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ERBJUDANDET Företrädesemission av aktier om cirka 16,1 MSEK.

RIKTAD EMISSION Styrelsen har rätt att i omedelbar anslutning till emissionen emittera upp till 
ytterligare 5,0 MSEK i en riktad emission till samma villkor som Erbjudandet.

VILLKOR För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. För varje femtal (5) teckningsrätter 
ges rätt att teckna fjorton (14) nya aktier.

TECKNINGSKURS 0,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

TECKNINGSTID 26 oktober - 9 november 2022.

AVSTÄMNINGSDAG 24 oktober 2022 

HANDEL MED 
TECKNINGSRÄTTER (TR) 26 oktober 2022 till och med 4 november

ANTAL AKTIER INNAN 
EMISSIONEN

Per dagen för Memorandumet finns 57 643 866 aktier utestående i Bolaget. Varje aktie 
har ett kvotvärde om 0,1 SEK.

ISIN-KODER Aktie: SE0017936834 
Teckningsrätt: SE0019019050 
BTA: SE0019019068 

HANDELSBETECKNING MLTR

TECKNINGSFÖRBINDELSER 
OCH EMISSIONSGARANTIER 

Företrädesemissionen är genom avtal med externa investerare garanterad i 
en så kallad bottengaranti upp till ett belopp om cirka 10,0 MSEK, tillsammans 
med inlämnade teckningsförbindelser, motsvarande cirka 64 procent av 
Företrädesemissionen. För dessa emissionsgarantier utgår en garantiprovision, 
varvid ersättning utgår med kontant betalning av 14 procent av det garanterade 
beloppet samt 4 procent av det garanterade beloppet i nyemitterade aktier. 
Därtill är företrädesemissionen ytterligare garanterad med en toppgaranti upp till 
cirka 70 procent. För denna toppgaranti utgår en garantiprovision om 25 procent 
i form av nyemitterade aktier. Därutöver har ledande befattningshavare ingått 
teckningsförbindelser om 0,3 MSEK. För teckningsförbindelserna utgår inga arvoden.

UTSPÄDNING De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 74 procent av 
Bolagets kapital och röster. Den aktieägare som inte tecknar i föreliggande nyemission 
kommer således att få sitt ägande utspätt i motsvarande grad. 

Erbjudandet i sammandrag

För mer information besök: investor.meltron.com/emissionen/



Investment Highlights

RESULTATET AV EFFEKTIVERINGSPROGRAMMET HAR BURIT FRUKT och sänkt 
löpande fasta kostnader med 30 procent. Planen är att bli cash flow-neutral mot 
slutet av 2023 och därefter forstatt internationell tillväxt under lönsamhet. 

NY DYNAMISK OCH ERFAREN LEDNING OCH STYRELSE med stor vilja och 
beslutsamhet att strukturera om Bolaget för att skapa långsiktig tillväxt och 
uthållig lönsamhet. Under den nya ledningen har Bolaget fokuserat på att skapa 
en mer koncentrerad organisation samt reducera kostnaderna för att anpassa 
Bolaget till branschen och skapa bättre förutsättningar för Bolagets långsiktiga 
finansiella styrka och stabilitet.
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1 STARK KUNDBAS MED VÄLRENOMMERADE AKTÖRER såsom Boliden, UPM, 
AGA, och Metsä. Denna kundbas ämnar Meltron bygga vidare på. Storbolag har 
många industriella anläggningar där produkterna kan utnyttjas. Det är lättare att 
generera nya affärer från nöjda existerande kunder. Ett exempel är UPM, som har 
ett 60-tal anläggningar i Europa. 

2 ÖKAD FOKUS PÅ ATT ETABLERA ETT DISTRIBUTÖRSNÄTVERK och förstärka 
försäljningen genom återförsäljare och grossister. Bolaget vill även fortsatt upp-
rätthålla tidigare goda kundrelationer vilka kan underlätta för den nya strategin 
samt ser över möjligheten för att på sikt säkra fler partnerskap både gentemot 
slutkunder och leverantörer. Med detta nya fokus bedömer Bolaget att möjlighe-
terna till en långsiktigt hållbar tillväxt kommer att förbättras på ett skalbart och 
kostnadseffektivt sätt.

3 KRAFTIGT FÖRBÄTTRAD ORDERINGÅNG OM 3,5 MSEK UNDER Q1 2022 vilket är 
mer än en dubblering av orderingången under H2 2021. Bolaget har under första 
kvartalet bland annat genomfört leveranser till den befintliga kunden Metsä och 
en ny kund inom verkstadsindustrin i Finland. Att Bolaget fortsätter att erhålla 
ytterligare order från den befintliga kundbasen är ett kvitto på Bolagets innova-
tionskraft och goda kundrelationer.



Meltron i korthet

Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och system baserade på över 20 
års forskning och utveckling, samt interaktion med kunder. Bolagets innovationer har lett 
till en patentfamilj inom optik och elektronik samt viktig, tillämpad kunskap inom styrning, 
materialteknik och värmeledning. Bolagets konkurrensfördel baserar sig på kunnande inom 
flera områden av LED-teknologi, men speciellt starkt är specialistkunskaperna inom avancerad 
optisk diffraktionsteknik som fördelar ljuset över upplysta ytor för en jämnare fördelning och 
eliminering av “blind spots” som är utmanande för traditionella optiska lösningar att uppnå.

Meltron fokuserar på kundsegment med höga krav 
avseende belysning, i första hand i industriseg-
ment som skogsindustri, energi, logistik, livsmedel, 

samt kemi och läkemedel. Bolagets produktportfölj består 
av flera belysningslösningar som erbjuds till industriella 
kunder i norra Europa. Bolaget marknadsför och säljer sina 
produkter genom såväl återförsäljare som direkt, beroende 
på marknad.

Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor för 
krävande och tuffa miljöer, avseende exempelvis extrema 
eller mycket varierande temperaturer, vattenexponering, 
frätande kemikalier och explosionsrisker. Bolagets kunnan-
de och teknik baserar sig på forskning och utveckling och 
nära interaktion med kunder i över 20 års tid. Bolaget har en 
stark kompetensbas genom kombinationen av elektronik, 
materialkunnande och egenutvecklade optiska lösningar, 
blanda annat baserat på optisk diffraktionsteknik. Detta 
har resulterat i ett antal patent och know-how, som idag är 
inriktat på kundspecifik anpassning och annat direkt säljstö-
dande arbete.

Meltrons armaturer är mera robusta och bedöms av Bolaget 
vara i en annan klass än många vanliga LED-armaturer på 
marknaden. Ett exempel är armaturer för explosiva miljöer 
såsom oljeraffinaderier, kemiska anläggningar och andra 

fabriker eller laboratorier med potentiellt explosiva gaser 
eller damm. Armaturerna där får naturligtvis inte orsaka 
statisk elektricitet eller förorsaka en explosion i använd-
ningsutrymmet. För den explosionssäkra MEX-produkten 
säkerställs det av certifieringen, som avser både produkt 
och produktionsprocess. Bolagets LED-armaturer är således 
utvecklade och producerade för miljöer där egenskaper 
såsom lång livslängd och inga eller minimala servicebehov 
skapar mervärde. 

Meltrons försäljningsstrategi har historiskt sett huvudsak-
ligen varit inriktad på direkt försäljning via Bolagets egna 
kanaler, främst på den finska marknaden och särskilt dess 
skogsindustri. Syftet har varit att i nära dialog och samarbe-
te med kunderna förstå och utveckla belysningslösningarna.

Bolaget arbetar nu sedan ett halvår tillbaka på att, vid sidan 
av fortsatt direktförsäljning på den finska marknaden, bygga 
upp ett starkt nätverk av distributörer på andra marknader, 
i första hand de övriga nordiska länderna. Försäljningen 
ska således framgent i snabbt ökande grad ske genom 
distributörer, återförsäljare och grossister. Under det när-
maste året räknar Bolaget med att direktförsäljningen kan 
dubblas, samtidigt som försäljningen genom distributörer 
successivt byggs upp för att därefter fortsatt växa främst 
genom dessa. 

Infrastruktur – Smart väg belysning, 
branschledande ljus optik och låga 
kostnader

Industri – Smart belysning för explosi-
va och krävande miljöer

Logistik – Hög prestanda, lång håll-
barhet



Bakgrund och motiv

Bolaget har under första halvåret 2022 väsentligt sänkt sina fasta kostnader, men för att fortsätta 
driva kommersialiseringen av Bolagets belysningsprodukter baserat på en uppdaterad och fokuserad 
strategi för marknadsföring och försäljning, är Bolaget i behov av ytterligare rörelsekapital. 

Bakgrund till företrädesemissionen
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedöm-
ning, per dagen för Memorandumet, inte tillräckligt för de 
aktuella behoven de kommande tolv månaderna. I syfte att 
kapitalisera Bolaget med rörelsekapital och skapa förutsätt-
ningar för att säkerställa fullföljande av Bolagets affärsplan 
och strategi beslutade styrelsen i Meltron den 28 septenber 
2022 att genomföra Företrädesemissionen.

Bolagets rörelsekapitalbehov för de kommande tolv måna-
derna (till oktober 2023) beräknas uppgå till cirka 20 MSEK 
enligt nuvarande plan, varav 8 MSEK hänför sig till åter-
betalning av brygglån. För det fall Företrädesemissionen 
fulltecknas kommer Bolaget att erhålla cirka 16,1 MSEK före 
avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. 
De kontanta kostnaderna relaterade till Företrädesemissio-
nen väntas uppgå till cirka 2,9 MSEK varav cirka 1,4 MSEK 
utgör ersättning till garanter och resterande utgör arvo-
den samt legala och emissionsadministrativa kostnader. 
Härutöver tillkommer 0,65 MSEK i nyemitterade aktier som 
icke-kontant del av det totala garantiarvodet om 2,1 MSEK. 
Efter avdrag för kontanta emissionskostnader uppgår netto-
likviden från Företrädesemissionen vid full teckning således 
till cirka 13,2 MSEK. Resterande kapitalbehov avser Bolaget 
såvitt möjligt täcka dels genom en riktad emission om upp 
till ytterligare cirka 5 MSEK i samband med Företrädese-
missionen (baserat på att årsstämman den 30 september 
2022 beslutat om ändring av bolagsordningens gränser för 
antalet aktier och aktiekapital samt givit ett nytt bemyndi-
gande för styrelsen att besluta om nyemission), dels genom 
en senare finansieringslösning under 2023. Dessa två steg 
tillsammans bedömer Bolaget är tillräckliga för att finansiera 
verksamheten i minst tolv månader från dagen för Memo-
randumet och fram till beräknat neutralt kassaflöde. 

Användning av emissionslikviden
Bolaget avser använda nettolikviden enligt följande priori-
teringsordning (MSEK):

Återbetalning brygglån och räntor  ..........................................................8,1
Förstärkt rörelsekapital  .......................................................................................1,4
Marknadsföring och försäljning ....................................................................1,8
Strategiska komponentköp ..............................................................................1,4
Certifiering och utveckling .............................................................................. 0,5
Summa nettolikvid ................................................................................................ 13,2

Den ovan nämnda Riktade emissionen avses genomföras 
i nära anslutning till Företrädesemissionen för att möta 
intresse från eventuella strategiska investerare och därmed 
bredda aktieägarbasen i Meltron. Användningen av den Rik-
tade emissionen är dels för emitterande av aktier motsva-
rande 0,65 MSEK för erläggande av den icke-kontanta delen 
av garantiprovision, dels för att vid full teckning fördela res-
terande 4,4 MSEK jämnt mellan rörelsekapital, marknadsfö-
ring och komponentköp. Den Riktade emissionen skulle vid 
fullteckning på så sätt medge en något snabbare expansion 
än vad som annars skulle vara fallet.

Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträck-
ning avser Bolaget att snabbt undersöka alternativa finan-
sieringsmöjligheter genom till exempel riktade emissioner, 
lån, temporära krediter eller liknande. Alternativt tvingas 
Bolaget se över den planerade marknadsföringen eller driva 
verksamheten i mer återhållsam takt än planerat i avvaktan 
på att ytterligare finansiering kan arrangeras. Skulle Bolaget 
i ett sådant läge inte lyckas säkra tillräcklig kompletterande 
finansiering kommer det att påverka Bolagets kortfristiga fi-
nansiella och operativa ställning negativt. Detta kan leda till 
behov av snabba omstruktureringar, utöver redan planerat, 
eller riskera avveckling av viss verksamhet.

Rådgivare och väsentliga intressekonflikter
G&W är finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB är 
emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. G&W äger 
1 057 580 aktier i Bolaget vid tidpunkten för Memorandu-
met. Bolaget bedömer att det inte föreligger några väsentli-
ga intressekonflikter.

MELTRON AB   |   WWW.MELTRON.COM



Affärsidé

Meltrons affärside är att tillhandahålla högkvalitativ och 
högteknologisk ljusteknik, baserad på LED, integrerad med optik, 
elektronik och med avancerad design för att klara krävande miljöer, 
exempelvis avseende temperatur, damm och explosionsrisk.

Mission

Bolaget ska med sina lösningar bidra till hållbar utveckling, 
skydda människor och egendom samt öka säkerheten i krävande 
industriella miljöer.

Vision

Meltrons vision är att bli en viktig nischleverantör i Europa av 
kvalificerade LED-belysningslösningar för krävande miljöer för kunder 
i utvalda segment – energi, kemi, skogsindustri, läkemedel och 
livsmedel.

Affärsmodell

Bolagets nischade affärsstrategi är att fokusera på produkter 
för krävande slutkunder. Dessa kan vara inom tung industri 
eller branscher med specifika säkerhetskrav eller egenskaper, 
såsom kemisk industri och läkemedel. Därigenom får Bolagets 
specialistkompetens och högkvalitativa produkter högst genomslag. 

www.meltron.com


