, men även 
andra valutor förekommer. Förändringar i värdet på SEK i fö r-
hållande till andra valutor kan därmed komma att få såväl posi-
tiva som negativa effekter på Bolagets resultat och finansiella 
ställning. 

Risker relaterade till aktien 
Ägare med betydande inflytande 
Ett fåtal investerare kommer genom sitt ägande att ha möjlig-
het att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som kräver 
godkännande av aktieägarna på bolagsstämma, däribland 
utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella 
förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av tillgångar 
och andra företagstransaktioner. 

Detta inflytande kan vara till nackdel för aktieägare vars 
intressen skiljer sig från storägarnas intressen. Även andra 
ägare kan komma, beroende på hur ägarförhållandena i SaltX 
Technology kommer att se ut, att inneha eller senare skaffa sig 
innehav av sådan storlek att det kan ha betydelse för inflytan-
det över Bolaget. 

Begränsad likviditet i SaltX Technologys aktie 
Det kan föreligga en osäkerhet kring aktiemarknadens intresse 
för SaltX Technologys aktie och om en aktiv och likvid handel 
inte utvecklas i aktien kan det medföra svårigheter för aktie-
ägare att sälja större poster inom en kortare period utan att 
påverka priset för aktien. 

Fluktuationer i aktiens pris 
En investering i SaltX Technology är förknippad med risk. Kursen 
i SaltX Technology-aktien kan fluktuera över tid och det finns 
inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv 
utveckling. Aktiemarknadens generella utveckling och utveck-
lingen för SaltX Technologys aktie beror delvis på en rad 
 faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll. Även om Bolagets 
verksamhet utvecklas positivt finns det en risk att en investe-
rare drabbas av en förlust vid avyttringen av sitt innehav. 
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Bakgrund och motiv

SaltX Technology Holding AB listades (under annat namn) på 
First North 2015, och bedrev verksamhet genom ett dotter-
bolag som avyttrades i december 2015. Bolaget har sedan 
avyttringen av det rörelsedrivande dotterbolaget ej bedrivit 
någon verksam-het och bolagets tillgångar har endast bestått 
av likvida medel.

På årsstämman den 7 april 2016 godkände stämman styrel-
sens beslut att förvärva samtliga aktier i ClimateWell AB genom 
en apportemission. I anslutning till förvärvet genomför Bolaget, 
förutom apportemissionen, tre nyemissioner varav den första är 
genomförd: 

1) Riktad kontantemission   
2) Kontantemission utan företrädesrätt
3) Riktad kontantemission till garanter och rådgivare

Detaljerna beskrivs på sid 29-30 samt på sid 35-38. Bolaget 
hade vid tidpunkten för förvärvet ingen operativ verksamhet 
varför ClimateWell blir den nya och enda verksamheten för kon-
cernen.

Förvärvet gagnar såväl Bolagets befintliga som ClimateWells 
aktieägare som nu tillsammans kan fortsätta att bygga en vär-
deskapande tillväxt.

Genom listningen på Nasdaq First North får Bolaget utökad 
tillgång till kapitalmarknaden, vilket skapar större möjligheter 
att kunna genomföra en snabbare expansion av verksamheten.

Styrelsen för SaltX Technology Holding AB är ansvarig för 
innehållet i denna bolagsbeskrivning. Härmed försäkras att sty-
relsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna i denna bolagsbeskrivning, såvitt de 
vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingen-
ting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 10 maj, 2016 
SaltX Technology Holding AB (publ) 

Styrelsen

Om ClimateWells verksamhet 
ClimateWell är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat 
och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan 
lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. 
Teknologin, som marknadsförs under varumärket SaltX™ möjlig-
gör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och 
minskade utsläpp som följd. Teknologin möjliggör också en ökad 
och mer flexibel användning av energi från förnybara energi-
källor, där utmaningen tidigare legat i just möjligheten till lagring. 
I takt med att användning av förnyelsebara energikällor ökar 
snabbt blir det allt viktigare att intermittent kunna lagra energi, 
t.ex. när solen inte skiner eller vinden inte blåser, på ett kostnads-
effektivt sätt. 

ClimateWells kunder utgörs huvudsakligen av stora s.k. OEM- 
företag (Original Equipment Manufacturers) såsom General 
Electric, Alfa Laval och Caterpillar. Genom att integrera 
SaltX-teknologin i sina respektive värme- och kyla-produkter 
(termiska solfångare, värmepumpar och luftkonditionerings-
system) möjliggörs stora energi- och kostnadsbesparingar. 

Bolaget står inför fältförsök, industrialisering och kommersia-
lisering av tre koncept: värmedriven kyla i lastbilar och tunga 
fordon, gasdrivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning 
av hushåll samt termiska solfångare med inbyggd värme och 
kyla för byggnader. Samtliga projekt bedrivs i nära samarbete 
med världsledande partners.

Historik 
ClimateWell grundades 2001 när entreprenören och innovatören 
Göran Bolin och hans företag Solsam Sunergy AB köpte ett 
patent från kemisten och uppfinnaren Ray Olsson. Bolin hade 
under 90-talet byggt upp Solsam till Sveriges ledande tillverkare 
av solfångare. 

Efter förvärvet av patentet bytte Solsam Sunergy namn till 
ClimateWell. Göran Bolin, som idag är teknisk chef och vice VD 
på ClimateWell, har vunnit många utmärkelser och priser för 
sina uppfinningar, t.ex. Technology Pioneer of the Year vid 
World Economic Forum i Davos. Ray Olsson är fortfarande 
mycket aktiv i bolaget och leder arbetet med att utveckla 
nästa generations salter. 

Denna bolagsbeskrivning har upprättats med anledning av SaltX Technology 
Holding ABs förvärv av ClimateWell AB och SaltX Technology Holding ABs 
fortsatta notering på First North.  
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Baserat på patentet och med riskkapital från bland andra 
Industrifonden, Skirner och NorthZone utvecklade ClimateWell 
en soldriven luftkonditioneringsprodukt – SolarChiller. Produk-
ten lanserades 2007 och såldes på ett flertal marknader via 
distributörer. Tillverkningen skedde i egen fabrik i Spanien. 

Under finanskrisen 2009 försvann den spanska hemmamark-
naden varpå ClimateWell istället valde att fokusera på sin kärn-
teknologi och integrera den i olika kunders produkter. 

2010 utsågs ClimateWell till en av pristagarna i General 
Electrics (”GE”) globala innovationstävling ”Ecomagination 
Award” i konkurrens med 70 000 sökande bolag. Kort därefter 
tecknade ClimateWell ett kontrakt med GE för att gemensamt 
utveckla nästa generations energieffektiva varmvattenbere-
dare. Sedan dess har ClimateWell inlett betydande samarbete 
med en rad stora OEM-kunder och prestigefulla varumärken 
såsom Dometic, Rheem, Alfa Laval, Caterpillar, Mobile Climate 
Control och senast Vaillant. 

2014 lanserades SunCool, en vidareutveckling av SolarChiller- 
produkten. ClimateWell hade sedan en tid sökt att exploatera 
den betydande kinesiska marknaden för denna applikation. Det 
dåvarande dotterbolaget SunCool AB förvärvade under 2015 
licensrättigheter för solapplikationen i Kina från Climate Well 
och SunCool AB överläts till aktieägarna i ClimateWell. SunCool 
har därefter sålt dessa licensrättigheter till en kinesisk partner. 
Licensen medför rätt att exklusivt tillverka och marknadsföra 
produkter baserade på licensen på den kinesiska marknaden. 
Försäljningen av rättigheterna är den i särklass största i 
Climate Wells historia och medförde att bolaget redovisade en 
betydande vinst 2015. ClimateWell kommer att få del av hälften 
av de royaltyintäkter som SunCool genererar på den kinesiska 
marknaden. Transaktionen beskrivs mer i detalj i kapitlet Legala 
frågor och kompletterande information.

APPLIKATIONSOMRÅDE NAMN/KONCEPT STATUS 

Gasdrivna värmepumpar för   
varmvatten och uppvärmning  
av hushåll

HeatBoost Industrialisering för varmvattenberedare  
planeras att vara klar under 2016. 

Anpassning av konceptet för uppvärmningen  
av hushåll beräknas att vara klar 2017.

Fältförsök i USA 2017 och i Europa planerat  
till 2018.

Värmedriven kyla i lastbilar  
och tunga fordon

Verdacc Proof-of Concept klart. 

Demonstration på  fordon är planerat  
till 2017.

Termiska solfångare med  
inbyggd värme och kyla  
för byggnader

SunCool Industrialisering klar. 

Fabrik i Kina för hög volymtillverkning  
beräknas att stå klar under 2016.
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VD har ordet

Med SaltX kan värmeenergi lagras från till exempel solen eller 
spillvärme i en motor så att när solen gått ned eller motorn är 
avstängd, kan värme och kyla i byggnaden eller hytten fortfa-
rande levereras. Detta sparar inte bara stora mängder el och 
 därmed kostnader för slutanvändaren, utan det ger tillverkarna 
en bättre produkt som dessutom minskar klimatpåverkan. 

Värde för samhälle, kunder och slutkunder
Det tilltalande med vår teknologi är att den skapar värde och 
direkt kundnytta på flera plan; för de direkta kunderna i form av 
ett starkare erbjudande och stärkt konkurrenskraft, för slutkun-
derna i form av minskad bränsle- eller energiförbrukning – och 
för samhället i form av minskade utsläpp. 

Dags för nästa steg
Att vi nu blir ett listat bolag innebär en ny fas på vår resa. Det 
innebär en kvalitetsstämpel gentemot kunder och samarbets-
partners, och bidrar till ett allmänt ökat intresse för oss och vår 
verksamhet. Ur ett investerarperspektiv är det framför allt fyra 
faktorer och styrkor som jag skulle vilja sätta fokus på: 

•  Beprövat och bevisat koncept. Under 2015 genomförde vi 
vår första större licensaffär av SaltX-teknologin. Just nu byggs 
en 25 000 m2 stor fabrik i Kina som ska producera solfångare 
där SaltX är integrerad. Affären var ett tydligt och värdefullt 
kvitto på att teknologin är redo att kommersialiseras på värl-
dens största solfångarmarknad – Kina.

•  Industrins tro på oss. Flera av våra nuvarande kunder har 
under flera år investerat väsentliga resurser i SaltX-teknologin 
under den gemensamma utvecklingen av olika produkter för 
energieffektiv värme- och kyla. De är alla ledande inom sina 
respektive områden; GE inom uppvärmning av hushåll, Cater-
pillar inom tunga fordon, Alfa Laval inom värmeväxlare.  De ser 
SaltX som ett sätt för dem att stärka sin konkurrenskraft och 
sitt erbjudande på en marknad där efterfrågan på ny teknik, 
innovation och kostnadseffektiveringar ökar. 

•  Potentialen i marknaden. Till våra styrkor hör också ett 
 tydligt fokus vad gäller vår del av värdekedjan och inom vilka 
applikationsområden vi nu fokuserar våra resurser på. Tekno-
login går att tillämpa på flera olika områden och vi kommer 
successivt, när vi känner att tiden är mogen, expandera till 
andra områden. Just nu fokuserar vi dock på tre områden: 
Termiska solfångare med inbyggd värme och kyla för byggna-
der, Värmedriven kyla i lastbilar och tunga fordon och Gas-

drivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning av 
hushåll. Potentialen bara i dessa områden är enorm och med 
vår teknologi kan vi skapa stora värden för våra kunder, våra 
kunders kunder och samhället i stort. 

•  Skalbarheten i affärsmodellen. Vi har valt en affärsmodell 
som går ut på att bara tillhandahålla det kritiska SaltX-materi-
alet i form av salt och matris – som utgör de fysiska bärarna av 
vår IP. Det är här vi har vår kärnkompetens. Vi kommer inte att 
erbjuda eller bedriva egen tillverkning av slutprodukter med 
tillhörande system i form av värmeväxlare eller reglersystem. 
Det finns det andra som gör betydligt bättre och effektivare 
än vi. Affärsmodellen medför fördelar i form av ett tydligt 
fokus och en kostnadseffektiv organisation. Den medför vidare 
stora möjligheter till skalbarhet – mellan såväl olika applika-
tionsområden som olika geografiska marknader. 

2015 var ett spännande och minst sagt händelserikt år för 
 bolaget, med den stora licensaffären i Kina som höjdpunkt. Vi 
ser med spänning fram emot invigningen av SunCoolfabriken i 
Kina mot slutet av 2016. Nu när avyttringen av SunCool är klar, 
kan vi fokusera på den begynnande marknaden för gasvärme-
pumpar och förbereda oss inför en snabb acceleration i USA, 
och därefter Europa tillsammans med våra kunder – GE, Rheem, 
Alfa Laval och Vaillant. I och med listningen på Nasdaq First 
North har vi nu även de finansiella förutsättningarna att lyckas 
med att göra SaltX till en global succé. Jag ser fram emot att 
 välkomna såväl nya som gamla aktieägare!

Stockholm i maj 2016

Karl Bohman
VD 

Över 30 procent av världens energiförbrukning går till värme och kyla för människors komfort.  
Vår vision är att etablera SaltX Technology som ett världsledande innovationsföretag inom kost-
nadseffektiv energilagring och göra vår SaltX-teknologi till ”Intel inside” för energieffektiva och 
hållbara värme- och kyllösningar. Vi har idag ett starkt koncept som genererar stort värde för 
 kunder, slutanvändare och miljön, och som redan attraherat namnkunniga kunder och partners. 
Med en tydlig målbild och kompetent organisation adresserar SaltX Technology en enorm befintlig 
marknad med en fantastisk potential.



SaltX Technology Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning med anledning av verksamhetsförändring genom  förvärv av ClimateWell AB (publ)

Marknadsöversikt

Till de främsta drivkrafterna hör ett generellt ökat och mer 
spritt välstånd, växande befolkningar, god tillväxt vad gäller 
nybyggnation och fortsatt industrialisering. Samtliga dessa 
 faktorer medför i sin tur en efterfrågan på komfort i form av 
såväl värme som kyla. 

Hårdare lagstiftning och ökad miljömedvetenhet driver 
efterfrågan på energieffektiv teknik
Produkter som levererar komfortvärme och kyla står idag för en 
mycket stor del av den globala energiförbrukningen. Några 
exempel:
• 20 procent av USAs elförbrukning går till luftkonditionering
•  49 procent av EU-ländernas totala energiförbrukning härleds 

från värme- och kylapplikationer
•  10 procent av bränsleförbrukningen i en amerikansk lastbil går 

till luftkonditionering av hytten

Den klart dominerande energikällan för värme/kylaprodukter 
utgörs idag av olika typer av fossila bränslen, med betydande 
koldioxidutsläpp som följd. Inom de flesta marknadssegment 
pågår intensiv teknisk utveckling som syftar till att möjliggöra 
dels en konvertering till icke-fossila energislag, dels lösningar 
som minskar energiåtgången och därmed medför lägre kostna-
der för slutanvändaren. 

Till drivkrafterna hör framför allt en generellt ökad miljö-
medvetenhet i kombination med skärpt lagstiftning. Inom EU 
kommer t ex klassificeringskravet för energieffektivitet i HVAC 
produkter att bli än hårdare. Från och med 26 september 2019 
måste exempelvis alla gasdrivna värmepannor märkta med 
A+ eller A++ använda omgivningsluften som energikälla och 
 således inkludera en termisk värmepump.

Tre prioriterade marknadssegment
SaltX Technology fokuserar initialt på tre marknadssegment: 
  gas- eller bränsledrivna värmepumpar för varmvatten och upp-
värmning, HVAC-system (värme och kyla av hytten) i lastbilar 
och tunga fordon samt termiska solfångare med inbyggd värme 
och kyla för byggnader. Samtliga delmarknader är var för sig 
mycket stora sett till såväl volym som värde. 
•  Marknaden för gas- eller bränsledrivna värmepumpar för 

varmvatten och uppvärmning uppskattas till 19 miljoner 
 enheter per år.

•  Marknaden för HVAC system (värme och kyla av hytten) i 
lastbilar och tunga fordon uppgår till cirka 3 miljoner enheter 
per år.

•  Marknaden för termiska solfångare domineras av Kina och 
räknas i antal kvadratmeter som installeras per år. År 2014 
installerades ca 60 miljoner kvadratmeter.

En stor befintlig marknad
Inom samtliga områden utgörs kunderna, både befintliga och 
potentiella, huvudsakligen av stora OEM-tillverkare. Alla tre 
 delmarknader är relativt väl konsoliderade med ett begränsat 
antal, ofta globalt aktiva, aktörer. Marknaderna kännetecknas 
vidare av hård konkurrens, ett konstant kostnadstryck samt 
stort fokus på innovation och produktutveckling. Parallellt 
bedrivs även ett omfattande arbete i syfte att öka energi-
effektiviteten och samtidigt minska påverkan på miljön.

SaltX Technology adresserar den redan existerande marknaden för värme och kyla. Marknaden för 
värme- och kylalösningar är stor och i kraftig tillväxt. Undersöknings företaget Transparency Market 
Research  förutser att den globala marknaden för HVAC-produkter (HVAC = Heating, Ventilation and Air 
 Conditioning) kommer att växa från cirka 80 miljarder Euro 2013 till cirka 140 miljarder Euro 2022, 
motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt om 6,2 procent. Starkast väntas tillväxten vara i Nord-
amerika och Asien. Kina och Indien kommer även framöver att utgöra viktiga tillväxtmarknader. 
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TAM Marknadsandel

Antal enheter per år 3% 5% 10%
Årligt värde EUR 

(10% marknadsandel)

HeatBoost

Varmvatten 6 000 000 180 000 300 000 600 000 105 000 000

Uppvärmning av hushåll 13 000 000 390 000 650 000 1 300 000 682 500 000

Verdacc

Lastbilskyla 1 800 000 54 000 90 000 180 000 135 000 000

Kyla i tunga fordon 1 200 000 36 000 60 000 120 000 162 000 000

Fartygskyla 2000 60 100 200 6 000 000

SunCool

Termiska solfångare 60 000 000 1 800 000 3 000 000 6 000 000 150 000 000

TOTALT PER ÅR 1 240 500 000

FÖRVÄNTAD MARKNADS-
UTVECKLING HVAC- 
PRODUKTER 2013–2022

160

120

80

40

0
2013 2022

Miljarder EUR

TOTAL MARKNADSPOTENTIAL

Marknadspotentialen för SaltX-teknologin kan beräknas genom att uppskatta hur stor andel av den Totala Adresserbara 
Marknaden (TAM) som SaltX Technology kan erhålla, och sedan multiplicera antal enheter med värdet av SaltX-leveransen:
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Verksamhetsbeskrivning

ClimateWells teknologi gör det möjligt att lagra energi i 
salt för att senare utvinna den i form av värme och/eller 
kyla. Teknologin möjliggör därigenom ett effektivare 
energiutnyttjande och avsevärda energibesparingar, 
med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. 
Teknologin möjliggör även en mer flexibel användning av 
energi från förnybara energikällor, där utmaningen tidi-
gare legat i just möjligheten till lagring. I takt med att 
användningen av förnybara energikällor ökar blir det allt 
viktigare att på ett kostnadseffektivt sätt kunna lagra 
energin för att sedan kunna använda den när solen inte 
skiner eller  vinden inte blåser.

ClimateWell har idag 23 anställda med huvudkontor 
i Hägersten, strax söder om Stockholm. Bolagets 
 huvud ägare utgörs av Stiftelsen Industrifonden (46,6 
 procent),  Skirner AB (20,4 procent) och det spanska 
investmentbolaget Utilsun (21,5 procent).

ClimateWell AB grundades 2001 i Stockholm, Sverige. Bolaget utvecklar 
och säljer en patenterad energilagringsteknologi, vilken marknadsförs  
under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala 
OEM-aktörer som bland annat General Electrics, Alfa Laval och Caterpillar.

VÄRDESKAPANDE PÅ FLERA NIVÅER

68%
av hushållsenergin i ett   
amerikanskt hushåll går åt 
till uppvärmning eller kyla. 

VISION ClimateWells vision är att SaltX blir som ”Intel inside” i 
hållbara värme- och kylaprodukter. 

MISSION ClimateWells SaltX-teknologi adresserar det globala 
klimathotet, och fullt implementerat kan SaltX minska världens 
 koldioxidutsläpp med en tredjedel. ClimateWells uppdrag är att 
genom sin SaltX-lösning göra värme och kyla för byggnader och 
fordon hållbart. 

FOKUS 2016–2017 För ClimateWells koncept HeatBoost 
och Verdacc ligger fokus på industrialisering, fältförsök och 
 kommersialisering. Båda projekten bedrivs i nära samarbete med 
kunder inom respektive applikationsområde. När det gäller termiska 
solfångare (SunCool) bistår ClimateWell med teknikkunnande inför 
etablering av den verksamhet och fabrik som nu är under upp-
förande i Kina.  

Samhället      Minskade utsläpp av koldioxid och andra 
 växthusgaser

ClimateWells kund      Ett attraktivare och konkurrenskraftigare 
erbjudande

Slutkunden       Kostnadsbesparingar till följd av ökad 
 energieffektivitet och minskad bränsle-
förbrukning

     Bättre arbetsmiljö

   Tydligare miljöprofil

10
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FOKUS PÅ TRE APPLIKATIONSOMRÅDEN
ClimateWells teknologi går att tillämpa inom ett stort antal 
applikationsområden. Fokus ligger dock för närvarande på tre 
segment: gasdrivna värmepumpar för varmvatten och upp-
värmning av hushåll, värmedriven kyla i lastbilar och tunga 
 fordon samt termiska solfångare med inbyggd värme och kyla 
för byggnader.

För HeatBoost och Verdacc kommer fokus under 2016 och 2017 
att ligga på fältförsök, industrialisering och kommersialisering. 
Båda projekten bedrivs i nära samarbete med kunder inom  
respektive applikationsområde. När det gäller termiska solfång-
are såldes under 2015 en licens till det tidigare under året 
avyttrade bolaget Suncool AB, som nu tillsammans med en 
lokal partner håller på att etablera verksamhet och fabrik i Kina. 
ClimateWell bistår i detta projekt med teknikkunnande och 
överföring av denna.

Gasdrivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning av hushåll

Nytta för slutkunden: 
En minskning av energiförbrukning i form av naturgas med upp till 50 
procent. Detta motsvarar en besparing på 500 EUR per år och hushåll.

Med SaltX
Värme och varmvatten även 
när  gasbrännaren är avstängd

Utan SaltX
Värme och varmvatten när 
 gasbrännaren är igång

ClimateWells koncept: HeatBoost

Möjligheterna med SaltX-teknologin:

Nytta för slutkunden: 
Med SaltX-teknologin möjliggörs en minskning av energiförbrukningen för 
kyla med upp till 80 procent (motsvarande 4 000 liter diesel per år och 
fordon). Dessutom öppnar ClimateWells teknologi för möjligheten att 
använda spillvärme från motorn för att driva kylprocesserna på ett miljö-
vänligt sätt.

Med SaltX
Värme/kyla i  hytten även när  
motorn är avstängd

Utan SaltX
Värme/kyla i hytten så länge 
motorn är igång

ClimateWells koncept: Verdacc

Möjligheterna med SaltX-teknologin:

Värmedriven kyla i lastbilar och tunga fordon

Termiska solfångare med inbyggd värme och kyla för byggnader

Nytta för slutkunden: 
Genom användning av solfångare kan energiförbrukningen minskas med 
upp till 90 procent av den energi som åtgår till uppvärmning, tappvarmvat-
ten och luftkonditionering. Användning i bostäder, hotell och sjukhus, som 
alla har gemensamt att de i soliga regioner behöver både värme och kyla.

Med SaltX
Värme/varmvatten och kyla även 
när solen gått ned (på natten)

Utan SaltX
Värme/varmvatten så  
länge solen är uppe (på dagen)

ClimateWells koncept: SunCool

Möjligheterna med SaltX-teknologin:
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MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING
En amerikansk varmvattenberedare 
använder i snitt 60 procent av natur-
gasen till att göra varmvatten. Resten 
försvinner till förluster. Med SaltX- 
teknolologi kan varmvattenberedaren 
uppgraderas till en värmepump och 
dubbla effektiviteten till 120 procent. 
Därmed kan ett hushåll i USA halvera 
sin årliga gasförbrukning.

50%
i minskad energiförbrukning 
för varmvatten 

STORA BESPARINGAR
Cirka fyra procent av bränsleförbrukning i 
en lastbil eller annat tyngre arbetsfordon 
kan direkt relateras till värme eller kyla i 
hytten. Genom att integrera SaltX-tekno-
login i AC- systemet möjliggörs en minsk-
ning av energiförbrukningen för kyla med 
upp till 80 procent. På årsbasis motsvarar 
detta cirka 4 000 liter diesel. 

80%
Minskad energiförbrukning 
relaterad till kyla i hytten.



13

SaltX Technology Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning med anledning av verksamhetsförändring genom  förvärv av ClimateWell AB (publ)

ERBJUDANDE OCH AFFÄRSMODELL
ClimateWells affärsmodell bygger på försäljning av licenser, kunnande och kritiska komponenter i form av salt och matris. 

ERBJUDANDE VARA/TJÄNST INTÄKTSMODELL

Material Salt och matris Ersättning relaterad till vikt, volym (per kg eller liter) 
eller kapacitet (per kW eller kWh)

Licenser Exklusiva eller icke-exklusiva licenser som ger rätt att 
använda SaltX- teknologin inom ett avgränsat applika-
tionsområde eller marknadssegment.

Ersättning för licenser (”up-front” eller utspridd på 
levererat SaltX-material)

Provision baserad på faktisk försäljning till slutkund

Konsulttjänster Teknisk support och kunskapsöverföring till kunder  
och partners kring integration och kundanpassning av 
SaltX-teknologin samt fortsatt produktutveckling  
avseende det aktuella systemet eller produkten.

Tid- eller projektbaserad

SLUTKUND
DISTRIBUTÖR
ÅTERFÖRSÄLJARE

C

A   Baserat på nära samarbete med kunden tillhandahåller ClimateWell kritiska komponenter (salt och matris) till en tillverkningspartner  
som paketerar dessa i en komponent (vanligtvis en värmeväxlare).  

B   Komponenten levereras till ClimateWells OEM-kund som då kan integrera komponenten i en produkt eller ett system. 

C   Den färdiga produkten/systemet distribueras via återförsäljare, detaljhandelsgrossist eller distributör till en slutanvändare eller  
konsument.

KOMPONENT-
TILLVERKARE

OEM-KUND

A KundanpassningA

B

Komponent Produkt

Salt + matris
Teknisk support

Salt och matris 
Kärnan i SaltX-teknologin utgörs av saltkristaller och matrismate-
rial, vilka behandlas med nano-partiklar. Beläggningen ökar ång-
kanalerna till och från saltkristallernas kärna och ökar värmeled-
ningsförmågan i matrisen. Tillsammans leder det till en drastiskt 
ökad energitäthet. Dessutom motverkas korrosion i komponenten. 

Saltkristallerna bäddas in i en tredimensionell struktur. Genom 
att använda kapillärkrafter för att överföra den kemisk bundna 
energin i saltkristallerna undviks behovet av rörliga delar i form 
av energi- och utrymmeskrävande pumpar. Därmed möjliggörs 
ett mindre komplext system som är robust, skalbart och mer 
kostnadseffektivt än vad som idag återfinns på marknaden.

Beredningen av salt och matris har hittills skett i egen regi av 
ClimateWell. När volymerna växer kommer dessa processer att 
utföras av externa leverantörer. 

Integration och kundanpassning
Saltet och matrisen integreras i kundernas värme-/kylaproduk-
ter. ClimateWell kommer inte ha någon egen tillverkning av 
komponenter eller produkter. Sedan 2014 sker ett strategiskt 
tekniskt samarbete med Alfa Laval för att utveckla en anpassad 
plattvärmeväxlare i vilken SaltX-teknologin integreras. Målet 
med samarbetet är att applicera denna princip baserat på 
Alfa Lavals spjutspetskompetens för kompakta och effektiva 
värmeväxlare, och samtidig få tillgång till Alfa Lavals befintliga 
infrastruktur av kostnadseffektiv serietillverkning. Även om det 
finns ett ramavtal för detta gemensamma utvecklingsprojekt 
har ClimateWell inte lämnat några exklusiva rättigheter till Alfa 
Laval vad gäller den tekniska lösningen.

AFFÄRSMODELL (exempel på upplägg)
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ClimateWells strategi är att utveckla, leverera och licensiera 
SaltX-teknologin till världens ledande OEM-tillverkare av ener-
gieffektiva värme- och kylaprodukter. Baserat på ClimateWells 
patenterade SaltX-teknologi kan överlägsen energilagringska-
pacitet uppnås – kostnadseffektivt och skalbart. Detta leder till 
att kundernas värme- och kylaprodukter blir mer energieffek-
tiva, vilket sparar energi och således kostnader åt slutanvän-
darna. Den extra kostnad som SaltX medför jämfört med befint-
liga lösningar kan återbetalas på kortare tid än tre år beroende 
på applikation.

•  Produktutveckling, tillverkning och försäljning av 
 slutprodukter via kunder och ledande partners  
ClimateWells teknologi skapar stora och påvisbara värden för 
såväl direkta kunder som slutkund och användare. Som alltid 
när det gäller implementering av ny teknologi krävs dock 
 förändringar i befintliga värdekedjor och processer. Utveck-
lingen ska därför ske i nära samarbete med kunder – och med 
tydliga, gemensamma mål. Slutprodukten i vilken SaltX inte-
greras utvecklas, tillverkas och säljs av ClimateWells partner.  
I dag paketeras SaltX i två komponenter: HeatBoost och 
 Verdacc integreras i plattvärmeväxlare medan SunCool byggs 
in i glasrör.

STRATEGI
•  Konkurrensfördel genom stark patentposition och unik IP 

ClimateWell avser att skapa värde för Bolagets olika intres-
senter, kunder och partners genom att kontinuerligt vidare-
utveckla och förädla den unika SaltX-teknologin som ligger till 
grund för verksamheten. Värdet på IPn realiseras genom att 
SaltX-material och licenser säljs med tillhörande konsulttjäns-
ter (se Affärsmodell ovan). Teknologi-, produkt- och process-
utveckling kommer att skyddas genom en proaktiv strategi 
avseende rättigheter som baseras på ett aktivt patentsö-
kande av nyutvecklingar.

•  Kunskapsdriven organisation präglad av kreativitet,  
flexibilitet och effektivitet  
ClimateWell strävar efter att bibehålla en liten kostnadseffek-
tiv organisation med hög intern kompetens och innovations-
kraft. For att skapa största möjliga flexibilitet och effektivitet 
kommer externa resurser kontrakteras utifrån specifika behov.

•  Outsourcad tillverkning och leverans 
ClimateWell kommer inte ha någon egen tillverkning av kom-
ponenter eller produkter. Själva beredningen av SaltX-materi-
alet, d.v.s. salt och matris, sker initialt i egen regi men kommer 
vid övergång till större volymer att skötas av ClimateWells 
underleverantörer.

SAMARBETE MED ALFA LAVAL
ClimateWell har sedan 2014 ett strategiskt 
samarbete med Alfa Laval avseende utveck-
ling av en anpassad plattvärmeväxlare i  
vilken SaltX integreras. Målet är att appli-
cera denna princip baserat på Alfa Lavals 
spjutspetskompetens för kompakta  
värmeväxlare, och samtidig få tillgång till 
Alfa Lavals befintliga infrastruktur av kost-
nadseffektiv serietillverkning. 

2014
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SÅ FUNGERAR TEKNOLOGIN Step 1
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”Triple-state absorption”
ClimateWells SaltX-teknologi är en vidareutveckling av 
absorptionsprocessen. Grunden är att två kärl sätts 
ihop i ett vakuumtätt system. Det ena kärlet, Reaktorn 
(”R”), fylls med saltlösning (salt + vätska). Det andra 
 kärlet, en  kombinerad Kondensor (”C”) och Evaporator 
(”E”), är inledningsvis tomt. 
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Värmekälla från solen, spillvärme  
i en motor eller överskottsvärme  
i en gasbrännare
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Under laddningen tillförs värme till R. 
Saltlösningen blir varm och börjar för-
ångas. Ångan söker sig automatiskt till 
det lägre trycket i C. Ångan kondenserar 
i C som därmed värms upp. För att hålla 
fortsatt lågt tryck och fortsätta laddnin-
gen hålls C fortsatt sval med hjälp av en 
värmesänkare (exempelvis utomhus-
luften). Laddningen fortgår så länge 
värme tillförs och/eller så länge det finns 
vätska kvar i saltlösningen. Vid slutet av 
en komplett laddning är R fylld av salt-
kristaller och all vätska återfinns i C.

Laddning
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Under urladdningen sker processen bak-
länges. När temperaturen sjunker i R 
minskar trycket och blir lägre än i E. 
Detta gör att vätskan i E börjar förångas. 
Ångan söker sig automatiskt till det lägre 
trycket (nu) i R. Förångningen gör att E 
kyls ned (det åtgår energi att förånga 
 vilket gör att temperaturen sjunker). När 
ångan kommer till R kondenseras den och 
blandas med saltet. Detta gör att R 
 uppvärms, dels genom kondenserings- 
energin, dels genom den kemiska energin 
som frigörs från saltkristallerna.

Urladdning
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Värmekälla 
från omgiv-
ningsluft 

Utvinning 
av värme

”Torrt” salt

”Blött” salt

Utvinning 
av värme

Användning av teknologin karaktäriseras av två faser; laddning och urladdning: 
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Styrkan i teknologin 
Den stora fördelen med ClimateWells teknologi jämfört med 
andra metoder för ab- och adsorption är dess användning av 
alla tre tillstånd (vätska, ånga och fast form), istället för konven-
tionella som enbart använder två (vätska och gas), i de kemiska 
processerna för laddning och urladdning. Genom att låta saltet 
kristallisera till fast tillstånd blir processen mer robust. Vidare 
möjliggörs att lagra energi, effektivt och med hög energitäthet, 
i det torkade saltet. ClimateWell har därmed drastiskt förbätt-
rat konventionell absorption, genom att lägga till en patenterad 
energilagringslösning, vilket gett upphov till en frikoppling av 
laddningen (där energin tas emot från den termiska källan) från 
utgången (där värme eller kyla distribueras till användaren).

Immateriella tillgångar och patent (IP)
ClimateWell har cirka 60 registrerade patent- och aktiva 
 patentansökningar indelade i 10 patentfamiljer. De tre 
 viktigaste patentområdena är: 
1.  ”Triple-state absorption”: Ray Olssons ursprungliga patent 

som ClimateWell köpte när Bolaget grundades 2001 och som 
ökar energitätheten och minskar förlusterna och därmed 
 förbättrar den totala verkningsgraden.  

2.  ”Matris”: Göran Bolins uppfinning att bädda in salt-
kristallerna i en tre-dimensionell struktur och använda 
kapillär krafter att överföra den kemiskt bundna energin i 
 salt kristallernas kärna, och på så sätt undvika rörliga delar 
(pumpar som konsumerar elektricitet), och därmed erhålla 
en mindre komplext system som är robust, skalbart och 
kostnads effektiv.

3.  ”Nano Coated Salt (NCS)”: Göran Bolins uppfinning som 
ökar ångkanalerna till och från saltkristallernas kärna och på 
så sätt drastiskt ökar energitätheten. Dessutom förhindrar 
eller reducerar NCS korrosion i komponenten.  

FÖRDELAR NACKDELAR

TEKNOLOGI: 

Triple-state absorption 
MATERIAL: 

SaltX™  
(salt + matris)

FÖRETAG: 

ClimateWell

•  Fullt kristalliserat salt   Högre energilagringskapacitet

•  Längre cykeltider  Högre verkningsgrad  Högre  
besparing av energi/kostnader  Kort återbetalningstid

•  Temperaturlyft (=delta-T) kan anpassas  Hög marknads-
penetration

•  Inga inre rörliga delar  Robust design, ej känslig för 
 vibrationer  Applicerbart på fordon och  fartyg

•  Mindre behov av sensorer för av flöde/temperatur  Låg 
 system komplexitet och låg kostnad

•  Helt modulär and skalbar design med standardmaterial  
och -komponenter  Högvolymtillverkning till låg kostnad

•  Relativt låg effektdensitet (i några 
 applikationer)  Större volym

•  Relativ ny teknologi (beprövad i några 
applikationer som t.ex. SunCool) 

TEKNOLOGI: 

Konventionell adsorption 

MATERIAL: 

Zeolite

FÖRETAG: 

SorTech, InvenSor 

•  Mindre behov av sensorer för av flöde/ temperatur  Låg 
system komplexitet och kostnad 

•  Låg materialkostnad

•  Få rörliga delar

•  Korta cykeltider  Låg verkningsgrad 
och mindre besparingar  Lång återbe-
talningstid

• Litet delta-T  Låg marknadspenetration

TEKNOLOGI: 

Konventionell adsorption 
MATERIAL: 

Ammoniak-Vatten

FÖRETAG: 

Robur, Yasaki,  
Stone Mountain

• Hög effektdensitet  Kompakt volym

• Låga laddningstemperaturer

•  Etablerad teknologi (men framförallt för industriella 
 tillämpningar, ej hushåll)

•  Kristallisation måste undvikas  Låg 
verkningsgrad och energilagrings-
kapacitet

•  Ej anpassningsbart delta-T  Låg 
 marknadspenetration

•  Behov av sensorer för av flöde/ 
temperatur  Hög system komplexitet 
och kostnad  Lång återbetalningstid

•  Känslig för vibrationer  Ej applicerbart 
på fordon och fartyg 

TEKNOLOGI- OCH KONKURRENTÖVERSIKT
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Energimyndigheten samfinansierar flera av  
ClimateWells gemensamma utvecklingsprojekt.

NÄRA SAMARBETEN MED LEDANDE KUNDER  
OCH PARTNERS

ClimateWells teknologi går att tillämpa inom ett stort antal applikations-
områden. Baserat på bedömd kundnytta, marknadsstorlek, tillväxtpotential, 
marknadsdynamik och grad av komplexitet vad gäller marknadsintroduktion 
har ClimateWell dock valt att initialt fokusera på tre applikationsområden: 
 värmepumpar för varmvatten och uppvärmning av hushåll, värmedriven kyla i 
lastbilar och tunga fordon samt termiska solfångare med inbyggd värme och 
kyla. Utvecklingen drivs i nära samarbete med ledande aktörer.

ClimateWell och GE's vitvarudivision 
utvecklar en gasdriven värmepump till 
varmvattenberedare för den nordameri-
kanska marknaden.

ClimateWell och Rheem utvecklar en 
gasdriven värmepump till varmvatten-
beredare för den sydamerikanska 
marknaden.

VÄRMEPUMPAR FÖR VARMVATTEN OCH 
UPPVÄRMNING AV HUSHÅLL

ClimateWells koncept: HeatBoost

ClimateWell och MCC utvecklar en 
värmedrivet A/C system för lastbilar  
i Nordamerika.

TERMISKA SOLFÅNGARE MED INBYGGD VÄRME OCH KYLA

ClimateWells koncept: SunCool

Suncool AB är ClimateWells partner 
för solfångare med inbyggd värme 
och kyla som har licensierat teknolo-
gin till en kinesisk partner –  
Zhong Fa Zhan (ZFZ).

VÄRMEDRIVEN KYLA I LASTBILAR  
OCH TUNGA FORDON

ClimateWells koncept: Verdacc

ClimateWell och Caterpillar utvecklar 
en spillvärmedrivet A/C system för 
tunga fordon.

ETI är ett ledande forskningsinsti-
tut i England som samfinansierar 
Caterpillar-projektet.

ClimateWell och Alfa Lavals marin- 
division utvecklar en spillvärmedrivet 
A/C-system för fartyg.

Hewalex är en ledande europeisk till-
verkare av termiska solfångare, som 
levererade den första storskaliga 
demonstrationsanläggning av  
SunCool på Löfbergs i Karlstad.

Fraunhofer är ett ledande forsknings- 
institut i Tyskland, med världens största 
anläggning för tillämpad forskning för 
förnyelsebar energiteknik, och har 
 testat och verifierat ClimateWells  
SunCool-koncept.
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Finansiell översikt

SaltX Technology Holding AB listades (under annat namn) på 
First North 2015, och bedrev verksamhet genom ett dotterbolag 
som avyttrades i december 2015. Bolaget har sedan avyttringen 
av det rörelsedrivande dotterbolaget ej bedrivit någon verksam-
het och bolagets tillgångar har endast bestått av likvida medel.

Utdrag ur årsredovisning 2015 för SaltX Technology (tidigare 
Anodaram) bestående av reviderad resultat- och balansräkning 
framgår på sid 21-23. Eftersom verksamhet som då bedrevs är 
avyttrad och inte har med framtiden att göra kommenteras inte 
utvecklingen mellan åren.

Den finansiella översikten baseras av ovanstående skäl 
enbart på ClimateWells reviderade årsredovisningar för år 
2014–2015. 

ClimateWell
ClimateWell har sedan starten utvecklat, tillverkat och mark-
nadsfört produkter för kyla- och värmelösningar. Under 2015 
har bolagets strategi förändrats till att fokusera på att i sam-
arbete med större OEM-tillverkare utveckla teknologin i kompo-
nenter för olika applikationer och produkter. Detta istället för att, 
som tidigare, utveckla färdiga produkter innehållande teknologin 
marknadsförda till kunder och slutanvändare. Fokus ligger nu på 
tre applikationsområden. 

Under 2015 genomförde ClimateWell en avyttring av ett dotter-
bolag (SunCool AB) för segmentet solfångarsystem i Kina. Imma-
teriella rättigheter bestående av patent och licensrättigheter 
avyttrades till SunCool som i sin tur sålde dessa rättigheter vidare 
till en kinesisk partner. Utöver den köpeskilling på 33 miljoner kronor 
som försäljningen gav upphov till, och som framgår av bokslutet 
2015, tillkommer royaltyintäkter från de försålda licensrättig-
heterna.

ClimateWell har genom åren erhållit bidrag för produktutveck-
ling från allmänna medel och EU. Dessa intäkter redovisas i 
resultaträkningen som övriga rörelseintäkter. Kostnaderna har 
bestått av utgifter för forskning och utveckling (FoU), marknads-
bearbetning, kostnader i samband med patentarbete runt tekno-
login samt byggandet av organisation. Investeringar har framför 
allt skett i produktionsutrustning. Interna och externa kostnader 
för FoU har aktiverats. ClimateWell har sedan starten emitterat 
aktier till ett sammantaget värde av cirka 370 miljoner kronor.

Bolagets policy är att pågående utvecklingsprojekt aktiveras 
och skrivs av under fem år efter det att de resulterat i kommer-
sialiserbara produkter. 

2015 i jämförelse med 2014 
Intäkter 
ClimateWells intäkter 2015 var, förutom försäljningen av imma-
teriella rättigheter för Kina till Suncool AB, i huvudsak hänförliga 
till företagets olika utvecklingsprojekt med fem stora kunder: 
General Electric, Alfa Laval, Rheem, Mobile Climate Control och 
Caterpillar. 

Nettoomsättning 2015 uppgick till 40,8 (7,2) miljoner kronor. 
Ökningen förklaras av försäljning av immateriella rättigheter 
bestående av patent och licensrättigheter för solapplikationen 
i Kina till det tidigare dotterbolaget SunCool. Köpeskillingen 
uppgick till 33 miljoner kronor varav 6 miljoner betalats och 
återstoden, 27 miljoner kronor, kommer att erläggas genom 
intäkter som rättigheterna förväntas generera i Kina. För detaljer 
om SunCool transaktionen se sid 37. 

ClimateWells övriga rörelseintäkter 6,6 (8,2) miljoner kronor 
avser offentlig delfinansiering av projekt. 

Kostnader 
Rörelsens kostnader före aktivering och exklusive av- och ned-
skrivning uppgick till 30,0 (28,2) miljoner kronor, vilket motsvarar 
en ökning om 6 procent. Ökningen kommer från ökade kostnader 
från genomförandet av SunCool-affären samtidigt som projekt-
kostnaderna är något lägre, vilket även visar sig genom lägre 
intäkter via offentlig finansiering. Personalkostnader är lägre 
med anledning av genomsnittligt lägre antal anställda 19 (21).

Resultat 
Årets resultat 2015 uppgick till 20,7 (–8,8) miljoner kronor. För-
bättringen förklaras i sin helhet av SunCool-affären. 

Balansräkning 
Tillgångar 
Totala tillgångar uppgick 31 december 2015 till 108,1 (86,3) 
 miljoner kronor. Ökningen består av långfristig fordring från 
SunCool-affären, delvis motverkad av minskade likvida medel 
för finansiering av rörelseunderskott. 

Balanserade utvecklingskostnader uppgick till 65,8 (61,4) 
 miljoner kronor och utgör den största tillgångsposten. Likvida 
medel uppgick 31 december 2015 till 5,5 (15,3) miljoner kronor. 

Eget kapital och skulder 
Långfristiga skulder uppgick till 25,0 (25,0) miljoner kronor och 
är ett lån som erhållits av Energimyndigheten för utveckling av 
ClimateWells affärer baserade på komponenter. Lånet är ränte- 
och amorteringsfritt till dess komponenterna genererar intäkter. 

SaltX Technologys nuvarande koncernstruktur skapas genom att det på First North 
listade bolaget SaltX Technology Holding AB förvärvar ClimateWell AB genom 
apportemission och därmed blir moderbolag i SaltX Technology-koncernen.
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Därefter sker betalning av räntor och amortering av skuld. Skul-
den amorteras med 5 procent av intäkterna per år vid försälj-
ning i egen regi respektive 35 procent av royaltyintäkter. Ränta 
kommer att utgå med 6 procent över Riksbankens vid varje till-
fälle gällande referensränta. 

Kassaflöde 
Årets kassaflöde 2015 uppgick till –10,0 (–12,9) miljoner kronor. 

Förväntad utveckling kommande år för den nya koncernen 
Moderbolaget SaltX Technology kommer enbart att omfatta 
koncernledningsfunktion och styrelse samt förvaltning av dotter-
bolaget ClimateWell med dess helägda vilande dotterbolag 
 ClimateWell Core Technologies AB. 

SaltX Technology bedömer att möjligheten till liknande affärer 
som SunCool-avtalet under 2015 är begränsade i närtid men att 
möjligheter för licensaffärer för solapplikationen finns på sikt på 
andra geografiska marknader. SaltX Technology bedömer vidare 
att intäkter från samarbetsprojekt kommer att minska under 
2016, med anledning av att några av projekten slutförs. SaltX 
Technology kommer i stället att skifta fokus till industrialisering 
med målet att dess kunder skall kunna börja serietillverka pro-
dukter baserat på Bolagets teknologi. Detta gäller framförallt 
den gasdrivna värmepumpsapplikationen som ClimateWell till-
sammans med General Electric har utvecklat för den amerikan-
ska marknaden, men som i högsta grad även är applicerbar på 
den europeiska marknaden. Det är Bolagets bedömning att 
nuvarande strategi med nära samarbete med betydande part-
ners som utvecklar produkter och applikationer som innehåller 
SaltX-teknologin kommer leda till väsentlig omsättnings- och 
resultattillväxt. 

Redogörelse för rörelsekapital och kapitalbehov för den 
nya koncernen
Bolaget gör bedömningen att det i dagsläget inte har tillräckligt 
rörelsekapital för de närmaste 12 månaderna. Det befintliga 
rörelsekapitalet, vid dateringen av föreliggande Bolagsbeskriv-
ning, bedöms tillräckligt för att bedriva verksamheten enligt 
gällande affärsplan cirka 3 månader. Inom kort avser Bolaget att 
genomföra en fullt garanterad kontantemission som förväntas 
inbringa netto cirka 21 miljoner kronor. Kapitaltillskottet avses 
att användas för Bolagets löpande verksamhet, enligt gällande 
affärsplan. Styrelsen anser att den planerade emissionen till-
sammans med befintlig likviditet är tillräckligt för att finansiera 
verksamheten för de kommande 12 månaderna. Om nyemissionen 

ej genomförs skulle Bolaget tvingas att söka andra finansierings-
möjligheter i form av t.ex. ägarkapital, lån eller offentliga bidrag. 
Därutöver skulle Bolaget behöva ompröva expansions takten i 
den befintliga affärsplanen och se över Bolagets organisation 
och kostnadsstruktur.

Förvärvet av ClimateWell AB
Bolaget har på årsstämma den 7 april 2016 beslutat att genom 
apportemission av 27 500 000 B-aktier förvärva samtliga 
aktier i bolaget ClimateWell AB. 

Ägare med motsvarande 93 procent av aktierna i ClimateWell 
har överlåtit sina aktier i ClimateWell till Bolaget. Resterande 7 
procent är fördelade på cirka 150 aktieägare, vilka erbjuds att 
byta sina aktier i ClimateWell mot aktier i SaltX Technology på 
samma villkor som huvudägarna. Styrelsen bedömer att samt-
liga aktieägare kommer att acceptera erbjudandet och att 
apportemissionen av samtliga aktier i ClimateWell AB kommer 
att vara fullbordad inom sex månader från årsstämmans beslut. 
Se vidare under Legala frågor, sid 35. 

SaltX Technology genomför i anslutning till förvärvet, förutom 
apportemissionen, tre nyemissioner, varav den första är genom-
förd: 

1. Riktad kontantemission om 3 miljoner aktier 
2.  Kontantemission utan företrädesrätt för befintliga aktie-

ägare om 7 miljoner units.
3.  Riktad kontantemission till garanter och rådgivare om 2,2 

miljoner units

Emission två och tre sker i form av units; där varje unit består 
av en aktie och en teckningsoption. Emissionskursen i emission 
två är 3 kronor/unit och vid emission tre 0,08 kronor/unit. Fyra 
teckningsoptioner ger rätt att senast den 31 oktober 2018 
teckna en ny B-aktie i SaltX Technology för 5 kronor. 

Den första nyemissionen genomfördes i mars 2016 och avsåg 
3 miljoner aktier till teckningskursen 3 kronor och riktades till 
en mindre grupp investerare. Vid årsstämma den 7 april 2016 
beslutades vidare att varje befintlig aktie erhöll en vederlagsfri 
teckningsoption varvid totalt 7 010 500 teckningsoptioner 
emitterades. 

Den andra emissionen avser 7 miljoner units och kommer att 
genomföras utan företrädesrätt för befintliga ägare och riktas 
till allmänheten. Nyemissionen är garanterad genom emissions-
garantier.

Arvode till emissionsgaranterna och rådgivare utgår i form av 
units och hanteras genom en riktad kontantemission till garan-
ter och rådgivare.
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Efter genomförda emissioner kommer antalet utestående 
aktier i SaltX Technology att öka från 7 010 500 till 43 710 500. 
Antalet teckningsoptioner kommer att uppgå till 16 210 500 
som vid full teckning skulle inbringa cirka 20 miljoner kronor 
genom teckning av 4 052 625 aktier. Ägarstrukturen, som fram-
går av nedanstående tabell, baseras på att samtliga aktieägare 
i ClimateWell accepterar SaltX Technologys erbjudande. 

Baserat på ClimateWells nuvarande ägarstruktur kommer de 
största aktieägarna i SaltX Technology efter fullbordat förvärv 
vara Industrifonden (cirka 29 procent), Utilsun (cirka 14 procent) 
och Skirner (cirka 13 procent). 

I ClimateWell AB finns utestående teckningsoptioner. Dessa 
optioner löper till 20 juli 2016 och har en lösenkurs motsva-
rande 4,32 kronor i SaltX Technology. Teckningsoptionerna 
motsvarar 2 312 500 aktier i SaltX Technology Holding. Om 
dessa teckningsoptioner utnyttjas och nya aktier skapas i dot-
terbolaget kommer moderbolaget förvärva även dessa aktier 
genom apportemission. Dessa aktier skulle i så fall utgöra 5 
procent av antalet aktier i SaltX Technology och Koncernen 
skulle tillföras 9,99 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter 31 december 2015 för den 
nya koncernen
Utöver förvärvet av ClimateWell AB och emissionerna i samband 
med förvärvet har inga väsentliga händelser skett. 

Proforma för balansräkning för koncernen 2015-12-31 
Syfte med proformaredovisning 
Proformaredovisningen har upprättats i syfte att presentera en 
översiktlig illustration avseende hur SaltX Technologys förvärv 
av ClimateWell AB med tillhörande emissioner, skulle ha kunnat 
påverka koncernbalansräkningen för Anodaram om den skett 
per 2015-12-31. Transaktionerna genomförs under mars–maj 

2016. Proformaredovisningen är inte avsedd att visa en faktisk 
balansräkning vid något specifikt tillfälle utan är endast tänkt 
att beskriva en hypotetisk situation och har framtagits endast i 
illustrativt syfte. 

Då SaltX Technology i december 2015 har avyttrat sin tidigare 
verksamhet och därefter endast förvaltat likvida medel så består 
den nya koncernen uteslutande av den verksamhet som bedrivs 
i ClimateWell AB. Därav presenteras endast en proformabalans-
räkning och inte någon proformaresultaträkning. 

Grunden för proformaredovisningen 
Proformabalansräkningen har upprättats med utgångspunkt i 
reviderade balansräkningar per 2015-12-31 för bolagen SaltX 
Technology Holding AB (publ) och ClimateWell AB (publ) upp-
rättade enligt årsredovisningslagen samt BFNs Allmänna råd 
om Års redovisning och Koncernredovisning (K3). ClimateWell 
har ett vilande dotterbolag, ClimateWell Core Technologies AB, 
vilket inte har konsoliderats i proformabalansräkningen. 
Proforma balansräkningen har upprättats i enlighet med de 
redovisningsprinciper som är desamma för båda bolagen och 
anges i respektive årsredovisning. Proformabalansräkningen är 
upprättad utifrån att förvärvet redovisas som ett omvänt för-
värv enligt K3 19.6. Utgångspunkten är att ClimateWell är för-
värvaren då dess ägare får det bestämmande inflytandet över 
koncernen. Vidare inkluderar proformaredovisningen de två 
kontantemissionerna på tillsammans cirka 30 miljoner kronor 
som om de genomfördes och fullbordades per 2015-12-31 samt 
att ersättning i form av aktier till emissionsgaranter och råd-
givare erlagts per det datumet. Emission nr 1 om 9 miljoner 
 kronor är genomförd och den förestående emissionen nr 2 om 
21 miljoner kronor är fullt garanterad. 

Införlivade handlingar 
Bolagsbeskrivningen består av, utöver föreliggande dokument, 
följande handlingar som härmed införlivas genom hänvisning 
och skall läsas som en del av bolagsbeskrivningen:
• Årsredovisningar för SaltX Technology Holding AB och 

 ClimateWell AB för 2014 och 2015 finns tillgängliga  
på Bolagets hemsida.

ÄGARE Aktier Andel

ClimateWells gamla aktieägare 27 500 000 62,9%

Investerare i de två nyemissionerna 10 000 000 22,9%

Emissionsgarantiersättning och  arvoden 2 200 000 5,0%

SaltX Technologys nuvarande  aktieägare 4 010 500 9,2%

Totalt 43 710 500 100%

Ägarstrukturen i tabell, baseras på att samtliga aktieägare i  
ClimateWell accepterar SaltX Technologys erbjudande. 
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BELOPP I TKR 2015-01-01–2015-12-31 2014-01-01–2014-12-31

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -4 284 849 -3 370 593

Personalkostnader -234 423 -435 210

Övriga rörelsekostnader -15 000 000 —

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -19 519 272 -3 805 803

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag -27 190 038 —

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 1 199 071 761 480

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 308 77 897

Räntekostnader och liknande resultatposter — -197

SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER -25 978 659 839 180

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -45 497 931 -2 966 623

ÅRETS RESULTAT -45 497 931 -2 966 623

Resultat per aktie -6,73 kr -0,44 kr

Resultaträkning (reviderad)
SaltX Technology Holding AB (fd Anodaram AB)
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BELOPP I TKR 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten — 11 751 743

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter — 234 232

— 11 985 975

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag — 10 292

Fordringar hos koncernföretag — 13 263 414

0 13 273 706

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0 25 259 681

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar — 901 408

Övriga fordringar 634 712 681 894

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 100 —

663 812 1 583 302

Kassa och bank 3 692 628 24 871 644

Summa omsättningstillgångar 4 356 440 26 454 946

SUMMA TILLGÅNGAR 4 356 440 51 714 627

Balansräkning (reviderad)
SaltX Technology Holding AB (fd Anodaram AB)
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Balansräkning (reviderad)
SaltX Technology Holding AB (fd Anodaram AB)

BELOPP I TKR 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 882 310 676 050

Fritt eget kapital

Överkursfond 51 524 249 53 683 050

Ansamlad förlust -3 475 452 -508 829

Årets förlust -45 497 931 1-2 966 623

2 550 866 50 207 598

SUMMA EGET KAPITAL 3 433 176 50 883 648

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 401 070 517 754

Övriga kortfristiga skulder 7 500 3 268

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 514 694 309 957

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 923 264 830 979

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 356 440 51 714 627

Ställda säkerheter 50 000 50 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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BELOPP I TKR 2015-01-01–2015-12-31 2014-01-01–2014-12-31

Nettoomsättning 40 752 7 231

Övriga rörelseintäkter 6 601 8 221

47 353 15 452

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –13 878 –10 236

Personalkostnader –11 731 –12 241

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –1 517 –2 010

RÖRELSERESULTAT 20 227 –9 035

Resultat från finansiella poster

Resultat från ränteintäkter och liknande resultatposter 472 227

Resultat från räntekostnader och liknande resultatposter –39 –9

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 20 660 –8 817

Skatt på årets resultat — —

ÅRETS RESULTAT 20 660 –8 817

Resultaträkning (reviderad)
ClimateWell AB
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BELOPP I TKR 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 65 821 61 421

Patent och varumärken 1 751 1 943

67 572 63 364

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 734 1 413

734 1 413

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterbolag 100 208

Andra långfristiga fordringar 27 120 —

27 220 208

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 95 526 64 985

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Förskott leverantörer 378 —

378 —

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 290 1 023

Övriga fordringar 908 666

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 515 4 339

6 713 6 028

Kassa och bank 5 454 15 304

Summa omsättningstillgångar 12 545 21 332

SUMMA TILLGÅNGAR 108 071 86 317

Balansräkning (reviderad)
ClimateWell AB



26

SaltX Technology Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning med anledning av verksamhetsförändring genom  förvärv av ClimateWell AB (publ)

BELOPP I TKR 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 799 19 799

Reservfond 26 972 26 972

46 771 46 771

Fritt eget kapital

Överkursfond 325 110 325 110

Balanserat resultat –320 332 –311 515

Årets resultat 20 660 –8 817

25 438 4 778

72 209 51 549

Avsättningar

Avsättning avvecklingskostnader SolarChiller 403 457

403 457

Långfristiga skulder

Övriga skulder 25 000 25 000

25 000 25 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 620 722

Övriga skulder 747 747

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 092 7 842

10 459 9 311

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 108 071 86 317

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 600 600

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning (reviderad)
ClimateWell AB
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Belopp i tkr

 SaltX  Technology 
Holding AB 1)

2015-12-31
ClimateWell AB 1)

2015-12-31 Förv.&elim. 2) 3) Emis.&ers. 4) 5) Proforma

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar 67 572 67 572

Materiella  anläggningstillgångar 734 734

Finansiella  anläggningstillgångar 27 220 27 220

Summa anläggningstillgångar 95 526 95 526

Omsättningstillgångar

Varulager mm 378 378

Kortfristiga fordringar 663 6 713 7 376

Kassa och bank 3 693 5 454 30 176 39 323

Summa  omsättningstillgångar 4 356 12 545 30 176 47 077

SUMMA TILLGÅNGAR 4 356 108 071 30 176 142 603

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 3 433 72 209 — 30 176 105 818

Avsättningar 403 403

Långfristiga skulder 25 000 25 000

Kortfristiga skulder 923 10 459 11 382

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH  SKULDER

4 356 108 071 30 176 142 603

Balansräkning Proforma  
i sammandrag

1) Baserat på reviderade balansräkningar per 2015-12-31
2) Baserat på omvänt förvärv, ClimateWells förvärv av SaltX Technology, då ClimateWells ägare får ett bestämmande inflytande över den nya koncernen
3)  Värdet av Anodaram har satts till 4 010 500 aktier à 3 kr som är aktiekursen i emissionerna, tillsammans 12 032. Den goodwill som uppstår, 8 599,  

redovisas direkt som som en avdragspost mot det egna kapitalet    
4) Emissionerna tillför bolaget 9 000 + 21 000 i kontanter som fördelas mellan aktiekapital och överkursfond   
5)  Ersättning till emissionsgaranter och rådgivare sker i form av aktier som emitteras mot kvotvärdet på de emitterade aktierna,  

2 200 000 aktier `0,08 kr = 176      
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Revisors rapport avseende proformaredovisning
Vi har utfört en revision av den proformaredovis-
ning som framgår på sidorna 20, 27 i SaltX Tech-
nology Holding AB (publ)s bolagsbeskrivning 
daterat 10 maj 2016.

Proformaredovisningen har upprättats i syfte 
att informera om hur förvärvet av Climatewell AB 
(publ) skulle ha påverkat koncernbalansräkningen 
per 31 december 2015 samt att kontantemission-
erna på tillsammans cirka 30 miljoner kronor till-
förts bolaget per samma datum.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsens ansvar att upprätta en profor-
maredovisning i enlighet med kraven i prospekt-
förordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt 
bilaga II p. 7 i prospektförordningen 809/2004/
EG. Vi har ingen skyldighet att lämna något annat 
uttalande om proformaredovisningen eller någon 
av dess beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för 
sådan finansiell information som använts i sam-
manställningen av proformaredovisningen.

Utfört arbete
Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FARs 
rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell

information i prospekt. Vårt arbete, vilket inte 
har innefattat en oberoende granskning av under-
liggande finansiell information, har huvudsakligen 
bestått i att jämföra den icke justerade finansiella 
informationen med källdokumentation, bedöma 
underlag till proformajusteringar och diskutera 
proformaredovisningen med företagsledningen.

Revisionsföretaget tillämpar ISOC 1 (Internatio-
nal Standard on Quality Control) och har därmed 
ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket inne-
fattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avse-
ende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder 
för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar 
och andra författningar.

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få 
den information och de förklaringar vi bedömt 
nödvändiga för att med rimlig säkerhet försäkra 
oss om att proformaredovisningen har samman-
ställts enligt de grunder som anges på sidorna  
20, 27 

och att dessa grunder överensstämmer med de 
redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Uttalande
Enligt vår bedömning har proformaredovisningen 
sammanställts på ett korrekt sätt enligt de 
 grunder som anges på sidorna 20, 27 och dessa 
grunder överensstämmer med de redovisnings-
principer som tillämpas av bolaget.

Till styrelsen i SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr 556917-6596

Stockholm den 10 maj 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Claes Sjödin
Auktoriserad revisor

Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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Aktier, aktiekapital  
och ägarförhållanden
Aktiekapital 
Aktierna i SaltX Technology har utgivits i enlighet med svensk 
lagstiftning och är angivna i svenska kronor. Det finns inte 
några inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier. Antalet 
registrerade aktier uppgår per den 2 maj 2016 till 32 295 805 
och aktiekapitalet uppgår till 2 853 664 kronor.

Vid årsstämman den 7 april 2016 beslutades om tre emissioner: 
en apportemission för förvärvet av ClimateWell; en kontantemission 
utan företrädesrätt samt en riktad kontantemission. Vidare besluta-
des om en nedsättning av aktiekapitalet genom minskning av 
aktiens kvotvärde från 0,22 kronor till 0,08 kronor. Efter att dessa 
emissioner har genomförts fullt ut kommer SaltX Technologys aktie-
kapital uppgå till 3 496 840 kronor fördelat på 43 710 500 aktier, 
samtliga av serie B, se tabell med Aktiekapitalets utveckling nedan. 

Teckningsoptioner 
Vid årsstämman den 7 april beslutades även om emission av 
7 010 500 st teckningsoptioner, till befintliga aktieägare. Emis-
sionen genomfördes som en riktad emission där teckningsbe-
rättigad åtagit sig att vederlagsfritt överlåta teckningsoptionerna 
i relationen en teckningsoption för varje aktie. Tillsammans med 
de teckningsoptioner som förväntas emitteras i samband med 
kontantemissionen utan företräde och den riktade kontantemis-
sionen kommer totalt 16 210 500 teckningsoptioner att emitteras. 
Fyra (4) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 
5,00 kronor senast i 31 oktober 2018. Om samtliga tecknings-
optioner utnyttjas, tillförs SaltX Technology cirka 20 miljoner 
kronor. De 4 052 625 aktier som därmed ges ut utgör cirka 8,5 
procent av aktiekapitalet.  

SaltX Technology Holding AB har sedan tidigare 500 000 
teckningsoptioner med löptid till den sista augusti 2016 och 
med lösenpris 18 kronor. Dessa teckningsoptioner härrör från 
tidigare verksamheten och som avyttrades i december 2015. 
Teckningsoptionerna finns i Bolagets förvar och har inte inklu-
derats i ovanstående uppgifter om antalet teckningsoptioner. 

Bemyndigande 
Årsstämman i SaltX Technology, den 7 april 2016, beslutade att 
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden 
fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av 
aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om 
apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieä-
garnas företrädesrätt. 

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från 
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kompletterande 
apportförvärv av aktier i ClimateWell och, i förekommande fall, 
aktier som nytecknas i ClimateWell med stöd av utestående 
teckningsoptioner. Därutöver ska bemyndigandet kunna användas 
för kapitalanskaffning för expansion, företagsförvärv och för 
bolagets rörelse. 

Incitamentsprogram 
Tidigare program 
I det förvärvade bolaget ClimateWell finns ett incitamentspro-
gram i form av teckningsoptioner till tidigare VD, nuvarande ord-
förande Åke Sund, och nuvarande vice VD Göran Bolin. En av 
huvud ägarna, Skirner AB, har från de ovan nämnda förvärvat en 

Förändring AK Ack AK Förändr. antal aktier Ack antal aktier Kvotvärde

Bolagsbildning (2013) 50 000 50 000 50 000 50 000 1

Split — 50 000 450 000 500 000 0,1

Nyemission (2013) 418 750 468 750 4 187 500 4 687 500 0,1

Nyemission (2014) 31 250 500 000 312 500 5 000 000 0,1

Nyemission (2014) 176 050 676 050 1 760 500 6 760 500 0,1

Fondemission (2015) 202 815 878 865 — 6 760 500 0,13

Minskning (2015) –357 500 521 365 –2 750 000 4 010 500 0,13

Fondemission (2015) 360 945 882 310 — 4 010 500 0,22

Nyemission (mars 2016) 660 000 1 542 310 3 000 000 7 010 500 0,22

Nedsättning av aktiekapital –981 470 560 840 — 7 010 500 0,08

Apportemission (93 %) 2 022 824 2 583 664 25 285 305 32 295 805 0,08

Pågående och planerade aktiviteter

Apportemission kvarvarande 7 % (maj– cirka okt 2016) 177 176 2 760 840 2 214 695 34 510 500 0,08 

Kontantemission utan företräde (maj 2016) 560 000 3 320 840 7 000 000 41 510 500 0,08 

Kontantemission (garanter och rådgivare maj 2016) 176 000 3 496 840 2 200 000 43 710 500 0,08 

Aktiekapitalets utveckling
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andel av dessa teckningsoptioner. Dessa optioner löper till 20 
juli 2016 och har en lösenkurs på 0,06 kronor vilket motsvarar 
4,32 kronor i SaltX Technology Holding. Antalet optioner uppgår 
till 166 500 000, med rätt att teckna en (1) ny aktie i Climate-
Well per teckningsoption, vilket motsvarar 2 312 500 aktier i 
SaltX Technology Holding. Om dessa teckningsoptioner utnytt-
jas och nya aktier skapas i dotterbolaget kommer moderbolaget 
förvärva även dessa aktier genom apportemission. Dessa aktier 
skulle i så fall utgöra 5 procent av antalet aktier i SaltX Techno-
logy och Koncernen skulle tillföras 9,99 miljoner kronor.

Nytt incitamentsprogram 
Vid årsstämman 7 april 2016 beslutades om ett nytt incitaments-
program för ledning och samtliga anställda i Bolaget, Climate-
Well eller annat bolag i koncernen. Det ersätter dels ett existe-
rande program i dotterbolaget som därmed avbryts och utgör 
dels ett nytt program. Totalt kommer 1,5 miljoner tecknings-
optioner att emitteras med löptid i tre (3) år och en lösenkurs 
om 5 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för 
nyteckning av aktier under perioden 29 maj–29 juni 2019. Dessa 
teckningsoptioner kommer att erbjudas att förvärvas av ledning 
och anställda i Bolaget, ClimateWell eller annat bolag i koncer-
nen. Om dessa optioner utnyttjas fullt utkommer de nya akti-
erna att utgöra 2,9 procent av antal aktier i Bolaget, räknat 
efter full utspädning. Bolaget tillförs cirka 6 miljoner kronor vid 
fullt utnyttjande. Bolaget har ej för avsikt att notera dessa 
teckningsoptioner.

Ägande 
Ägarstrukturen i moderbolaget SaltX Technology Holding efter 
att besluten på årsstämman genomförts, men före utnyttjande 
av teckningsoptioner, framgår enligt nedan. Baserat på Climate-
Wells nuvarande ägarstruktur kommer de största aktieägarna 
i SaltX Technology efter fullbordat förvärv vara Industrifonden 
(cirka 29 procent), Utilsun (cirka 14 procent) och Skirner (cirka 
13 procent).

Aktieslag 
Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet lägst vara 2 400 000 
kronor och högst 9 600 000 kronor. Antalet utestående aktier 
ska lägst vara 30 000 000 och högst 120 000 000. Kvotvärdet 
för aktien är 0,08 kronor. Bolaget kan utge maximalt 10 000 
aktier av serie A och 120 000 000 av serie B. Aktie av serie A 
berättigar till tio röster och aktie av serie B en röst vid bolags-
stämma. Samtliga aktier har lika rätt vid eventuell utdelning och 
överskott vid likvidation. Varje röstberättigad får rösta för sitt 
fulla antal aktier utan begränsning. 

Styrelsen har för avsikt att vid lämpligt tillfälle efter fullbordad 
transaktion föreslå en bolagsstämma att de olika aktieslagen 
tas bort och att Bolaget därefter endast ska ha ett aktieslag. 
Aktierna i SaltX Technology är inte och har inte varit föremål 
för erbjudande till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösnings-
skyldighet. Aktierna har ej heller varit föremål för något offent-
ligt uppköpserbjudande.

PROGRAM Antal optioner Antal aktier Lösenkurs Kapitaltillskott Ack. utspädning 5) Sista teckningsdag

Tidigare program

ClimateWell 1) 2) 166 500 000 2 312 500 4,32 9 990 000 5,02% 2016-07-20

SaltX Technology 3) 500 000 500 000 18,00 9 000 000 6,05% 2016-08-31

Nya program

I samband med förvärvet 4) 16 210 500 4 052 625 5,00 20 263 125 13,57% 2018-10-31

Incitamentssprogram 1 500 000 1 500 000 5,00 7 500 000 16,06% 2019-06-29

1) Avser existerande optioner i ClimateWell som kan omvandlas till aktier i ClimateWell och ersättas med aktier i SaltX Technology
2) Lösenkurs är 0,06 kr vilket motsvarar angiven kurs för aktier i SaltX Technology
3) Innehavs av Bolaget och avses inte att omsättas
4) Optioner till vissa aktieägare i SaltX Technology
5) Baserat på antal aktier efter fullbordat förvärv av ClimateWell och sedan ackumulerad utspädning

ÄGARE Aktier Andel

ClimateWells gamla aktieägare 27 500 000 63,0%

Investerare i kontantemissionen utan 
 företräde för befintliga aktieägare 7 000 000 16,0% 

Riktad kontantemission, garantiersättning 
och arvoden mm 2 200 000 5,0% 

SaltX Technologys nuvarande  aktieägare 7 010 500 16,0%

TOTALT 43 710 500 100,0%

ClimateWells gamla aktieägare

Stiftelsen Industrifonden  12 819 989 29,3%

Skirner 5 211 515 11,9%

Utilsun 5 912 607 13,5%

Övriga 3 555 889 8,3%

TOTALT 27 500 000 63,0%

Ägarstrukturen i tabellen, baseras på att samtliga aktieägare i ClimateWell 
accepterar SaltX Technologys erbjudande.

Potentiell utspädningseffekt från teckningsoptioner
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Styrelse
SaltX Technologys styrelse består av fem ledamöter. 
Styrelsens arbete leds av dess ordförande. 

Åke Sund
Ordförande
Född: 1957
Utbildning: Diplomerad Mark-
nadsekonom RMI/Berghs, 
 Ekonomistudier Stockholm 
 Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: 
Egen företagare, styrelse-
uppdrag
Tidigare erfarenheter: 
Koncernledningen i ASSA 
ABLOY AB 1994–2010 
Övriga pågående uppdrag: 
Ordförande i SunCool AB, 
Zaplox AB och Embra-
cingSound AB. Ordförande 
Healthy Business Development 
AB. Styrelseledamot i Calle 
 Flygare Teaterskola AB
Tidigare styrelseuppdrag 
(senaste fem åren): –
Aktieinnehav: –
Optionsinnehav: Direkt och 
indirekt genom bolag innehav 
av teckningsoptioner i 
 ClimateWell motsvarande 
154 166 teckningsoptioner i 
SaltX  Technology Holding

Olle Nordström
Ledamot
Född: 1958
Utbildning: Civilekonom, 
 Handelshögskolan Stockholm
Huvudsaklig sysselsättning: 
Arbetande styrelseordförande 
Skirner AB
Tidigare erfarenheter:
VD FFNS Gruppen AB och 
Humlegården Fastigheter AB
Övriga pågående uppdrag: 
Ordförande Skirner Förvaltning 
AB, Besqab AB och Stockholms 
Stad Brandförsäkringskontor. 
Ledamot i Sparbössan Fastig-
heter AB, Teletec Connect AB, 
SunCool AB, Baloba Inter AB 
och Skirner Energy Invest AB. 
Suppleant i Fastigheten Skval-
berget 21 AB och Husa Skog 
AB
Tidigare styrelseuppdrag 
(senaste fem åren): Ordfö-
rande Sweco AB (publ), 
 Gustafs Scandinavia AB, 
 Gustafs Holding AB och 
 Teletec Connect Holding AB 
Aktieinnehav: Direkt och indi-
rekt innehav aktier i Clima-
teWell motsvarande  
6 016 867 aktier i SaltX Tech-
nology Holding 
Optionsinnehav: Direkt och 
indirekt innehav av teck-
ningsoptioner i ClimateWell 
motsvarande 694 444 optio- 
ner i SaltX Technology Holding

Juan Hernandez Zayas 
Ledamot
Född: 1962
Utbildning: Economics and 
Business Administration, 
 Bilbao. MBA från LSFT 
 (London). 
Huvudsaklig sysselsättning: 
VD Cosimet SA, Spanien. 
VD GrupoTDG SL.
Övriga pågående uppdrag: 
Medlem av ROAC (The official 
Spanish College of Chartered 
Accountants). Styrelsemedlem 
Welzia Management SA, 
 Wisekey S.A, Igurco SL, 
 SunCool AB.
Tidigare styrelseuppdrag 
(senaste fem åren): Audit and 
Corporate division of Price-
WaterhouseCoopers. Director 
of Affiliates, Eguizabal-Pater-
nina Group. VD, Cosimet- 
Velasco Group. 
Aktieinnehav: Direkt och indi-
rekt genom bolag innehav av 
aktier i ClimateWell motsva-
rande 5 912 377 aktier i SaltX 
Technology
Optionsinnehav: –

Lennart Rolfsman 
Ledamot
Född: 1944
Utbildning: Civ Ing., Chalmers 
Tekniska Högskola. Företags-
ekonomi, Linköpings universitet 
Huvudsaklig sysselsättning: 
Entreprenör, forskning och 
utredning termiska system 
Övriga pågående uppdrag: 
Styrelseledamot Heatcore AB, 
SunCool AB.
Tidigare styrelseuppdrag 
(senaste fem åren): Tidigare 
utvecklingschef Stal Refrigera-
tion AB och systemteknik York 
Refrigeration 
Aktieinnehav: –
Optionsinnehav: –
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Tommy Nilsson
Ledamot
Född: 1956. 
Utbildning: Ekonom Frans Schar-
tau, Ekonomistudier vid Stockholms 
Universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: 
Affärsområdeschef/Investment 
Director Stiftelsen Industrifonden
Tidigare erfarenheter: 
Logistikchef Ericsson Information 
Systems AB, VD Enator System-
lösningar AB, VD Concis Consulting 
AB, VD Askus AB, VD Conestra 
Management AB
Övriga pågående uppdrag: Leda-
mot i KTH Chalmers Capital Kom-
manditbolag, KTH Seed Capital 
Kommanditbolag, SunCool AB, 
Swednanotech AB, Elto Holding 
AB, Conestra Management AB, 
Suppleant Auctions On Line Scan-
dinavia AB, Apica AB, Starcounter 
AB, Storegate AB, Accedo Broad-
band AB
Tidigare styrelseuppdrag (senaste 
fem åren): Ledamot, Mantex 
Incentive AB, Mantex AB, Eltani 
Fastighets AB, Suppleant, Clavister 
AB, Clavister Holding AB, eBuilder 
AB, Inriver AB, Samsung Nanoradio 
Design Center AB, MediaTek 
Sweden AB, Netadmin System i 
Sverige AB, Movimento Group AB, 
Actiwave AB, Fyndiq AB, Bambora 
On Mobile AB, Heatcore AB, 
Garantibil Sverige AB, Cirrus Logic 
International (Sweden) AB. 
Aktieinnehav: –
Optionsinnehav: –

Ingen av styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare har varit 
inblandad i konkurs eller likvidation (när fråga varit om obestånd) i egenskap av 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Ovan gäller förutom vad som 
anges nedan. Karl Bohman var i mars 2011 VD i bolaget Predect AB, verksamt 
inom cleantechsektorn för vattenrening, som efter skiljaktigheter i ägarkretsen av 
styrelsen försattes i konkurs. 
   Ingen styrelseledamot eller någon av Bolagets ledande befattningshavare har 
dömts i något bedrägerirelaterat mål. Inte heller har någon anklagelse och/eller 
sanktion utfärdats av myndighet eller yrkessammanslutning mot någon av dessa 
personer. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har förbjudits av 
domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings-, eller kontroll-
organ eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag. Ingen av 
 styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna är berättigad till några 
förmåner i samband med upphörande av uppdrag som styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare (utöver vad som följer av bestämmelser i de ledande 
befattningshavarnas anställningsavtal om anställningsförmåner under uppsäg-
ningstid). Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några familje-
band med någon annan av styrelseledamöterna eller de ledande befattnings-
havarna. Bolaget är inte medvetet om några intressekonflikter mellan 
styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot 
 Bolaget och sådan styrelseledamots eller sådan ledande befattningshavares 
 privata intressen och/eller andra skyldigheter. 
   Tommy Nilsson, Olle Nordström och Juan Hernandez Zayas ska inte anses  
oberoende av större ägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled-
ningen.  Åke Sund och Lennart Rolfsman ska anses oberoende av såväl större 
ägare som bolaget och bolagsledningen.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSEMEDLEMMAR OCH 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE DE SENASTE FEM ÅREN
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Ledning

Karl Bohman
VD (sedan 2014)
Anställd sedan 2011 
Tidigare Affärsutvecklingschef
Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör 
 Industriell Ekonomi, Linköping, 
Sverige Ecole Polytechnique 
Federale de Lausanne, 
Schweiz.
Chalmers Tekniska Högskola, 
Sverige Stanford Graduate 
School of Business, USA 
Övriga pågående uppdrag: –
Tidigare erfarenheter: Totalt 16 
års erfarenhet av teknik- och 
företagsutveckling i entrepre-
nörsdrivna bolag och organisa-
tioner, som till exempel VD och 
grundare av ett trådlöst säker-
hetsföretag för fraktcontainrar 
som såldes till GE Security. 
Innan dess Innovation Cell 
Manager på Ericsson Innova-
tion Business Innovation. Inter-
nationell erfarenhet från flera 
år i USA och Asien. Vinnare av 
svenska IBM Smarter Planet 
2010.
Aktieinnehav: Direkt och indi-
rekt genom bolag innehav av 
aktier i ClimateWell motsva-
rande 13 888 aktier i SaltX 
Technology
Optionsinnehav: –

Göran Bolin
vVD och teknisk chef 
Anställd sedan 2001
 Grundare av  ClimateWell
Född: 1947
Utbildning: Tekniskt gymna-
sium. Musikakademin i Wien 
och i Stockholm KTH ej avslu-
tad examen pga uppstart av 
Bolin Konstruktion AB
Övriga pågående uppdrag: 
Ansvarig för tekniköverföring i 
Suncool AB till dess kinesiska 
partner.
Tidigare erfarenheter: Grund-
are och VD på Bolin Konstruk-
tion. Uppfinnare av bokbinderi-
maskiner inklusive 
pocketbokformat (1977–1989).  
Grundare och VD på Solsam 
Sunergy AB. Byggde upp Sveri-
ges största solenergiföretag 
(1989–2003). Författare och 
medförfattare till samtliga 
Climate Wells cirka 100 patent. 
30 års erfarenhet av solenergi-
branschen Technology Pioneer 
vid World Economic Forum 
2007.
Aktieinnehav: Direkt och indi-
rekt genom bolag innehav av 
aktier i ClimateWell motsva-
rande 173 621 aktier i SaltX 
Technology
Optionsinnehav: Direkt och 
indirekt genom bolag innehav 
av teckningsoptioner i 
 ClimateWell motsvarande 
731 944  teckningsoptioner i 
SaltX  Technology

Helena Haglund  
Ekonomichef
Anställd sedan 2001
Född: 1965
Utbildning: Högre ekonomiska 
studier FEI, ekonomiskt 
 gymnasium samt internt inom 
företaget.
Övriga pågående uppdrag: –
Tidigare erfarenheter: 
 Redovisningsbyrå i egen regi, 
redovisningsansvarig i tidigare 
anställningar.
Aktieinnehav: Direkt och indi-
rekt genom bolag innehav av 
aktier i ClimateWell motsva-
rande 10 149 aktier i SaltX 
Technology
Optionsinnehav: –

Anneli Wadeborn
Utvecklingschef
Anställd sedan 2010
Född: 1971
Utbildning: Civilingenjör 
 Kemiteknik, KTH
Övriga pågående uppdrag: –
Tidigare erfarenheter: Plats-
chef och tidigare Produktions-
chef bioMérieux (tillverkning 
Etest, resistens-bestämning av 
antibiotika) Produktspecialist 
och tidigare Produktionschef 
Pharmacia/Pfizer.
Aktieinnehav: –
Optionsinnehav: –
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Ulrika Tornerefelt
Chef för kvalitet och personal
Anställd sedan 2009
Född: 1976
Utbildning: Civilingejör, Kemi-
teknik (material- och 
 polymerkemi) Lunds Tekniska 
Högskola, Psykologi (arbets- 
och kognitiv psykologi) Lunds 
Universitet, PMP certified 
(2012).
Övriga pågående uppdrag: –
Tidigare erfarenheter: Project 
Manager Tetra Pak, Project 
manager MCN Ragn-Sells, 
Head project manager packa-
ging innovation Commercial 
Marketing Carlsberg Sweden.
Aktieinnehav: Direkt och indi-
rekt genom bolag innehav av 
aktier i ClimateWell motsva-
rande 10 597 aktier i SaltX 
Technology
Optionsinnehav: – 

Michael Norek 
Chef för paketering och supply
Anställd sedan 2009
Född: 1980. 
Utbildning: Civilingenjör  
Materialteknik, KTH,  
PMP certified (2012).
Övriga pågående uppdrag: –
Tidigare erfarenheter:   
Provning och utveckling inom 
Automotive och Medicinteknik.
Aktieinnehav: –
Optionsinnehav: –

REVISORER
SaltX Technologys revisor är Öhrlings PriceWater-
houseCoopers med auktoriserad revisor Claes Sjödin 
som huvudansvarig.

Revisionsfirman med ansvarig revisor valdes första 
gången vid årsstämman 2013 och omvaldes nyligen 
vid årsstämman i april 2016 intill nästa årsstämma.
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Legala frågor och  
kompletterande information

Legal struktur 
Koncernen består av moderbolaget SaltX Technology Holding 
AB och dotterbolaget ClimateWell AB med för närvarande 23 
anställda i Sverige samt dess vilande dotterbolag ClimateWell 
Core Technologies AB som inte har några anställda. 

Aktieägaravtal 
Såvitt Bolagets styrelse känner till föreligger inte några aktie-
ägaravtal mellan några av SaltX Technologys större aktieägare. 

Certified Adviser på First North 
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika 
börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status 
som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First 
Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel 
på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas 
på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag 
på en reglerad marknad. 

Alla bolag vars aktier handlas på First North har en certified 
adviser som övervakar att Bolaget lever upp till First Norths 
regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. 
Remium Nordic AB, som är medlem vid och har avtal med Nasdaq 
Stockholm AB, är certified adviser för SaltX Technology. Nasdaq 
Stockholm ABs övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar 
för att kontrollera att både bolag och certified advisers lever 
upp till regelverket på First North. Surveillance övervakar även 
handeln på First North. Remium Nordic AB äger inte några aktier 
i SaltX Technology utöver eventuella innehav som härrör till 
tjänsten likviditetsgaranti. 

Handel på First North 
SaltX Technologys aktie handlas på First North under kortnamnet 
ARAM B, som dock under maj förväntas ändras till SALT B. 
ISIN-koden är SE0005308541. 

Likviditetsgarant 
SaltX Technology har ett avtal med Remium Nordic AB enligt 
vilket Remium agerar likviditetsgarant i SaltX Technologys aktie 
avseende handeln på First North. Åtagandet innebär huvudsak-
ligen att likviditetsgaranten åtar sig att när så är möjligt ställa 
kurser på både köp- och säljsidan, med verkan att skillnaden 
mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss nivå. Syftet med 
avtalet är således att främja likviditeten i SaltX Technologys aktie. 

Avstämningsbolag 
SaltX Technology är ett avstämningsbolag och dess aktier är 
registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument. SaltX Technology och 
dess aktier är anslutna till VPC-systemet med Euroclear som 
central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Euro-
clear administrerar även SaltX Technologys aktiebok. Aktie-
ägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner 
med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i 
VPC-systemet av behöriga banker och andra värdepappers-
förvaltare. 

Utdelningspolicy 
Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till aktieägarna 
i SaltX Technology är beroende av ett antal faktorer, som resultat, 
finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först när 
långsiktig lönsamhet kan förutses, kan utdelning ske till aktie-
ägarna. Under det närmsta året förväntas det inte bli aktuellt 
med utdelning, utan tillgängliga medel kommer att användas 
för fortsatt expansion. Beslut om vinstutdelning fattas av 
bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt 
till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare 
i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för 
utdelningen som beslutas av bolagsstämman. 

Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per 
aktie. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning 
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast 
genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller 
hela beloppet Bolaget. SaltX Technology tillämpar inte några 
restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdel-
ning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för 
eventuella begränsningar som följer av bank-och clearingsystem 
sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i 
Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemma-
hörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Lån från Energimyndigheten 
ClimateWell har en skuld till Energimyndigheten om 25 miljoner 
kronor. Skulden är ett lån, som erhållits för utveckling av bolagets 
affärer baserade på komponenter. Lånet är ränte- och amorte-
ringsfritt till dess komponenterna genererar intäkter. Därefter 
sker betalning av räntor och amortering av skuld med 5 procent 
av intäkterna per år vid försäljning i egen regi respektive 35 

SaltX Technology Holding AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisations-
nummer 556917-6596, vilket registrerades vid Bolagsverket den 2 januari 2013 under 
dåvarande namnet Grundbulten 5673 AB. Bolagets associationsform är aktiebolag 
och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
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procent av royaltyintäkter. Lånet omfattas av sådan change of 
control-klausul som beskrivs på sida 3 i denna Bolagsbeskrivning. 
SaltX Technology har ej fått någon indikation, ej heller anledning 
att förvänta sig, att Energimyndigheten skulle åberopa change 
of control-klausulen.

Skattemässiga underskottsavdrag 
Både SaltX Technology Holding och ClimateWell har skatte-
mässiga underskottsavdrag. Dessa påverkas negativt genom 

PATENT UPPFINNARE DATUM PATENTREFERENS (PCT*)

CHEMICAL HEAT PUMP
R. Olsson 
M. Olsson 
S. Jonsson

20 dec, 1999 PCT/SE99/02432

CHEMICAL HEAT PUMP WORKING WITH A HYBRID SUBSTANCE
G. Bolin 
R. Olsson

29 maj, 2007 PCT/SE07/00522

STORING AND TRANSPORTING ENERGY
G. Bolin 
R. Olsson 
K. Thunman

28 nov, 2008 PCT/SE08/00676

ABSORPTION MACHINE HAVING A BUILT-IN ENERGY STORAGE WORKING  
ACCORDING TO THE MATRIX METHOD

G. Bolin 10 feb, 2009 PCT/SE09/50136

CHEMICAL HEAT PUMP COMPRISING AN ACTIVE SURFACE G. Bolin 18 apr, 2011 PCT/SE2011/050471

CHEMICAL HEAT PUMP WORKING ACCORDING TO THE ABSORPTION  
OR ADSORPTION PRINCIPLE

G. Bolin 14 juni, 2011 PCT/SE11/50734

SALT COATED WITH NANOPARTICLES
G. Bolin 
D. Glebov

1 mars, 2012 PCT/SE2012/050236

* PCT = Patent Cooperation Treaty som administreras av the World Intellectual Property Organization (WIPO) och som 148 länder är anslutna till.

SaltX Technology har registrerat, eller ansökt om skydd för varu-
märket ”SaltX”, och har därmed prioritet i samtliga marknader i 
vilka Bolaget har sina patent registrerade. 

Bolaget äger samtliga varumärken, patent och patentansök-
ningar, vilka inte gör intrång på andra patent eller utgör några 
nyhetshinder. SaltX Technologys patent- och varumärkesombud 

begränsningsregler av de väsentliga ägarförändringar som nu 
sker i bolagen. SaltX Technology Holdings underskott bedöms 
försvinna helt och ClimateWells minska till cirka 165 miljoner 
kronor. 

Patent och varumärken 
SaltX Technology har cirka 60 registrerade patent och ett antal 
pågående patentansökningar uppdelade på 10 patentfamiljer. 
De viktigaste registrerade patenten återfinns i nedan tabell:

KUND/PARTNER KONCEPT TYP STATUS

General Electric Co. (“GE Appliances”) HeatBoost
Samarbetsavtal för gemensam utveckling av en   
gasdriven värmepump för varmvatten i Nordamerika.

Pågår sedan 2011

Alfa Laval Corporation AB (”Alfa Laval”) Verdacc
Ramavtal för gemensam utveckling av ett  
spillvärmedrivet A/C system för fartyg.

Pågår sedan 2014

Energy Technologies Institute LLP (”ETI”) Verdacc
Samarbetsavtal för gemensam utveckling av ett 
 spillvärmedrivet A/C system för tunga fordon.

Pågår sedan 2014

Perkins Engines Co. Ltd. (“Caterpillar”) Verdacc Underleverantörsavtal för ovan projekt med ETI. Pågår sedan 2014

Rheem Argentina S.A. (”Rheem”) HeatBoost
Samarbetsavtal för gemensam utveckling av en  
gasdriven värmepump för varmvatten i Sydamerika.

Pågår sedan 2013

Suncool AB (“Suncool”) SunCool Överlåtelseavtal av patent- och licens för Kina. Pågår sedan 2015

är Bergenstråhle & Partners som förvaltar och underhåller 
 Bolagets patentportfölj.

Väsentliga avtal 
ClimateWell har samarbetsavtal med betydelsefulla partners 
(som beskrivs på sid 17), varav de viktigaste anges i nedan tabell:

Som anges är dessa avtal baserade på samarbete till gagn för 
båda parter och bygger på en gemensam strävan att samarbete. 
Skulle detta samarbete inte fungera eller om någon part vill för-
ändra inriktning och fokus kan samarbetsavtalen sägas upp utan 
ersättning eller långsiktiga avgörande legala konsekvenser för 
Bolaget. Att avtalen är angivna som väsentliga grundar sig i att 
samarbetet är väsentligt för Bolagets utveckling. Det är samtidigt 

så att inget specifikt avtal är avgörande för Bolagets existens. 
Som framgår under verksamhetsavsnittet avser Bolaget att 
utveckla samarbeten också med andra tillkommande partners 
på andra geografiska områden och för andra applikationer. Detta 
för att öka Bolagets möjligheter för tillväxt samt att minska 
beroendet av ett specifikt samarbete. 
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Information om SunCool transaktionen
SunCool AB var fram till hösten 2015 ett dotterbolag till 
 ClimateWell och bedrev då ingen aktiv verksamhet. 

ClimateWell har sedan en tid sökt att genom ett samarbete 
med lokal partner etablera del av sin verksamhet i Kina. Climate-
Well vill marknadsföra CoolStore-teknologin och SunCool- 
konceptet på den mycket betydande marknaden för solenergi 
i Kina. Projektet skall drivas via ett självständigt och oberoende 
bolag vilket SunCool nu har blivit. SunCool presenterade i juli 
2015 ett samarbete med Zhong Fa Zhan Limited (”ZFZ”) om 
marknadsföring, försäljning och tillverkning av SunCools pro-
dukter i Kina. ZFZ är ett i Hong Kong börsnoterat investment-
bolag. 

SunCool genomförde i oktober 2015 en emission av aktier 
riktad till ClimateWells ägarkrets.. De aktier som ClimateWell 
ägde i SunCool löstes samtidigt tillbaka för att lösa upp ägar-
bindningen med ClimateWell. 

SunCool förvärvade under året patent och licensrättigheter 
för CoolStore-teknologin för den kinesiska marknaden från 
 ClimateWell för att exploatera dessa på den kinesiska marknaden. 
Köpeskillingen uppgick till 33 miljoner kronor varav 6 miljoner 
kronor betalades kontant. Återstående 27 miljoner kronor beta-
lades genom en revers som löper tills vidare och med 6 procents 
ränta utöver Riksbankens referensränta. Amortering sker genom 
att SunCool betalar 50 procent av de licensavgifter som rättig-
heterna förväntas medföra till ClimateWell. SunCool kommer 
tillsvidare att betala 50 procent av erhållna licensavgifter till 
ClimateWell. 

SunCool tecknade under året ett licensavtal med Ningbo 
Shenggu Energy Conservation Technology Co Ltd, (”NSEC”), med 
verksamhet i Kina, ett dotterbolag till ZFZ. NSEC har etablerat 
ett driftsbolag i Kina som upprättar en fabrik för att tillverka 
utrustning för den kinesiska marknaden. NSEC kommer seder-
mera att betala licensavgifter till SunCool baserat på försåld 
volym. NSEC har en option att efter 2017-12-31 påkalla 
en extern värdering av licensrättigheterna och förvärva dem 
till marknadsvärde varvid licensavgifterna upphör. SunCool har 
åtagit sig att överföra 50 procent av eventuell köpeskilling för 
licensrättigheterna till ClimateWell. 

Tvister och rättsliga förfaranden 
SaltX Technology är inte part i någon tvist, rättegång eller 
något skiljeförfarande som skulle kunna påverka Bolagets 
 verksamhet i väsentlig grad. 

Försäkringar
Styrelsen bedömer att SaltX Technology har ett för den nuva-
rande verksamheten tillräckligt försäkringsskydd bestående av 
kombinerad företags-, transport- och VD- styrelseansvars-
försäkring. Styrelsen ser fortlöpande över koncernens försäk-
ringsskydd i takt med att verksamheten expanderar. 

Övrig information om styrelse och ledande befattnings-
havare de senaste fem åren 
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare 
har varit inblandad i konkurs eller likvidation (när fråga varit om 
obestånd) i egenskap av styrelseledamot eller ledande befatt-
ningshavare. Ovan gäller förutom vad som anges nedan. 

Karl Bohman var i mars 2011 VD i bolaget Predect AB, verksamt 
inom cleantech-sektorn för vattenrening, som efter skiljaktig-
heter i ägarkretsen av styrelsen försattes i konkurs. 

Under en övergångsperiod har styrelse och ledning i SunCool 
varit desamma som i ClimateWell AB. SunCool AB kommer att 
välja en ny styrelse vid årsstämman i maj 2016 samt tillsätta en 
annan VD. 

Avtal med närstående 
Förutom affärsförhållandena med det tidigare dotterbolaget 
SunCool AB finns inga avtal eller affärsförbindelser med när-
stående.

Lock-up avtal 
SaltX Technologys tre huvudägare Stiftelsen Industrifonden, 
Skirner AB och Utilsun S.L. har genom ett lock-up avtal med 
varandra och Bolaget åtagit sig att inte sälja några aktier i 
Bolaget före den 30 april 2017. Åtagandet innefattar inte even-
tuella aktier som tecknas med stöd av utestående tecknings-
optioner i ClimateWell AB och därefter byts mot aktier i SaltX 
Technology genom apportemission. 

Tillstånd för verksamheten 
SaltX Technology bedriver ingen anmälningspliktig verksamhet.

Förvärvet av ClimateWell 
Den 7 mars 2016 kommunicerade Bolaget (då Anodaram AB) att 
en avsiktsförklaring ingåtts med huvudägarna i ClimateWell AB 
avseende förvärv av ClimateWell genom en apportemission och 
ett samtidigt genom förande av nyemissioner av aktier och teck-
ningsoptioner som sammantaget tillför Bolaget 30 miljoner kro-
nor. Vidare offentliggjordes att Bolaget vid förvärvet skulle byta 
namn till SaltX Technology Holding AB. 

Inför förvärvet av ClimateWell och årsstämman den 7 april 
genomfördes en riktad kontantemission om 3 miljoner aktier. 
Teckningskursen uppgick till 3 kr. Efter genomförd emission 
uppgick antalet aktier till 7 010 500 (samtliga av serie B). 

Förvärvet av ClimateWell genom apportemission, kontant-
emissionen utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, den 
riktade kontantemissionen till garanter och rådgivare samt 
namnbytet beslutades av årsstämma den 7 april 2016.

Apportemission av ClimateWell AB 
Köpeskillingen för samtliga aktier i ClimateWell uppgår till 
27 500 000 nyemitterade B-aktier. De fyra huvudägarna i 
 ClimateWell har accepterat och  överlåtit sina aktier i Climate-
Well till Bolaget och 25 285 305 aktier har emitterats. Bolaget 
äger därmed cirka 93 procent av aktierna i ClimateWell. Reste-
rande cirka 7 procent av aktierna i ClimateWell är fördelade på 
cirka 150 aktieägare. Dessa kommer att erbjudas att överlåta 
sina aktier i ClimateWell på motsvarande villkor som huvud-
ägarna. Genom att Bolaget äger mer än 90 procent av aktierna 
i ClimateWell föreligger rätt till tvångsinlösen enligt aktiebolags-
lagen av resterande aktier. Bolagets bedömning är emellertid 
att aktieägarna kommer att acceptera erbjudandet att byta 
sina aktier i ClimateWell mot aktier i Bolaget. Bolaget bedömer 
att förvärvet av minoritetens aktier kommer att vara klart före 
kommande årsskifte. 
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Nyemissioner mot kontant betalning 
Nyemissionen mot kontant betalning avser totalt 7 miljoner 
aktier och 7 miljoner teckningsoptioner. För varje tecknad aktie 
i den planerade kontantemissionen utan företrädesrätt för 
befintliga aktieägare erhålls en vederlagsfri teckningsoption. 
Teckningskursen är 3 kronor för en aktie och en teckningsoption. 
Fyra teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 juni 2017–
31 oktober 2018 teckna en ny aktie i Bolaget för 5 kronor. 

Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna de aktier 
och teckningsoptioner som inte tecknas av allmänheten enligt 
det kommande erbjudandet. Deltagandet av samtliga garanter 
är endast reglerat genom skriftliga avtal och inga medel är 
pantsatta eller spärrade för ändamålet. Garanterna erhåller 
ersättning i form av aktier och teckningsoptioner motsvarande 
10 procent av emissionens belopp, sålunda 700 000 aktier och 
700 000 teckningsoptioner. Garanterna erhåller ingen kontant 
ersättning. 

Bolaget kommer att emittera 2 200 000 aktier och 2 200 000 
teckningsoptioner avseende garantiersättning (700 000 aktier 
och 700 000 teckningsoptioner enligt ovan) och arvoden avse-
ende transaktionen (1 500 000 aktier och 1 500 000 tecknings-
optioner). Dessa aktier emitteras till kvotvärdet 0,08 krona/aktie 
varigenom Bolaget tillförs 176 000 kronor. Teckningsoptionerna 
emitteras vederlagsfritt. Emissionsgaranterna är Johan Edlund 
15,75 Mkr, Johan Thorell (via bolag) 2,1 Mkr, Johan Salén 2,1 Mkr 
och Blasieholmen Investment Group 1,05 Mkr.

Aktiekapitalet i Bolaget 
Aktiekapitalets fördelning vid tidpunkten för denna Bolags-
beskrivnings upprättande framgår av tabellen på sidan 29.

Samtliga utestående aktier i Bolaget och samtliga aktier som 
kommer att emitteras i anledning av förvärvet av ClimateWell 
och nyemissionerna mot kontant betalning är B-aktier. Bolagets 
styrelse har för avsikt att efter fullbordat förvärv av Climate Well 
föreslå en bolagsstämma att de olika aktieslagen tas bort och 
att Bolaget därefter endast ska ha ett aktieslag.

Bemyndigande 
Vid årsstämman beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid 
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande års-
stämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning 
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att 
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. 

Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra 
kompletterande apportförvärv av aktier i ClimateWell och, i 
förekommande fall, aktier som nytecknas i ClimateWell med 
stöd av utestående teckningsoptioner. Därutöver ska bemyndi-
gandet kunna användas för kapitalanskaffning för expansion, 
företagsförvärv och för Bolagets rörelse. Om bemyndigandet 
används för beslut om riktade nyemissioner mot kontant betal-
ning ska emissionskursen vara marknadsmässig. 

Teckningsoptioner 
Utöver ovan redovisade emissioner av teckningsoptioner erhöll 
även Bolagets befintliga aktieägare en teckningsoption per aktie 

vid årsstämman den 7 april 2016, totalt 7 010 500 tecknings-
optioner. Efter genomförda nyemissioner kommer Bolaget att ha 
16 210 500 utestående tecknings optioner. Om samtliga teck-
ningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier kommer Bola-
get att emittera 4 052 625 aktier (fyra teckningsoptioner 
erfordras för teckning av en aktie). Dessa nyemitterade aktier 
skulle, givet att samtliga minoritetsaktieägare i ClimateWell 
accepterar erbjudandet om aktiebyte och att Bolagets aktieka-
pital utgörs av 43 710 500 aktier, utgöra cirka 8,5 procent av 
aktiekapitalet. Bolaget skulle vid sådan teckning tillföras cirka 
20 miljoner kronor. 

Bolaget avser att ansöka om listning av teckningsoptionerna 
på First North. 

I ClimateWell finns ett incitamentsprogram i form av 
tecknings optioner som gavs ut 2012. Teckningsoptionerna inne-
has av  ClimateWells tidigare VD, nuvarande styrelseordföran-
den Åke Sund, nuvarande vice VD Göran Bolin samt, efter för-
värv från ovan nämnda av en andel, Skirner AB (en av Bolagets 
huvud ägare). Dessa teckningsoptioner löper till och med den 
20 juli 2016. Om dessa teckningsoptioner utnyttjas för teckning 
av akter i dotterbolaget ClimateWell kommer Bolaget förvärva 
även dessa aktier genom apportemission. Lösenkursen är 0,06 
kronor per aktie i ClimateWell, vilket motsvarar 4,32 kronor per 
aktie i Bolaget. Antalet teckningsoptioner uppgår till 166,5 mil-
joner, vilket motsvarar 2 312 500 aktier i Bolaget. Om samtliga 
dessa teckningsoptioner skulle utnyttjas kommer Bolaget således 
emittera 2 312 500 aktier och därigenom tillföras 9,99 miljoner 
kronor. De nyemitterade aktierna skulle i sådant fall utgöra 
5 procent av aktiekapitalet i Bolaget (förutsatt att Bolaget har 
43 710 500 utestående aktier). 

Vid årsstämman i Bolaget beslutades om ett nytt incitaments-
program. Totalt kommer 1,5 miljoner teckningsoptioner att emit-
teras och erbjudas att förvärvas av företagsledning (styrelse-
ledamöter erbjuds inte teckning) och övriga anställda i Bolaget 
och dess dotterbolag. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för 
nyteckning av aktier under perioden 29 maj–29 juni 2019. Lösen-
kursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 5 kronor per 
aktie. Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas för nyteck-
ning av aktier kommer således Bolaget emittera 1,5 miljoner nya 
aktier. Storleken på utspädningen av sådan nyteckning av aktier 
är avhängig i vilken utsträckning övriga ovan angivna tecknings-
optioner utnyttjas samt om samtliga minoritetsägare i Climate-
Well accepterar erbjudandet om aktiebyte. 

Övriga beslut vid årsstämman avseende förvärvet  
av ClimateWell 
Vid årsstämman valdes en ny styrelse bestående av Åke Sund 
(ordförande), Tommy Nilsson, Juan Hernandez Zayas, Olle Nord-
ström och Lennart Rolfsman. För mer information om styrelse-
ledamöterna, se sid 31–32. 

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med 
ny firma, nytt verksamhetsföremål anpassat till förvärvet av 
Climate Well samt höjda gränser för aktiekapital och antal ute-
stående aktier. Den nya bolagsordningen finns intagen i sin 
 helhet på sid 40.
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Skattefrågor i Sverige

Nedanstående sammanfattning redovisar vissa skatteregler 
som kan komma att aktualiseras i samband med innehav av och 
handel med aktier i SaltX Technology Holding AB. Sammanfatt-
ningen avser i första hand aktieägare som är obegränsat skatt-
skyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att vara 
uttömmande och omfattar inte situationer där aktierna innehas 
av handelsbolag eller som lagertillgång i näringsverksamhet. 
Vidare behandlas inte de särskilda regler som tillämpas då 
aktieägare innehar aktier som anses vara näringsbetingade 
eller de särskilda regler som gäller för fysiska personers innehav 
av så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag.

Särskilda skattekonsekvenser kan uppkomma också för andra 
kategorier av aktieägare, såsom investmentföretag, investe-
ringsfonder och personer som är begränsat skattskyldiga i Sve-
rige. Innehavare av aktier i Bolaget rekommenderas att inhämta 
råd från skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser som 
kan uppkomma i varje enskilt fall, inklusive tillämpligheten och 
effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Fysiska personer 
För fysiska personer och dödsbon beskattas avkastning såsom 
utdelning och kapitalvinst vid avyttring av aktier i inkomstsla-
getkapital. Skattesatsen är 30 procent. Preliminär skatt avse-
ende utdelning innehålls av Euroclear eller, för förvaltarregistre-
rade innehav, av förvaltaren. Utdelande bolag ansvarar inte för 
att eventuell källskatt innehålls. Kapitalvinst respektive kapital-
förlust beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningser-
sättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkost-
nadsbeloppet.

Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och 
sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsme-
toden. För marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet 
alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent 
av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 
Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade aktier är 
fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på 
andra marknadsnoterade aktier och delägarrätter utom andelar 
i sådana investeringsfonder som innehåller endast svenska 
fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas 
på detta sätt får dras av med 70 procent mot övriga inkomster 
i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget 
kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig 
inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av 
den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor 
och med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte 
 sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer
Juridiska personer, utom dödsbon, beskattas normalt för alla 
inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och utdelning, i 
inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är för närva-
rande 22 procent. Om aktierna utgör näringsbetingade andelar 
gäller särskilda regler. Beräkning av kapitalvinst respektive kapi-
talförlust sker på samma sätt som för fysiska personer enligt 
vad som anges ovan. Avdrag för kapitalförluster medges nor-
malt endast mot kapitalvinster på aktier eller andra delägarrät-
ter. En kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvit-
tas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. 
Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får spa-
ras och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägar-
rätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i 
tiden, den s.k. aktiefållan.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
För aktieägare, fysisk såväl som juridisk person, som är begrän-
sat skattskyldiga i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt 
om 30 procent på utdelning från svenska aktiebolag. Denna 
skattesats är dock i allmänhet reducerad genom dubbelbe-
skattningsavtal mellan Sverige och andra länder. Särskilda 
 regler gäller för utdelning på andel som anses vara näringsbe-
tingad. Undantag från kupongskatt gäller vidare för aktieägare 
inom EU som är juridiska personer och som uppfyller kraven i 
det s.k. moder-/ dotterbolagsdirektivet om innehavet uppgår 
till minst 10 procent av andelskapitalet i det utdelande Bolaget. 
Kupongskatten innehålls vid utdelningstillfället av Euroclear 
eller, för förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. Om 
kupongskatt innehålls med ett för högt belopp, kan återbetal-
ning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte 
kalenderåret efter utdelningstillfället. Aktieägare som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verk-
samhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i 
Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier och andra 
 delägarrätter. Aktieägare kan dock bli föremål för sådan 
beskattning i sin skatterättsliga hemvist. Fysiska personer som 
är begränsat skattskyldiga i Sverige kan bli föremål för svensk 
beskattning vid avyttring av värdepapper om de vid något till-
fälle under det kalenderår då avyttringen sker eller vid något 
tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit 
bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten 
av regeln är dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskatt-
ningsavtal mellan Sverige och andra länder.  
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Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är SaltX Technology Holding AB (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, 
utveckla, tillverka, och marknadsföra kyl- och värmesystem till
bland annat hushåll och industri samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst  
9 600 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier och aktieslag
Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt 
lägsta antal aktier skall vara 30 000 000 och sammanlagt hög-
sta antal aktier skall vara 120 000 000. Aktier av serie A kan 
utges till ett antal av högst 10 000 och aktier av serie B till ett 
antal av högst 120 000 000.

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till 
tio röster och aktie av serie B till en röst. I övrigt medför aktie 
av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets 
tillgångar och vinst.

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

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall 
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller 
serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till 
det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, 

genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-

ningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har 
aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som 
om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas 
på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna 
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konverti-
blerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvitt-
ningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya 
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal 
aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall 
gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av 
samma aktieslag.

Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjlig-
heten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av 
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Omvandlingsförbehåll
Innehavare av aktie i serie A ska ha rätt att konvertera denna 
till aktie i serie B.

§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan 
suppleanter.

§ 8 Revisorer
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisors-
suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom 
annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska 
Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga 
om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 
 Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 
sex veckor och senast två veckor före stämman.
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För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara 
upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena 
fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträ-
den till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stäm-
man. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla 
tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträ-
den, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt 
föregående stycke.

§ 10 Ärenden på årsstämman
Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsår-
ets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till 
behandling: Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden 
förekomma till behandling:
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller två justeringsmän.
4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av dagordning.
6)  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernre-
visionsberättelse.

7)  Beslut om: 
a.  Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i 

förekommande fall koncernresultaträkning och koncernba-
lansräkning,

    b.  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen, samt ansvarsfrihet åt sty-
relseledamöterna och verkställande direktören.

8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9)  Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av 

 revisorer.
10)  Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktie-

bolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december 
(kalenderår).

§ 12 Avstämmningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
 instrument.
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