ANSLUTNINGSMEMORANDUM MARS 2017
SCANDINAVIAN AIRPORT AND ROAD SYSTEMS AB (PUBL)

OBSERVANDUM

Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ), organisationsnummer 556557-7854 i samband med ansökan om listning på Nordic MTF.
Ansvarsförsäkran
Innehållet i memorandumet är baserat på
information som tillhandahållits av Bolaget.
Styrelsen för Scandinavian Airport and Road
Systems AB (publ), organisationsnummer
556557-7854 är ansvarig för innehållet
och försäkrar att de har vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att
uppgifterna, så vitt de vet, överensstämmer
med faktiska förhållanden och att ingenting
är utelämnat som skulle kunna påverka dess
innebörd. Bolagets revisor har inte granskat
eller reviderat någon information i memorandumet bortsett från en översiktlig granskning
av de finansiella rapporter som presenteras
i sammandrag i kapitel 1.3 Finansiell information i sammandrag samt i kapitel 6 Räkenskaper som omfattar sammandrag av;
balansräkningarna per 31 december 2014,
31 december 2015 och 31 december 2016
samt resultaträkningarna för räkenskapsåren 2014, 2015 och 2016 samt ett sammandrag av väsentliga redovisningsprinciper
och andra tilläggsupplysningar i kap 5.3.
Framtidsinriktade uttalanden och
marknadsinformation
Uttalanden om framtidsutsikter är baserade
på nuvarande marknadsförhållanden, planer och bedömningar liksom bedömningar
av allmänna omvärldsfaktorer. Läsaren bör
dock vara uppmärksam på att även om styrelsen är av uppfattningen att ifrågavarande
uttalanden är väl genomarbetade, är dessa,
precis som alla framtidsbedömningar, baserade på såväl fakta som antaganden. Memorandumet innehåller även viss information
från tredje part. Bolaget har inhämtat denna
information från ett flertal olika utomstående
källor, exempelvis officiella statistikorgan
och branschrapporter. Bolaget bekräftar att
denna information har återgivits korrekt och
att inga uppgifter i informationen utelämnats
på ett sätt som skulle göra informationen

felaktig eller missvisande. Bolaget bedömer
att dessa utomstående källor är tillförlitliga.
Någon oberoende verifiering av källornas eller informationens tillförlitlighet har dock inte
gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras.
Styrelsen ikläder sig inte det ekonomiska ansvaret för utfallet av en investering som görs
med stöd av memorandumet. Även om det
är styrelsens bedömning att den framtidsinriktade informationen är baserad på rimliga
överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och finansiell utveckling komma att
väsentligen avvika från förväntningarna. En
investering i Bolaget är förenad med hög
risk. Den som överväger att investera i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ),
uppmanas därför att noggrant studera föreliggande presentation i sin helhet.
Regelverk
Detta Memorandum utgör ej ett Prospekt
enligt Lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument (LHF) och har därför
inte granskats och registrerats av Finansinspektionen (FI). Memorandumet är undantaget prospektskyldighet enligt Lagen om Handel med Finansiella instrument (1991:980),
2 kap 4§ p5. Grunden för undantaget är att
detta Memorandum har upprättats av styrelsen i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ), enkom inför ansökan om listning av Bolagets aktie på NGM Nordic MTF,
därför presenteras inte något erbjudande.
Distribution och domsaga vid tvist
För Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist
med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande
rättsförhållanden ska avgöras av svensk
domstol exklusivt. Den som eventuellt väcker
talan vid domstol i anledning av detta Memorandum kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Memorandumet.

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas styrelsen vilka upprättat sammanfattningen om
denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig
med övriga delar av Memorandumet.
Rådgivare
Nordström Invest AB har varit behjälplig vid
upprättandet av detta memorandum. Då
samtliga uppgifter i memorandumet härrör
från Scandinavian Airport and Road Systems
AB (publ), friskriver sig Nordström Invest AB
från allt ansvar mot aktieägare i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ),
och avseende andra direkta eller indirekta
ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller
delvis grundas på uppgifterna i detta memorandum.
Nordic MTF
NGM har tillstånd av Finansinspektionen att
driva en handelsplattform och står under
inspektionens tillsyn. Nordic MTF är Nordic
Growth Markets multilaterala handelsplattform. En investerare bör ha i åtanke att aktier
som handlas på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas
av samma regelverk till skydd för aktieägare
som börsnoterade bolag. Bolag vars aktier
handlas på Nordic MTF är alltså inte skyldiga
att följa samma regelverk som börsnoterade
bolag, utan ett mindre omfattande regelverk
anpassat till företrädesvis mindre bolag och
utvecklingsbolag. En placering i ett bolag
vars aktier handlas på Nordic MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett
börsnoterat bolag. (MTF står för Multilateral
Trading Facility.)

Benämningar
Med ”SARSYS” och ”Bolaget” avses Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ), med organisationsnummer 556557-7854, Sverige.
*AIRBUS, *BOEING, *CFME, *FAA, *ICAO, *SFT, *SFTT, *SOFT, *STAC, *STFT, *SVFT, *VTI, se ordlista på sidan 47.
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ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER
Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)
Postadress: Box 31, 231 21 Trelleborg
Besöksadress: Sjöviksvägen 4, 231 62 Trelleborg
Hemsida: www.sarsys.se
Epost: info@sarsys.se
Telefon: +46 (0) 410 46 110
Fax: +46 (0) 410 46 111

Fordon utrustade med SARSYS mättutrustning i bruk på flygplats i Minneapolis, USA.
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VD HAR ORDET

Bäste Aktieägare och investerare,
Det är ganska otroligt vad som kan göras på 6 månader. Från ett privat bolag
den 4 september 2016 till ett publikt, listat bolag i februari 2017.
Från att ha varit egen företagare med 100 procent av aktierna till anställd VD
med 12,5 procent av aktierna är bara det en ganska stor förändring. Med en ny
styrelse och en helt ny ägarstruktur har ett betydande förändringsarbete inletts.
Allt har i praktiken genomgått en granskning. Hela redovisningssystemet har
uppgraderas till K3. Orderrutiner har granskats och inte minst betalningsvillkoren har uppgraderats. Alla kunder har fått stramare betalningsvillkor med
betalningssäkring bland annat genom remburser.
Vi har satt högsta tempo på att ersätta gamla Volvo V70 till nya Volvo V90. Det är en ganska stor investering i både
pengar och mantimmar men helt nödvändig inför kommande större upphandlingar.
Många av dessa åtgärder är en förberedelse inför listningen på Nordic MTF och det är givetvis ett stort steg i bolagets
utveckling. Via en mindre nyemission under december månad har vi breddat ägandet så att vi idag är cirka 500 aktieägare. Emissionen blev kraftigt övertecknad vilket innebar att det var över 300 investerare som inte kunde få någon
tilldelning. Vi beklagar givetvis detta, men det gick helt enkelt inte att lösa så att alla blev nöjda. Dock hoppas vi på
att många nu ser chansen att kunna förvärva en lämplig post när handeln startar.
Resultatet för 2016 blev något sämre än vad vi hade hoppats på. Det berodde i stort på två faktorer. Dels att en leverans till Japan inte kunde skeppas så att fakturan kunde skickas före årsskiftet och på att en större upphandling blev
överklagad vilket innebär försening av det slutgiltiga beskedet. Det blir så här ibland då vi har ganska få affärer per år
samtidigt som dessa är desto större.
Förseningarna innebär istället att 2017 har en stor chans att bli ett mycket bra år, inte minst genom att en betydande
order på över 775 000 euro (ca 7,3 MSEK) har tecknats redan nu i januari med en stor turkisk flygplatsoperatör. Ordern ska levereras i två rater varav den sista skeppningen ska ske i september månad. Förutom denna order finns flera
större upphandlingar som ska avgöras under året. Så vi ser fram emot ett mycket bra 2017.
Sist men absolut inte minst vill jag nämna lite om vårt samarbete med EKN (Exportkreditnämnden). Under de
senaste månaderna har kontakterna med EKN i Malmö varit intensiva. Under perioden har det arbetats fram en rad
olika möjligheter som i korthet innebär att Sarsys tillsammans med EKN, banken och i vissa fall Almi kan erhålla
projektfinansiering. Hela upplägget säkerställer både projektfinansiering och säkerställer betalningarna från kunder.
Med denna struktur kan vi öka vår försäljning väsentligt genom att vi nu kan vara med i mycket större upphandlingar än vad som tidigare varit möjligt. Mycket av detta arbete har vår styrelseordförande Mikael Ehrman bistått med.
För er som nu har möjlighet att läsa detta anslutningsmemorandum är det min förhoppning att ni ska tycka att bolaget är lika spännande och intressant som jag och min styrelse tycker. Vår gemensamma förhoppning är att ni nu ser
en möjlighet att få med lite flygsäkerhet i er portfölj. Potentialen är global och the sky is the limit.
Trelleborg den 20 februari 2017
Christian Lienau Svensson
VD

4

1 SAMMANFATTNING
Följande sammanfattning ska ses som en introduktion och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Framtidsinriktade uttalanden i detta Memorandum speglar styrelsens
bedömning av hur verksamheten i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) kan utvecklas
under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste dock själv bilda sig en uppfattning om Bolagets möjligheter och risker, och uppmanas därför att läsa dokumentet i sin helhet inför
ett investeringsbeslut.
1.1 OM BOLAGET
Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)
med organisationsnummer 556557-7854, är sedan slutet av 90-talet ett vinstgenererande bolag inom affärsområdet för flygsäkerhet. Bolaget har en internationell
marknad och försäljning, men gällande lagstiftning för
verksamheten är svensk rätt och Bolagets juridiska form
styrs av aktiebolagslagen (2005:551).
BAKGRUND OCH AFFÄRSIDÉ

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)
bildades 1998 som en avknoppning från SAAB Automobil och skapade sig snabbt ett mycket gott renomé
på marknaden genom att utveckla, tillverka och sälja
högkvalitativ utrustning för att mäta friktion på landningsbanor och allmänna vägar.

Bolaget har idag nio anställda, fem tekniker, en inköpare och en person ansvarig för eftermarknad, en
administratör samt VD som framförallt arbetar med
marknadsföring, försäljning och kundkontakter.
GLOBAL MARKNAD

Drygt 90 procent av Bolagets omsättning kommer
från export. Försäljningen sker huvudsakligen genom
agenter med avslut i valtorna EUR och USD. Kunderna är luftfartsverk, statligt ägda flygplatser, privatägda
flygplatser samt försvarsmakter i olika länder. Hittills
har SARSYS levererat produkter till ett 100-tal länder
fördelade på samtliga kontinenter, där Europa, Asien
och Nordamerika dominerar i orderboken. I dagsläget
har SARSYS olika upphandlingar om leverans av ett
30-tal enheter fram till 2018. Ytterligare enheter diskuteras med flera kundgrupper.

PRODUKT OCH FÖRSÄLJNING

SARSYS produkt samlar in mätdata digitalt och skickar
denna information i realtid till flygledningen som sedan
kan skicka det vidare till piloten. Det innebär att såväl
trafikledning som piloter får aktuell information om
banans skick inför start och landning. Detta är särskilt viktigt eftersom markbeläggningar av is, snö och
gummi från landningshjul kan äventyra säkerheten.
Bolagets produkt har en mycket hög kvalité och är utvecklad på sådant sätt att det blir möjligt för såväl stora
som små flygplatser (civila och militära) att äga, underhålla och manövrera en egen enhet med lång livslängd.
SARSYS äger programvaran (källkoden) för mätutrustningen med tillhörande hårdvara som monteras i bilar
eller släpvagnar. All installation/montering och tillverkning (anpassning till kundkrav) utförs av SARSYS i
Bolagets hyrda lokaler i Trelleborg. Cirka 90 procent av
komponenterna köps in via svenska leverantörer. Mätdatorns mjukvara är utvecklad i Kanada och uppdateras
kontinuerligt enligt de nationella och internationella
krav som slutkunden måste tillgodose.

AKTIEN, AKTIEKAPITALET OCH ÄGANDET

SARSYS har endast ett aktieslag. Dessa aktier är utgivna i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Per den 31 december
2016 hade Bolaget sammanlagt 5 000 000 aktier och
500 000 SEK i aktiekapital. Av de nio aktieägarna hade
de fyra största 85,5 procent av kapital och röster. Efter
en övertecknad emission i december 2016 har Bolaget
5 988 000 aktier med ett aktiekapital om 598 800
SEK. Tillsammans med befintliga ägare har SARSYS
därmed drygt 500 aktieägare varav de fem största har
knappt 71,7 procent av kapital och röster. Ytterligare
information om SARSYS aktie presenteras i kapitel 6 i
detta memorandum.
STYRELSE OCH VD

Styrelseordförande: Mikael Ehrman
Styrelseledamot, VD: Christian Lienau Svensson
Styrelseledamot: Tord Cederlund
Styrelseledamot: Stefan Nordström
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1.2 FINANSIELL INFORMATION I
SAMMANDRAG
Följande sammandrag av Bolagets finansiella information presenteras mer utförligt i kapitel 5, Räkenskaper i
detta Memorandum.
FINANSIELLA RESURSER

Styrelsen för SARSYS är av uppfattningen att befintligt
rörelsekapital jämte kapitaltillskott från emission genomförd i december 2016 samt intäkter från Bolagets
försäljning av produkter och tjänster är tillräckligt, både
för aktuella behov i den löpande verksamheten och dess
utvecklingskostnader, under kommande 12-månaders
period.
Det finns dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå, eller att SARSYS kommer att
kunna anskaffa nödvändigt kapital, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna
marknadsläget av stor betydelse. Bolagets möjlighet att
tillgodose framtida kapitalbehov är dessutom i hög grad
beroende av försäljningsframgångar samt marknadens
efterfrågan på de tjänster och produkter som Bolaget
erbjuder. Bolagets ledning planerar för närvarande inte
att genomföra ytterligare emissioner.
KREDITRISK OCH BETALNINGSGARANTIER

Bolagets styrelse anser att det viktigt att SARSYS kreditrisk hålls så nära noll som möjligt, oavsett land, kund
och order och har därför satt upp målsättningen att

varje order ska innebära ett neutralt kassaflöde till dess
att full betalning erhållits. Eftersom SARSYS ordervärden kan variera från 500 TSEK till 15 MSEK och den
geografiska spridningen av Bolagets kunder är stor (i
vissa fall även länder utanför traditionella lågriskländer) krävs en hantering av kreditrisker med hjälp av
olika betalningsgarantier. SARSYS arbetar därför med
garantier från Exportkreditnämnden och remburser.
Bolaget har ett bra samarbete med banken där strukturen för varje order diskuteras innan SARSYS accepterar
en order.
Ett konkret exempel på bolagets struktur för orderfinansiering är en större order från DHMI i Turkiet.
DHMI äger och driver 55 flygplatser i Turkiet och är
en av världens största köpare av utrustning. Den aktuella ordern från DHMI överstiger 7.5 MSEK. Projektfinansieringen för ordern är i sin helhet strukturerad
med garantier från Exportkreditnämnden, remburser,
bankfinansiering och ett lån från Almi. Ordern påverkar således inte Bolagets dagliga behov av rörelsekapital.
FINANSIELL INFORMATION TILL AKTIEÄGARE

SARSYS lämnar fortlöpande information till sina aktieägare genom utskick, nyhetsbrev, vd brev, pressmeddelanden och information som publiceras på hemsidan, samt mer utförligt i årsbokslutet. Den finansiella
kalendern uppdateras kontinuerligt med datum för
rapporter, bokslut och liknande.

Opel Mokka (SOFT*) lanserades 2015 och har fått ett mycket bra mottagande. Friktionsmätbilen är ett mellanalternativ till släpvagnen och V70/XC70.
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HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

Vidstående sammandrag av finansiell information för
SARSYS omfattar räkenskapsåren 2014, 2015 och
2016.
Tillämpade redovisningsoch värderingsprinciper för
räkenskapsåren 2014 och 2015 är oförändrade jämfört
med föregående år och har upprättats enligt BFNAR
2008:1 (K2). Under 2016 har bolaget ändrat redovisningsregelverk från BFNAR 2008:1 (K2) till BFNAR
2012:1 (K3). För Bolaget innebär detta främst att

under rubriken immateriella anläggningstillgångar har
per 2016-12-31 redovisats balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt att nedlagda arbetskostnader och
indirekta tillverkningsomkostnader ingår i varor under
tillverkning i balansposten varulager.
Auktoriserad revisor har granskat årsredovisning,
bokföring och förvaltning för räkenskapsåren 2014
och 2015. Historisk finansiell information (periodbokslut) för 2016 är översiktligt granskad av auktoriserad
revisor.

Resultaträkning i sammandrag, KSEK

2016

2015

2014

Summa rörelseintäkter

19 010

14 140

18 527

Rörelseresultat

318

-101

2 378

Resultat efter finansiella poster

286

-109

2 228

Årets resultat

603

139

1 282

Balansräkning i sammandrag, KSEK

2016

2015

2014

Summa anläggningstillgångar

2 213

0

69

Summa omsättningstillgångar

7 823

6 903

7 534

589

843

632

10 036

6 903

7 603

5 615

2 737

3 148

10 036

6 903

7 603

Kassaflödesanalyser i sammandrag, KSEK

2016

2015

2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 328

213

897

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 213

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

631

-2

-580

Årets kassaflöde

-254

211

317

Nyckeltal, KSEK

2016

2015

2014

Nettoomsättning

14 924

14 282

18 088

286

-109

2 228

10 036

6 903

7 603

Medelantalet anställda

9

7

7

Avkastning på eget kapital, % (Resultat efter finansiella poster/eget kapital)

5

-

71

Avkastning på totalt kapital, % (Resultat efter finansiella poster/balansomslutning)

3

-

29

Rörelsemarginal, % (Rörelseresultat/nettoomsättning)

2

-

13

Vinstmarginal, % (Resultat efter finansiella poster/nettoomsättning)

2

-

12

56

40

41

Kassa och bank
Summa tillgångar
Summa eget kapital
Summa eget kapital och skulder

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

Soliditet, % (Eget kapital/balansomslutning)

Förkortningar: KSEK står för 1000-tals kronor.
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2 RISKFAKTORER
I alla aktieinvesteringar finns både möjligheter och risker, därför är det viktigt att var och en som avser att
investera Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) läser och granskar detta Memorandum i sin helhet
för att bilda sig en uppfattning om Bolaget. De risker som presenteras är inte listade i någon särskild inbördes
ordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.
2.1 FINANSIELLA RISKER
Alla aktiebolag som eftersträvar handel i aktien står
inför risker av finansiell karaktär, dels i relation till
aktiemarknaden och dels i relation till bolagets eget
kapitalbehov.
HANDEL

Bolagets aktie handlas på Nordic MTF under kortnamnet SARS MTF. Nordic MTF är Nordic Growth
Markets multilaterala handelsplattform. En investerare
bör ha i åtanke att aktier som handlas på Nordic MTF
inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som
börsnoterade bolag. På Nordic MTF gäller således inte
lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden
på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om
tillämpning av internationella redovisningsstandarder
(IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på
en MTF utan att prospektskyldighet föreligger enligt
lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.
På Nordic MTF gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om
marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa handelsplattformar“.
Bolag vars aktier handlas på Nordic MTF är alltså inte
skyldiga att följa samma regelverk som börsnoterade
bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till
företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En potentiell investerare i SARSYS bör därför vara medveten om att
en investering i Bolaget är förknippad med hög risk och
att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Det är inte heller möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse
efter listning leder till en aktiv handel i aktien, eller hur
handeln med aktien kommer att fungera framgent. Kursen för aktier som säljs vid en marknadsintroduktion är
dessutom ofta volatil under en period efter introduktionen. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller
blir varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavare
att sälja sina aktier, snabbt eller överhuvudtaget.
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KAPITALBEHOV

Styrelsen för SARSYS är av uppfattningen att befintligt
rörelsekapital jämte kapitaltillskott från emission genomförd i december 2016 samt intäkter från Bolagets
utbud av produkter och tjänster är tillräckligt, både för
aktuella behov i den löpande verksamheten och dess
utvecklingskostnader, under kommande 12-månaders
period. Bolaget tillväxtstrategi innebär att verksamhetens produktsortiment ska kunna ökas via kompletterande förvärv eller via samgående med redan etablerade
samarbetspartners. Det kan likväl inte uteslutas att
nytt ägarkapital kan krävas för att Bolaget ska kunna
utvecklas på bästa sätt. Det finns ingen garanti för att
Bolaget kommer att kunna anskaffa kapital eller att det
kan ske på villkor som är gynnsamma för Bolaget och
dess ägare. Bolagets finansiering kan dessutom på sikt
komma att påverkas av kapital- och kreditmarknadsvillkor.
KREDITRISK

Bolagets styrelse anser att det är viktigt att SARSYS
kreditrisk hålls så nära noll som möjligt, oavsett land,
kund och order och har därför satt upp målsättningen
att varje order ska innebära ett neutralt kassaflöde
till dess att full betalning erhållits. Eftersom SARSYS
ordervärden kan variera från 500 TSEK till 15 MSEK
och den geografiska spridningen av Bolagets kunder är
stor (i vissa fall även länder utanför traditionella lågriskländer) krävs en hantering av kreditrisker med hjälp
av olika betalningsgarantier. SARSYS arbetar därför
med garantier från Exportkreditnämnden, remburser
och har ett bra samarbete med banken där strukturen
för varje order diskuteras innan SARSYS accepterar en
order.
VALUTARISK

Bolaget är verksamt i en internationell miljö omfattande flera valutor där drygt 90 procent av intäkterna är
hänförliga till export. Förutom svenska kronor (SEK),
är euro (EUR) och amerikanska dollar (USD) de dominerande valutorna för försäljningen. Framtida fluktuationer i dessa valutor kan påverka Bolagets resultat både
positivt och negativt och skulle kunna innebära ett

försämrat resultat för Bolaget. I syfte att begränsa denna
risk väljer SARSYS att säkra sina intäkter genom att
använda valutaterminer i samband med större transaktioner.
2.2 MARKNAD OCH BRANSCH
SARSYS verksamhet påverkas av marknadsrelaterade
och branschspecifika risker relaterat till förändringar
på marknaden, geografiska förutsättningar, miljöfrågor,
regelverk och liknande faktorer.

PRODUKTUTVECKLING

Samtliga av Bolagets produkter genomgår en ständig
produktutveckling för att inte tappa konkurrenskraft.
Detta omfattar både mjukvaran som ger relevant information till brukarna, och hårdvaran. Förutom den helt
egenutvecklade släpvagnen monteras friktionsutrustningen i standardfordon i olika storleksklasser. Detta
görs för att kunderna ska få utrustning som uppfyller
deras behov i så hög grad som möjligt. Över tiden uppgraderas fordonen. Ett sådant exempel är att Volvo V70
som nu ersätts av Volvo V90.

MARKNADSBEDÖMNING

Bolaget är verksamt på marknader som påverkas av det
allmänna konjunkturläget, marknadspolitiska åtgärder
och regelverk. Stor del av erhållna ordrar kommer via
offentliga upphandlingar. Upphandlingarna och deras
förutsättningar kan ändras, och då kan det bli nödvändigt för Bolaget att utveckla och/eller anpassa befintlig
verksamhet för att på ett tillfredsställande sätt kunna
möta marknadens behov. Detta kan medföra vidare
investerings- och utvecklingskostnader. Likväl finns det
inga garantier för att inte marknaden i framtiden kommer att efterfråga andra typer av tjänster och produkter
än de Bolaget kan erbjuda, vilket skulle kunna innebära att Bolagets omsättning och lönsamhet påverkas
negativt.

MILJÖKRAV

Flygplatser, precis som flygindustrin i stort, är under
kraftig press från skärpta miljökrav. Dessa krav möter
SARSYS genom utveckling av friktionsmätutrustning
anpassad för montering i nya, miljövänligare fordon.
Bilindustrin har anpassat sina motorer efter nya förutsättningar och SARSYS anpassar sig till dessa krav
genom att montera egna produkter i de uppgraderade
fordonen till exempel Opel Mokka och Volvo V90.
FÖRSÄKRINGAR

Enligt styrelsens bedömning ger föreliggande försäkringsskydd, inklusive försäkringsnivå och försäkringsvillkor, ett tillfredsställande skydd för Bolaget med

Drygt 90 procent av Bolagets försäljning är export. Exempelvis finns agenter i; Albanien, Belgien, Bosnien Herzegovina, Brunei,
Tyskland, Grekland, Hong Kong, Ungern, Indien, Japan, Kanada, Kina, Kosovo, Kroatien, Luxemburg, Makedonien, Montenegro,
Nederländerna, Polen, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Schweiz, Tjeckien, Turkiet, USA och Österrike.
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hänsyn tagen till de potentiella riskerna med verksamheten. SARSYS kan likväl inte lämna några garantier
för att förluster inte uppstår eller att krav inte framställs
som går utöver vad som täcks av nuvarande försäkringsskydd.
2.3 VERKSAMHETSRELATERADE
RISKER
SARSYS kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten. Men
eftersom andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis
utanför Bolagets kontroll är det av vikt att investerare
gör sin egen bedömning av såväl angivna som övriga,
potentiella riskfaktorers betydelse för Bolaget och dess
förutsättningar.

SEKRETESS

SARSYS har upprättat rutiner för att upprätthålla en
hög sekretessnivå i verksamheten. Likväl kan det inte
garanteras att Bolagets anställda, konsulter, rådgivare
eller andra personer inte agerar i strid med ingångna
sekretessavtal avseende konfidentiell information. Det
kan vidare inte garanteras att konfidentiell information
inte avslöjas på annat sätt och därför kan utnyttjas av
konkurrenter.
LEGALA RISKER - IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Styrelsen för SARSYS är av uppfattningen att Bolaget
har nödvändigt skydd ifråga om immaterialrätt och
varumärken. Bolaget har genom försäkringar möjlighet
att hantera viss del av de finansiella behov som skulle
kunna uppstå i samband med en eventuell tvist.

ANSTÄLLDA OCH NYCKELPERSONER

Bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till viss del
beroende av förmågan att behålla, utveckla och rekrytera kvalificerade medarbetare med hög kompetens. I
Bolaget finns dessutom nyckelpersoner som är viktiga
för Bolagets verksamhet idag och i framtiden. Om
dessa personer lämnar Bolaget kan det initialt ha en
negativ inverkan på Bolagets verksamhet och förutsättningar till fortsatt tillväxt och lönsamhet.
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TILLSTÅND, RIKTLINJER OCH POLITISKA BESLUT

Styrelsen bedömer att SARSYS med nuvarande verksamhet uppfyller de lagar och krav som idag ställs på
verksamheten och känner, vid detta memorandums
upprättande, inte till några omständigheter som talar
för att verksamheten på kort sikt skulle komma att påverkas av förändringar i lagar eller regleringar. Det kan
dock inte uteslutas att Bolagets verksamhet kan komma
att bli föremål för förändrade legala krav.

FRAMTIDA FÖRVÄRV & FÖRSÄLJNING AV BOLAG

RÄTTS- OCH SKILJEFÖRFARANDEN

SARSYS utvärderar från tid till annan möjliga förvärv
med potential till en positiv utveckling av Bolaget. I
samband med ett eventuellt förvärv kan det bli aktuellt
att hantera förvärvsrelaterade risker såsom motpartsrisk,
prisrisk, organisatoriska risker och legala risker. Såväl
tekniskt som organisatoriskt införlivande av förvärvade
verksamheter kan därtill orsaka problem och riskera
att flytta fokus från kärnaffären, vilket kan få negativ
påverkan på Bolagets intäkter och lönsamhet. För
den händelse att Bolaget i framtiden väljer att sälja ett
förvärvat dotterbolag kan det medföra såväl praktiska
som finansiella risker, exempelvis kan eventuella belopp
avseende uppskjuten skattefordran falla bort.

I samband med den löpande affärsverksamheten
uppkommer från tid till annan risk för tvister och krav.
SARSYS är inte, och har inte under de senaste tolv
månaderna, varit part i något rättsligt förfarande, tvist
eller skiljeförfarande som nyligen haft eller skulle kunna
få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning
eller lönsamhet. Det föreligger för närvarande inte heller några för styrelsen kända förhållanden som skulle
kunna leda till sådant rättsligt förfarande eller som
skulle kunna påverka Bolagets ekonomiska ställning i
väsentlig mån.

”Många av de krav som berör SARSYS produkter är internationella,
men från och med 2017 ökar ansvaret för respektive lands luftfartsverk att besluta om rapportering av mätresultat. Det kan innebära en
ökad efterfrågan på SARSYS lösningar.”

SVFT i bruk på flygplats i Japan.
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3 SCANDINAVIAN AIRPORT AND ROAD SYSTEMS AB (PUBL)

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) med organisationsnummer 556557-7854 och
säte i Trelleborg kommun, Skåne län, bedriver verksamhet genom att utveckla, tillverka och sälja lösningar för att mäta friktionsvärden på landningsbanor i syfte att öka flygsäkerhet på flygplatser. Gällande lagstiftning för verksamheten är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen
(2005:551).
3.1 KORTFATTAD HISTORIK
Sedan 20 år tillbaka har Bolaget varit en internationellt
ledande aktör för att utveckla och bygga in utrustning för friktionsmätningar i bilar/fordon och släp
för användning på flygplatser men även för vägar. Det
började redan under 70-talet, då SAAB Automobil och
Luftfartsverket tillsammans utvecklade en friktionsmätbil utifrån dåvarande bilmodell SAAB 99. Genom att
nyttja befintlig, teknisk kompetens i direkt anslutning
till bilproduktion fanns goda möjligheter att hitta kostnadseffektiva lösningar. Så småningom ersattes SAAB
99 av modellerna SAAB 900 och SAAB 9000. När friktionsmätbilen av modell Saab 9000 togs fram var det i
bolaget Safegate AB, som därefter stod som tillverkare
av produkten i dess befintliga utförande. Friktionsmätbilen salufördes internationellt till luftfartsverk, statligt
ägda flygplatser, större privata bolag och försvarsmakter
i olika länder, vilket gav SAAB Automobil möjlighet att
sälja bilar till fler kundkategorier.
Under 80-talet inledde SAAB Automobil processen
med att avyttra delar av sin verksamhet i dotter- och
intressebolag. Detta innebar att Stig Svensson (tidigare
VD för bolagen Safegate International samt Safegate

SVFT i bruk på flygplats i Japan.
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AB) fick möjlighet att överta rättigheterna till friktionsmätbilen som då utvecklats för bilmodellen SAAB 9-5.
I syfte att fortsätta utveckling, produktion och försäljning av friktionsmätbilar bildades ett bolag 1998-06-18
som registrerades 1998-07-17 under namnet Scandinavian Airport and Road Systems Aktiebolag. Bolaget
hade då ett aktiekapital om 100 000 SEK med 1000
aktier. Verksamheten etablerades snabbt genom att
tidigare anställda i SAAB Automobil respektive Safegate AB med koppling till friktionsmätbilen anställdes
i SARSYS, bland annat omfattade det tekniker, säljare
och eftermarknadspersonal. 2001 genomfördes en
fondemission varefter antalet aktier uppgick till 5000 st
och aktiekapitalet 500 000 SEK. Ett par år senare var
SARSYS färdig med utvecklingen av en egen släpvagnsmodell. Den var initialt tänkt som ett komplement
till bilmodellerna från SAAB, men kom snabbt att
utvecklas till en efterfrågad produkt. I dagsläget står
släpvagnen för cirka 30 procent av antalet producerade
enheter.
När SARSYS huvudägare avled 2008 övertog hans son
Christian Lienau Svensson rollen som Vd och ägandet
i bolaget fördelades inom familjen, med Christian som

huvudägare. Han har varit aktiv i Bolagets verksamhet
sedan 1998 och har allt sedan dess drivit verksamheten
vidare med ett utökat produktsortiment.
2010 ersattes SAAB 9-5 (SFT*) med Volvo V70/XC70
vilket gav ett nytt segment och en större marknad
eftersom Volvo är ett internationellt välkänt varumärke.
Bilmodellerna V70/XC70 har därför fram till 2016, när
de upphörde att tillverkas, varit Bolagets huvudsakliga
modeller för montering av friktionsmätande teknik.
2011 kompletterades sortimentet med VW Transporter
(SFTT*), ett fordon som har flera fördelar genom sin
storlek och potential att användas som ett multifordon.
2014 blev Christian Lienau Svensson ensam ägare av
Bolaget.
2015 lanserades Opel Mokka (SOFT*) som ett mellanalternativ till släpvagnen och V70/XC70. Den nya
friktionsmätningsbilen har fått mycket bra mottagande
och förväntas öka i försäljning under kommande år.
2016-10-19 blev Bolaget ett publikt aktiebolag som efter namnändring heter Scandinavian Airport and Road
Systems AB (publ). Antalet aktier ökades efter en split
till totalt 5 000 000 aktier. I november 2016 meddelas
i ett pressmeddelande att Bolaget fått ny huvudägare,
KPEQ AB med ett innehav motsvarande 85 procent
av aktier och kapital. Kort tid därefter genomfördes en
emission i syfte att öka ägarspridningen inför ansökan

om listning av Bolagets aktie på NGM Nordic MTF.
Bolagets aktiekapital blir därefter 598 800 SEK med
totalt 5 988 000 aktier och drygt 500 aktieägare. Bolagets aktuella huvudägare och ytterligare information
om aktiekapitalets utveckling presenteras i kapitel 6 om
kompletterande information.
SARSYS har idag nio anställda; fem tekniker, en inköpare och en ansvarig för eftermarknad, en administratör
samt VD som framförallt arbetar med marknadsföring,
försäljning och kundkontakter.
3.2 AFFÄRSIDÉ OCH VISION
Flygsäkerhet sträcker sig betydligt längre än passagesystem och kontroller. När ett flygplan skall starta eller
landa är själva landningsbanans skick - i synnerhet
friktionen - en av de viktigaste parametrarna för pilotens handlingar, och ofta helt avgörande för säkerheten.
Utifrån visionen om att ge flygplatser och dess resenärer
en så säker transport som möjligt innefattar SARSYS
affärsidé att utveckla, tillverka och sälja högkvalitativ
utrustning för att mäta friktion på start- och landningsbanor. Bolaget äger programvaran (källkoden) för mätutrustningen med tillhörande hårdvara som monteras
i bilar och släpvagnar. Mätdata samlas in digitalt och
skickas i realtid till flygledningen. Därefter kan informationen skickas vidare till piloterna. Produkten är
utvecklad på ett sådant sätt att det blir möjligt för såväl
civila som militära, stora som små flygplatser, att äga en
egen enhet med lång livslängd.

Christian Lienau Svensson, VD
13

3.3 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

CHRISTIAN LIENAU SVENSSON

MIKAEL EHRMAN

Född: 1975

Född: 1962

Styrelseledamot sedan 1998

Styrelseordförande sedan 2016

Antal aktier: 750 000, via bolag

Antal aktier: 555 769, via bolag

Antal teckningsoptioner: 600 000, via bolag
ÖVRIGA NUVARANDE UPPDRAG
ÖVRIGA NUVARANDE UPPDRAG

Inga

VD i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)
VD i Miraculix i Trelleborg AB (sedan 2016)

ÖVRIGA NUVARANDE STYRELSEUPPDRAG
Suppleant i Kelso AB (sedan 2003)

ÖVRIGA NUVARANDE STYRELSEUPPDRAG

Ledamot i KPEQ AB (sedan 2004)

Styrelseordförande i Miraculix i Trelleborg AB (sedan 2016)
TIDIGARE STYRELSEUPPDRAG (2011-2016)
TIDIGARE STYRELSEUPPDRAG (2011-2016)

Inga

Styrelseordförande i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)
(2008-2016)

TIDIGARE UPPDRAG (2011-2016)
Inga

TIDIGARE UPPDRAG (2011-2016)
Inga

I enlighet med bolagsordningen ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, valda av
årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ledande befattningshavare och andra tjänstemän i
Bolaget kan delta i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor.
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REVISOR FÖR BOLAGET SEDAN 2016

KONTAKT

Auktoriserad Revisor, medlem i FAR
Mikael Jannert,
Axion Revisionsbyrå AB, Malmö

Samtliga ledamöter och ledande befattningshavare
kan nås via Bolagets postadress. Se avsnitt med adresser och kontaktuppgifter på sida 3 samt i slutet av
detta memorandum.

TORD CEDERLUND

STEFAN NORDSTRÖM

Född: 1941
Styrelseledamot sedan 2016
Antal aktier: 2 419 230, via bolag

Född: 1953

ÖVRIGA NUVARANDE UPPDRAG
Vd i Arctic Gold AB (publ) (sedan 2014)
Vd i Arctic Gold Operations AB (sedan 2014)
Vd i Countermine Engineering AB (sedan 2014)
Vd i Countermine Operations AB (sedan 2014)
Vd i NovaTelligence Aktiebolag (sedan 2014)

Styrelseledamot sedan 2016
Antal aktier: 285 769, via bolag
ÖVRIGA NUVARANDE UPPDRAG
VD i Stefan Nordström Invest AB (sedan 2013)
IR-ansvarig i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)
(sedan 2016)

ÖVRIGA NUVARANDE STYRELSEUPPDRAG
Ledamot i Inkassogram AB (sedan 2016)
Ledamot i Medipal AB (sedan 2016)
Ledamot i Baltic Mining & Materials AB (sedan 2015)
Ledamot i Jula Boats Sweden Aktiebolag (sedan 2015)
Ledamot i Mobilearn Sverige AB (sedan 2014)
Ledamot i Arctic Gold AB (publ) (sedan 2014)
Ledamot i Arctic Gold Operations AB (sedan 2014)
Ledamot i Poly Print Aktiebolag (sedan 2014)
Ledamot i Centera Minerals Aktiebolag (sedan 2014)
Ledamot i Tekaverken Aktiebolag (sedan 2014)
Ledamot i Countermine Operations AB (sedan 2013)
Ledamot i Countermine Engineering AB (sedan 2013)
Ledamot i NovaTelligence Aktiebolag (sedan 2013)
Ledamot i Countermine Reservdelar AB (sedan 2013)

ÖVRIGA NUVARANDE STYRELSEUPPDRAG

TIDIGARE STYRELSEUPPDRAG (2011-2016)
Ledamot i Nordic Mines AB (2015-2016)
Ledamot i Nordic Mines Optioner AB (2015-2016)
Ledamot i Nordic Mines Marknad AB (2015-2016)
Ledamot i Ösby Park Parkering AB (2014-2016)
Ledamot i Countermine Technologies Plc (2012-2016)
Ledamot i ERW Solutions Ltd (2011-2013)
Ledamot i Nordic Mines Marknad AB (2008-2012)
Ledamot i Nordic Mines Optioner AB (2008-2012)
Ledamot i Nordic Mines AB (2007-2012)

TIDIGARE UPPDRAG (2011-2016)

Ledamot i Stefan Nordström Invest AB (sedan 2013)
TIDIGARE STYRELSEUPPDRAG (2011-2016)
Ledamot i Scania Capital Corporation (2014-2015)
Ledamot i Scania Capital Operations Inc. (2014-2015)
Ledamot i Windsor Gold Mining & Exploration Inc. (2014-2015)
Ledamot i Maple Leaf Gold Resources AB (2014-2015)
Ledamot i Leox Corporate Finance AB (2004-2013)
Ledamot i Leox Holding AB (publ) (2010-2012)
Ledamot i Börsvinnare Sverige AB (2010-2012)
Ledamot i Inofficiella Aktier i Sverige AB (2011-2012)
Ledamot i Fakta Finans i Sverige AB (2012-2012)

VD i Maple Leaf Gold Resources AB (2014-2015)
VD i Leox Corporate Finance AB (2004-2013)
VD i Leox Holding AB (publ) (2010-2012)

TIDIGARE UPPDRAG (2011-2016)
Styrelseordförande i Countermine Operations AB (2013-2014)
Styrelseordförande i Nova NovaTelligence Aktiebolag (2013-2014)
Styrelseordförande i Countermine Engineering AB (2013-2014)
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3.4 PERSONUPPGIFTER
För Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare gäller följande förhållanden och omständigheter;

eller dömts för något bedrägerirelaterat brottmål, haft
näringsförbud eller i övrigt anklagats av eller fått sanktioner riktade mot sig från myndigheter eller godkända
yrkessammanslutningar.

FAMILJEBAND

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter,
ledande befattningshavare eller Bolagets stiftare.
KONKURS OCH LIKVIDATION

Stefan Nordström var styrelseledamot tillika VD för
Leox Corporate Finance AB som på egen begäran sattes
i konkurs våren 2013 efter en större kundförlust. Tord
Cederlund var styrelseledamot i de engelska bolagen
Countermine Technologies Plc som likviderades 2016
samt ERW Solutions Ltd som likviderades 2013.
Därutöver har ingen person i styrelsen eller ledande befattningshavare för SARSYS, under de fem senaste åren,
varit ledamot eller suppleant i en styrelse för ett bolag
som behövt sättas i konkurs eller träda i likvidation.
ANKLAGELSE, UTREDNING, DOM OCH SANKTION

Tord Cederlund har erhållit en sanktion från Finansinspektionen genom att i en nyemission i Nordic Mines
i juli 2012 varit fyra dagar sen med att rapportera
teckning av aktier utifrån eget innehav. Därutöver har
ingen i styrelsen eller ledande befattningshavare har
under de senaste fem åren varit föremål för utredning

SVFT i bruk på flygplats i Japan.
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INTRESSEN

Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon styrelseledamot eller person i ledningsgruppen, det
vill säga ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något privat intresse som kan stå i strid med
Bolagets. Därtill bör nämnas att samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska
intressen i Bolaget genom aktieinnehav.
AVTAL / TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Vid transaktioner tillämpas marknadsmässiga villkor.
SARSYS har tecknat avtal med Miraculix i Trelleborg
AB om 1,5MSEK i bryggfinansiering. Vd för bolaget är
Christian Lineau Svensson. Avtalet är tecknat på marknadsmässiga villkor med marknadsmässig ränta. Återbetalning sker efter styrelsebeslut. Därutöver har ingen
styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor
i Bolaget i övrigt, varken för närvarande eller under
den period som omfattas av den historiska finansiella
informationen, varken själva, via bolag eller genom
närstående, haft någon direkt eller indirekt delaktighet
i någon affärstransaktion med Bolaget som är, eller har

varit, ovanligt till sin karaktär eller sina villkor. SARSYS
har under ovan nämnda period inte lämnat lån, ställt
garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till
förmån för någon av dessa personer
INSKRÄNKNINGAR IFRÅGA OM AKTIEINNEHAV

Det föreligger inskränkningar i angivna personers rätt
att fritt förfoga över sitt aktieinnehav i SARSYS, se
vidare information om ägarförhållanden i kapitel 6 om
Kompletterande information.
ARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTER

För perioden fram till slutet av årsstämman 2017 utgår
ersättning om 2 basbelopp till ledamot som inte är anställd av Bolaget samt 3 basbelopp för Ordförande.
ERSÄTTNING TILL VD

Bolagets VD har ett anställningsavtal för tre år från
september 2016 och erhåller fast månadslön, pensionsavsättningar och tillgång till tjänstebil. Avtalet är
tecknat på sedvanliga, marknadsmässiga villkor.
ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Enligt gällande avtal tillämpas fasta löner.

FÖRMÅNER EFTER AVSLUTAT UPPDRAG

I enlighet med anställningsavtal har SARSYS VD vid
uppsägning initierad av Bolaget rätt till lön under återstående del av avtalstiden. Utöver detta har
SARSYS inte ingått avtal med någon styrelseledamot
eller ledande befattningshavare om förmåner eller
ersättning efter det att uppdraget avslutats.
3.5 BOLAGSSTYRNING
Till grund för ägarnas styrning av Bolaget ligger
bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, styrelsens interna regler samt ytterligare en rad svenska och
utländska lagar och förordningar.
Från och med den 1 juli 2008 tillämpas Svensk kod
för bolagsstyrning av svenska aktiebolag vars aktier är
upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.
Bolag vars aktier är listade för handel på NGM Nordic
MTF är för närvarande inte skyldiga att följa Svensk
kod för bolagsstyrning och SARSYS har inte heller frivilligt förpliktigat sig att följa denna. Bolaget har dock,
på frivillig basis och i de delar Bolaget bedömt det
lämpligt, byggt sin bolagsstyrning på de principer och
rutiner som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning
vad avser principen följ eller förklara.

UPPSÄGNING

Bolagets VD har enligt avtal 6 månaders uppsägningstid, övrig personal har 1-3 månaders uppsägningstid.

STFT enhet i bruk på flygplats.
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BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom
SARSYS. Samtliga aktieägare som är listade i aktieboken fem vardagar innan bolagsstämman har rätt att
delta antingen personligen eller via ombud. Anmälan
ska göras till Bolaget enligt vad som sägs i kallelse.
Ordinarie årliga bolagsstämma, årsstämman, ska hållas
inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse
till bolagsstämma skall ske genom pressmeddelande och
annonsering i Post och Inrikes Tidningar, samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i
Dagens Industri.
Årsstämman utser Bolagets styrelse och revisorer samt
bestämmer arvoden till dessa. Vidare fastställer årsstämman bokslutet och beslutar om disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelse och VD. Årsstämman
bestämmer också formen för hur en valberedning ska
utses.
STYRELSE

Styrelsens uppgift är att förvalta Bolagets angelägenheter på bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata
aktieägarnas intressen. Styrelsen för SARSYS ska enligt
bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta leda-

möter, valda av årsstämman för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Ledande befattningshavare och andra
tjänstemän i Bolaget kan delta i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor.
Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och har ett
särskilt ansvar för att följa Bolagets utveckling mellan
styrelsemötena samt säkerställa att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att
utföra ett fullgott arbete. Ordförande håller kontakt
med VD. Inför styrelsemöten ser ordförande och VD
till att dagordning och beslutsunderlag utarbetas och
sänds till styrelsens ledamöter i god tid innan respektive
möte. Ordförande svarar också för att styrelsens arbete
utvärderas.
STYRELSENS ARBETSFORMER

Styrelsen för SARSYS väljs för ett år i taget. Arbetet
regleras av en av Bolaget fastställd arbetsordning för
styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning
för styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning och attestordning. Styrelsen ansvarar för
Bolagets organisation, ledning och förvaltning samt för
att uppföljningen och kontrollen av bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt är

Beläggning på landningsbana påverkar friktionen och därmed säkerheten vid start och landning.
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betryggande. Styrelsen övervakar och utvärderar VD:s
och bolagsledningens arbete och ansvarar för beslut
och uppföljning av Bolagets strategier genom fastställande av planer och mål, beslut om större investeringar,
tillsättningar och entlediganden av VD genom löpande
uppföljningar under året. Styrelsen fastställer också
årsbokslut. Kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor är inte bildade.

Axion Revisionsbyrå AB, Malmö, till ny auktoriserad
revisor. Valet av ny revisor motiverades av att Bolagets nya ägarmajoritet önskade byta från Baker Tilly.
Ändringen registrerades av Bolagsverket 2016-10-19.
Därmed säkerställdes SARSYS förutsättningar att möta
de krav som ställs på finansiell redovisning i bolag
listade på NGM Nordic MTF. Tidigare auktoriserad
revisor var Tom Jerry Arnshed, vars uppdrag upphörde
2016-09-12.

VD OCH FÖRETAGSLEDNING

Styrelsen har upprättat en arbetsinstruktion för VD
som klarlägger ansvar och förpliktelser samt ramarna
för VD:s behörighet att företräda Bolaget. VD ansvarar
därmed för den löpande operativa verksamheten inom
de ramar styrelsen fastlagt och är ansvarig inför styrelsen för ledningen och utvecklingen av Bolaget. VD tar i
samråd med styrelsens ordförande fram sakligt, utförligt
och relevant informations- och beslutsunderlag inför
styrelsemöten.
REVISORER

Revisor väljs på årsstämman för en period om ett år
med uppgift att granska årsredovisning och bokföring
samt styrelsens och vd:s förvaltning. Bolagsstämman
beslutade den 2016-09-05 att välja Mikael Jannert,

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och i arbetsordningen. Styrelsen övervakar
och säkerställer den externa ekonomiska rapporteringens kvalitet. Den interna kontrollen ska säkerställa att
Bolagets strategier och mål följs upp och att aktieägarnas investeringar skyddas. Den syftar också till att
informationen till aktiemarknaden ska vara tillförlitlig,
relevant och i överensstämmelse med god redovisningssed samt att lagar, förordningar och andra krav efterlevs
inom Bolaget. Styrelsen i SARSYS har delegerat det
praktiska ansvaret till VD.
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4 MARKNAD OCH VERKSAMHET
Branschen för flygsäkerhet är i stark tillväxt. En av de viktigaste parametrarna för piloten och avgörande för säkerheten vid start och landning är själva landningsbanans skick. SARSYS produkter mäter
aktuella friktionsvärden på banan och ger piloten det underlag som krävs för säker manövrering av
flygplanet.
4.1 MARKNADSÖVERSIKT
Nya resvanor har bidragit till att flygresandet ökar för
varje år. Exempelvis har Hartsfield-Jackson Atlanta
International Airport i USA drygt 100 miljoner passagerare per år, Arlanda uppskattningsvis 20 miljoner.
O’Hare flygplats i Chicago noterade 880 000 starter
och landningar under 2014. Utvecklingen mot både
fler resenärer och avgångar är en utmaning som ställer
nya krav på flygplatsernas säkerhet.

och kan då justera sitt agerande därefter. Då banans
friktionsvärde spelar en så pass central roll följer det
att internationella organisationer för flygsäkerhet både
certifierar utrustning som de anser tillhandahåller adekvata mätvärden, och att de ställer strikta krav på både
befintlig och ny utrustning. Rekommendationerna som
dessa organisationer går ut med till flygplatser beträffande friktionsmätning appliceras i varierande grad
världen över.

De flesta förknippar nog flygplatssäkerhet med passagesystem och kontroller. Men säkerhetsaspekten sträcker
sig betydligt längre än så och omfattar en mängd
aspekter som resenärer aldrig behöver tänka på, men
som påverkar dem i högsta grad. En sådan aspekt är
landningsbanans skick där just friktionen som tillsammans med en rad andra parametrar är avgörande för
att kunna bedöma och åtgärda säkerhetsnivåerna vid
start och landning. Med hjälp av aktuella friktionsvärden får piloten en bild av landningsbanans kondition

The Federal Aviation Administration (FAA*) i USA
har konstaterat att drygt en tredjedel av alla kommersiella flygolyckor sedan 1995 har ägt rum på eller intill
landningsbanan. Dessa olyckor medför ofta att landningsbanan blir obrukbar under en tid, vilket påverkar
flygplatsens omsättning och ekonomi. Marknaden
för lösningar som identifierar behov av underhåll och
leder till ökad flygsäkerhet är därför i tillväxt. På så vis
är frågan om en flygplats ska införskaffa modernare
utrustning inte enbart en säkerhetsfråga, utan kan även

Fordon utrustade med SARSYS mättutrustning i bruk på flygplats i Minneapolis, USA.
20

anses som en preventiv ekonomisk investering som
minimerar risker för flygplatsens drift och allmänna
funktionalitet. Den potentiella marknadsvolymen är
stor, enbart i Sverige finns drygt 200 flygplatser, globalt
sett drygt 42000. SARSYS ser de striktare rekommendationerna som en stor fördel i detta sammanhang. Det
finns nämligen fortfarande ett stort utrymme att bredda
marknadsnärvaron i takt med att allt fler flygplatser
uppgraderar sin säkerhetsutrustning.
Ett ökat resande ställer dessutom krav på samhällets
infrastruktur. Med allt fler bilresor och godstransporter
har de flesta länder byggt ut vägnätet och upprättat
planer för underhåll. Myndigheter efterfrågar därför
tillförlitliga metoder för mätning av allmänna vägar
och dess kondition. I Sverige samarbetar Bolaget redan
med Vägverket som utför mätningar på allmänna vägar
och motorvägar. I Europa kan noteras trender som
tyder på att friktionsmätning börjar bli en större faktor
inom vägunderhåll. SARSYS har redan en betydande
närvaro i Västeuropa, och det finns utrymme att ta sig
in på marknader i länder som befinner sig i en fas av
hastig ekonomisk tillväxt. Generellt sett medför detta
ett större behov av säkerhet inom den infrastrukturella
sektorn.

Globalt sett är flygplatser den största marknaden inom
friktionsmätning. Även om marknaden för vägunderhåll växer så står försäljning till flygplatser för 95
procent av Bolagets omsättning. Kunderna utgörs av
luftfartsverk, privatägda flygplatser, statliga flygplatser,
försvarsmakter och större företag över hela världen.
SARSYS har idag en global närvaro vars produkter används av flygplatser belägna på alla bebodda världsdelar.
De marknader där SARSYS närvaro är mest omfattande
är Europa, där Skandinavien har en framträdande roll.
Bolagets goda rykte i dessa marknadssektioner som
tillverkare av högkvalitativ mätutrustning leder till en
stabil tillväxt i kundkontakter genom rekommendationer mellan aktörer och via agenter. Allt fler flygplatser
privatiseras vilket kan innebära att både små och stora
flygplatser uppdaterar sin utrustning, eller kompletterar
den existerande. I de fall aktörerna är nya på marknaden ser vi att det kan leda till nya kunder genom rekommendationer eller agenter, och i de fall uppköparna
är befintliga kunder leder det till merförsäljning för att
tillgodose det ökade behovet.
Marknaden för friktionsmätning är konservativ och
svår att ta sig in på som ny aktör. Utrustningen som
Bolagets kunder använder är oerhört komplex, och det

Montering av produktionsenhet i Bolagets verkstad i Trelleborg.
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kräver gedigen expertis inom flera fält för att ta fram
tillfredsställande produkter som uppfyller de strikta
krav som ställs av certifierande organ. Nya företag
måste därför räkna med en flerårig process innan en
produkt färdigställs och godkänns av ICAO*. Efter
att en produkt blivit godkänd måste den även listas av
FAA*. Det är deras lista som seriösa flygplatser stämmer
av med vid inköp av ny utrustning för att säkerställa att
produkten uppfyller de internationella säkerhetsstadgarna för friktionsmätning. Detta är en definitiv fördel
för SARSYS då tillkomsten av nya konkurrenter knappt
är nämnvärd vilket ger en god överblick av marknadssituationen globalt över en längre tidsperiod.
SARSYS har varit verksamma under många år och är
ett av de företag som är störst på marknaden. Bolaget
har goda erfarenheter av de tester som utförs av ICAO*
och säkerställer genom egna tester att de egna produkterna kommer uppfylla de krav som ställs. Detta sker
innan en testprocess initieras av ICAO*, vilket minimerar tiden som krävs för att få nya produkter godkända,
och gör att SARSYS snabbt kan anpassa produkterna
till eventuella förändringar relaterade till reglemente
eller lagstiftning på olika marknader. Varje enskilt lands

Montering av produktionsenhet i Bolagets verkstad i Trelleborg.
22

Luftfartsverk bestämmer sina egna regelverk utefter
rekommendationer från ICAO*. Eftersom SARSYS
utvecklar och säljer produkter som klarar av några av
de tuffaste arbetsförhållandena i världen kan Bolaget i
princip gå in på vilken marknad som helst. De skandinaviska regelverken som SARSYS använder som
ledstjärna är nämligen de striktaste globalt sett. Dock
finns det länder med helt egna regelverk som kräver
specialanpassningar.
4.2 TRENDER OCH DRIVKRAFTER
Utvecklingen på marknaden rör sig mot allt större och
mer komplexa upphandlingar. Ofta innebär det att
ett stort antal enheter av samma typ efterfrågas, men
det blir även allt vanligare att slutkunden efterfrågar
leverans av varierande typer av utrustning. I kravspecifikationen ingår då att produkterna ska kunna samverka
och i praktiken bilda en maskinpark för en mindre eller
medelstor flygplats.
Efterfrågan på hög kvalité och lång livslängd har också
blivit vanligare, vilket gynnar SARSYS. Det har länge
varit Bolagets signum att tillhandahålla en utrustning
som trots det tuffa arbetsklimatet har en lång livslängd

och hög säkerhet i mätvärden. I praktiken innebär
detta att SARSYS över en tioårsperiod skapar många
nya kundkontakter för att bibehålla en stadig tillväxt
sett till omsättningen. I framtiden uppskattar Bolaget
att försäljningssiffrorna kan komma att öka exponentiellt i takt med den ständigt pågående expansionen på
nya marknader och marknader där Bolaget har en låg
närvaro.
Många av de krav som berör SARSYS produkter är
internationella, men från och med 2017 ökar ansvaret
för respektive lands luftfartsverk att besluta om rapportering av mätresultat. Det kan innebära en ökad
efterfrågan på SARSYS lösningar. De variabler som
påverkat besluten är väldigt skiftande från land till land.
Exempelvis har det hittills endast varit i Skandinavien
som olika miljöaspekter tagits i beaktning i detta sammanhang. Men i takt med att miljömedvetenheten och
viljan att minska det ekologiska avtrycket ökar genom
påtryckningar av internationella riktlinjer och påtryckningar från allmänheten anser styrelsen för SARSYS att
trenden rimligen kommer att spridas. Det kan i praktiken innebära att fordon för mätutrustning ska vara mer
miljövänliga. Bolagets befintliga förmåga att implemen-

tera mätutrustningen i praktiskt taget vilket fordon som
helst kommer att vara gynnsam i detta fall.
Många aktörer har försökt utveckla den ”bästa” lösningen för att mäta friktion, men hittills har ingen
presenterat nya metoder med bättre resultat än de
befintliga. Bolagets styrelse uppskattar därför att aktuell
teknik står sig väl på marknaden och kan förväntas göra
så under lång tid framöver.
Flygbolag som AIRBUS* och BOEING* bedriver
forskning för att försöka utveckla mätsystem som går
att installera i flygplan. Funktionen skulle i princip ge
piloten en direkt bild av landningsbanans tillstånd för
att planera sin inflygning men flygplatsen får då ingen
information för att planera det löpande underhållet av
landningsbanan.
Sett över en period om 10 till 15 år kan den mest
påtagliga förändringen handla om bruk av självgående
fordon. SARSYS har då beredskap och möjlighet att utveckla lösningar som ytterligare underlättar användning
av Bolagets teknik i vilket fordon som helst. I praktiken
skulle det vara en fördel eftersom det redan nu finns
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geografiska skillnader ifråga om specifika fordon för att
mäta friktion. Vilken bilmodell som efterfrågas är helt
enkelt olika mellan länder, och SARSYS tillgodoser
redan detta behov tack vare teknikens modifierbarhet.
KOMMANDE ÄNDRINGAR

Rent historiskt har ytterst få ändringar i regelverk och
stadgar kring friktionsmätning utförts som medfört en
ommodellering av den tekniska hårdvaran. Hårdvarans
funktion är att mäta lågfriktion, mellanfriktion och
högfriktion. Denna aspekt är ett av de nödvändiga villkoren för att kunna tillhandahålla korrekta mätvärden,
vilket är anledningen till att den sällan påverkas av ny
lagstiftning. De nya nationella krav som kan komma att
påverka utrustningen är främst relaterade till fordonen
som huserar mätutrustningen. Eventuella ändringar
kommer gynna SARSYS då vi utvecklat utrustningen
för ett svenskt klimat med dess tillhörande reglemente.
Som tidigare nämnt har Sverige några av världens striktaste riktlinjer för friktionsmätning, både miljömässigt
och tekniskt, vilket kan översättas till att om man klarar
att etablera sin produkt här, så klarar man att etablera
den överallt.
I nuläget har styrelsen för SARSYS kännedom om att
det skall släppas en reviderad version av de aktuella rekommendationerna från ICAO*, men hur olika länder
kommer ställa sig till dessa uppmaningar är i dagsläget
oklart. Det kan ge upphov till drastiska metodikföränd-
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ringar vilket SARSYS är beredd att hantera. Bolagets
utrustning uppfyller redan i dagsläget kraven på de
flesta marknader.
Vissa länder - främst ekonomiskt stabila länder i västvärlden - har implementerat ett nytt system för rapportering av mätvärden. Systemet heter TALPA ARC
och innebär förutom nya operationella riktlinjer för
markpersonal att skalsystemet ändrats. Tidigare rapporterade man landningsbanans kondition enligt en
skala från 1 till 5 men nu skall man rapportera enligt 0
till 6. SARSYS har redan tagit fram ny mjukvara som
är anpassad till de nya föreskrifterna i TALPA ARC
och den är beprövad. FAA* har sedan 1 oktober 2016
fastslagit att alla flygplatser i USA ska använda det nya
systemet för rapportering och bevakning av landningsbanors skick. Systemet används även i andra länder, och
det kommer med stor säkerhet sprida sig de kommande
åren. För SARSYS innebär det merförsäljning till
befintliga kunder då mjukvaran som användes för att
avläsa mätvärden från SARSYS fysiska utrustning måste
uppdateras för att kunna tillhandahålla aktuell information enligt det nya graderingssystemet. Den fysiska
utrustningen påverkas inte.
Globalt sett sker en stadig ökning av flygtrafiken,
särskilt i regioner som befinner sig i ett stadie av hastig
ekonomisk tillväxt som Sydamerika, Afrika och Mellanöstern. På lång sikt kommer detta innebära att fler

flygplatser byggs eller att befintliga flygplatser byggs ut
för att husera fler landningsbanor. I bägge fallen finns
det chans för ökad försäljning, både genom potentiellt nya kundkontakter och genom merförsäljning till
befintliga kunder.
4.3 PRODUKT OCH TEKNIK
När man väl förstår vikten av att mäta friktion förstår
man snabbt att SARSYS spelar en huvudroll i jakten på
en kompromisslös säkerhet för flygplatser världen över.
Friktionsmätning är en av många nödvändiga faktorer
för att ge piloten en komplett bild över helhetssituationen, och detta moment säkerställer att markbundna
olyckor till följd av att piloten missbedömer bromssträckan eller att flygplanet börjar slira och glider av
landningsbanan vid inbromsning förhindras. Grundtekniken för SARSYS produkter är densamma i samtliga typer av utrustning som tillverkas. Bolaget anpassar
både hårdvara och mjukvara efter slutkundens specifika
krav berörande elektronik, kommunikation och extra
mätfunktioner.
Tekniken som sitter i produkterna består av en mätdator med tillhörande teknik som är i kontakt med marken. På fordonen installeras ett femte hjul kopplat till
mätdatorn, och på släpvagnen installeras ett tredje hjul.
Hjulet mäter resistensen på marken när fordonet är i
rullning, och denna mekaniska indata skickas vidare
till en förstärkare som sedan omvandlar det mekaniska

värdet till ett digitalt värde i mjukvaran. Mätdatorn
skickar det digitala värdet till flygledartornet som sedan
kan göra en bedömning om landningsbanans skick. All
data sparas i mjukvaran, så det är möjligt att följa historik från flera år tillbaka på specifikt angivna tidpunkter.
Historiken inkluderar en rad olika variabler.
Mätdatorns mjukvara är utvecklad i Kanada och
uppdateras kontinuerligt för att skräddarsys enligt de
krav som ställs i slutkundens region. SARSYS äger
rättigheterna till både källkoden och mjukvaran. Ytterligare en faktor i SARSYS skräddarsydda lösningar är
implementering av ytterligare mätinstrument. Kunden
kan alltså utöver friktionsmätning få ett fordon som
anger luftfuktighet, marktemperatur och snödjup för
att nämna några. Detta är en av Bolagets styrkor, då det
innebär att SARSYS kan lösa flera av kundens problem
med ett och samma verktyg.
Det går inte att bygga in friktionsmätare i vilken bil
som helst. Efter att en prototyp tillverkats där friktionsmätaren har installerats krävs det att biltillverkaren gör
hållbarhetstester och godkänner lösningen. SARSYS är
godkända och auktoriserade av Volvo, VW och Opel
för ombyggnad av vissa av deras mer kända modeller.
Idag bygger SARSYS om följande fordonsmodeller:
• VOLVO V70
• VW TRANSPORTER
• OPEL MOKKA
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Fördelen med just Opel Mokka är att koncernen General Motors äger märket och säljer modellen på flera
stora marknader under olika namn. Beroende på vilken
världsdel och land bilen säljs i har den prefixen BUICK,
VAUXHALL, Holden eller Chevrolet.
Alla produkter som SARSYS utvecklar och tillverkar
måste dessutom godkännas av International Civil Aviation Organization (ICAO*) i Kanada. Att få ut ett nytt
system på marknaden tar omkring ett år och komplexiteten i själva tekniken i kombination med de stränga
kraven har lett till att antalet aktörer inom SARSYS
nisch är få. När teknikerna utvecklar en ny modell
utgår man alltid ifrån kundens behov och marknadstrenden. Man överväger faktorer som fordonets storlek,
kompakthet, prestanda, lastkapacitet etc. Vid framtagningen av nya fordon för integrering med SARSYS
teknik värderas kvalitet, låga produktionskostnader och
bilmärkets marknadstäckning. Hårdvaran är mer eller
mindre densamma oavsett vilka nya bilmodeller som
tillkommer i produktkatalogen.
SARSYS testar alltid en ny produkt rigoröst innan
något skickas till ICAO* för godkännande. Det kan exempelvis gälla tester av hur mycket vatten man får lasta
bilen med eller om utrustningen håller sig under gränsen för maximalt tillåten bullernivå eller utsläpps nivåer
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av CO2 mm. Samtliga system är dessutom godkända
enligt den internationella maskinstandarden 2006/42/
EC vilket är ytterligare en styrka för SARSYS.
Slutligen måste produkterna uppfylla de krav som respektive lands Transportstyrelse upprättar för denna typ
av fordon. Produkten måste även vara utrustad för att
möta regionens rekommendationer för hur ofta friktion
ska mätas.
På samtliga marknader där SARSYS är verksamma finns
servicetekniker som utbildats och godkänts internt.
Detta är ytterligare en kvalitetsstämpel SARSYS erbjuder kunderna som bidrar till ökad hållbarhet och goda
kundrelationer både under och efter systemets livscykel.
SARSYS mäter även friktion på vanliga vägar och
motorvägar runtom i Europa via samarbetspartners. I
Sverige finns krav på genomförandetester mot befintliga
modeller och de utförs av VTI*, som använder SARSYS
utrustning sedan många år tillbaka. STAC* i Frankrike
som certifierar utrustning för franska flygplatser använder också SARSYS utrustning liksom FAA* i USA. Stor
tillväxtpotential finns inom vägmätning då reglemente
för detta kommer att skärpas i norra Europa över de
kommande åren.

4.4 AFFÄRSMODELL
Drygt 90 procent av Bolagets omsättning går på export
till kunder inom luftfartsverk, statligt ägda flygplatser, större privata bolag och försvarsmakter. Hittills
har SARSYS levererat produkter till ett 100-tal länder spridda över samtliga kontinenter. Merparten av
Bolagets befintliga kunder finns i Europa, Asien och
Nordamerika.

De senaste åren har de offentliga upphandlingarna
innefattat större volymer. Tidigare har luftfartsverk i
flera länder köpt in enheter separat till varje flygplats,
men en ny trend är att de uppdaterar många flygplatser
samtidigt. Kontrakten blir därför större och innebär att
det blir enklare kan maximera produktionskapaciteten
då produktionen kan planeras för många månader
framåt.

Försäljningen sker direkt till slutkund via representanter som enligt avtal erhåller en provision, eller via etablerade agenter. SARSYS har för närvarande tio större
agenter som, utöver att sälja produkterna, även sköter
utbildning och service. De agenter Bolaget samarbetar
med är specialiserade på att sälja utrustning till flygplatser och erbjuder även annan utrustning som t.ex. ljus
till landningsbanor, avisningsutrustning etc.

SARSYS utgår alltid från hållbarhet och hög precision
när teknikerna utvecklar produkterna. En enhet ska
hålla i minst 10 år. Det innebär att ordrar från befintliga kunder sker efter ett relativt regelbundet schema, såvida kunden inte expanderar sin verksamhet eller måste
uppdatera den tekniska utrustningen för att uppfylla
nya krav. SARSYS knyter många nya kontakter årligen.
På lång sikt ser man att de som köper Bolagets produkter idag kommer att uppgradera sin utrustning när den
befintliga är utdaterad. Genom att ständigt förvärva
nya kunder skapas en utökad verksamhet längre fram.
Detta har inneburit att SARSYS tecknat avtal om större
lokaler med inflyttning december 2017.

Försäljningsvolymen har under de senaste åren uppgått
till cirka 20 enheter per år varav 6 till 8 är släpvagnar
och resterande antal är fordon. Kunderna är oftast flygplatser. Under 2016 har SARSYS levererat 18 enheter.
Aktuell orderstock uppgår till 15 enheter (11,5 MSEK).
95 procent av omsättningen idag är kopplat till flygplatser och fordon för friktionsmätningar på flygplatser.
Försäljningen sker i princip till hela världen.

* se ordlista sida 47

Agenterna runt om i världen står för ungefär 75 procent av Bolagets omsättning. I praktiken bevakar dessa
för SARSYS räkning sin region eller land och sköter
offentliga upphandlingar när dessa tillkännages.
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4.5 UTVECKLING OCH FRAMTID
Inom affärsområdet för flygplatser är Bolagets internationella marknadsandel svår att uppskatta men är
bland de tre största sett till övriga aktörer. Den totala
marknaden för SARSYS produkter är dock betydligt
större, inte minst inom området för vägmätningar där
det finns tydliga utvecklingsmöjligheter. Det finns
dessutom goda möjligheter att öka Bolagets befintliga volymer inom nya marknader som befinner sig i
tillväxt, exempelvis Sydamerika, Ryssland, Afrika och
Mellanöstern.
SARSYS har idag följande expansionsstrategier för
framtiden:
1. Öka marknadsandelen och utveckla erbjudandet
för flygplatser. Det finns möjlighet att öka omsättningen samt erbjuda andra produkter inom
flygsäkerhet.
2. Öka direktförsäljning till kunder och därmed minska beroendet av agenter och representanter.
3. Inbrytningar i helt nya länder.
4. Utveckla nya affärsmodeller, exempelvis för uthyrning av utrustning.
5. Utöka möjligheterna till försäljning genom att
komma in på marknaden för vägnät.
6. Via förvärv utöka produktsortimentet med nya
produktgrupper för flygplatser och flygplatsoperatörer.

STFT enhet i bruk på flygplats i Dallas, USA.
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Utöver detta förs diskussioner med andra bolag inom
flygsäkerhet för att utvärdera förutsättningar och möjligheter relaterat till förvärv.
Utvecklingen kring reglemente och rekommendationer
går mot striktare krav med större fokus på kompromisslös säkerhet. Detta är gynnsamt för SARSYS då Bolagets produkter är utformade efter dessa ledord. Även
om det potentiellt skulle uppkomma drastiska omvälvningar på marknaden är SARSYS redo att tackla dem
med hjälp av Bolagets mångåriga erfarenhet i branschen
och tekniska expertis.
Friktionsmätningar av vägnät och infrastruktur får
större fokus internationellt och då inte minst i Europa.
Till skillnad från friktionsmätning relaterat till flygplatser så existerar inga internationella riktlinjer eller
organisationer som utfärdar rekommendationer. Inom
EU pågår ett arbete för att detta ska bli verklighet. I
dagsläget bestämmer varje land hur proceduren ska se
ut och vilka krav som ska ställas. Inom en snar framtid
kan dessa krav bli hårdare och då har SARSYS en klar
fördel då Bolaget idag jobbar efter den svenska modellen. Regelverket i Sverige berör både metodik och
utrustning, och SARSYS har levererat utrustning till
VTI* sedan flera år tillbaka.

4.6 KONKURRENTER
Det finns idag ungefär tio bolag som jobbar internationellt med lösningar för att mäta friktion på landningsbanor och vägar. Drygt hälften av dessa bolag finns i
Europa, och andra hälften i Nordamerika och Asien.
Samtliga tillverkare bygger sin teknik på samma grundprincip: ”Continious Friction Measurement Equipment” (CFME*) vilket innebär att utrustningen hela
tiden ska ha en kontakt med markytan under mätning.
Av alla konkurrenter är det tre bolag som utmärker sig
och som kan anses vara starka på marknaden.
• Dynatest har funnits på marknaden sedan 1976
och har idag sitt huvudkontor i Danmark. De har
en internationell närvaro och är starkast i Nordamerika.
• ASFT Industries är ett svenskt bolag som etablerat sig globalt. De har idag en starkare närvaro än
SARSYS på marknaden i Östeuropa.
• Texatron är ett amerikanskt bolag som de senaste
åren köpt upp många mindre bolag verksamma
inom GSE (Ground Support Equipment). De är
en relativt ny aktör, men till följd av att de tagit
över tidigare kända bolag inom friktionsmätning
för flygplatser är dessa en nämnvärd konkurrent.
• Vidare kan nämnas NAC Neubert som är starka i
Nordamerika med en produkt av släpmodell, det

finska bolaget Moventor som dels har en släpmodell och dels en delvis inbyggd produkt för bilmodeller med pick-up chassi samt det norska bolaget
TWO som med sin släpmodell är starka inom
området för vägmätning.
SARSYS tar en annan approach till friktionsmätning
på flygplatser och vägar. Genom att utveckla och bygga
in utrustning för friktionsmätningar i bilar/fordon får
slutkunden en skräddarsydd, stabil enhet som ger säkra
mätvärden. Bolaget kan tillhandahålla allt som konkurrenterna erbjuder, och mer därtill, och då genom
anpassning efter slutkundens särskilda önskemål.
KONKURRENSFÖRDELAR

• Lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av
aktuell typ av utrustning.
• Global verksamhet - världstäckande marknad.
• Konkurrenskraftiga produkter av högsta kvalité.
• En produktlinje med flera olika alternativ beroende
på flygplatsens storlek och behov.
• Samtliga enheter bygger på samma grundprincip
vilket gör det lättare för kunden att skifta mellan de
olika modellerna utan att behöva lägga kostnader
på utbildningar.
• Produkterna har lång livslängd, vilket ger kunden
en kostnadseffektiv produkt. Det är med andra ord
en god investering att köpa utrustningen.

4.7 SWOT
MÖJLIGHETER
STYRKOR

•
•
•
•

Väldefinierad global marknad
Lång erfarenhet - startade 1998
Specialistkompetens inom friktionsmätning
Bygger order på beställning - ger låga 		
lagerkostnader

• Ökat fokus på flygsäkerhet
• Flygtransporter ökar globalt - ökar antalet
flygplatser samtidigt som befintliga byggs ut
• Större och tyngre flygplan - ökat behov av
information om landningsbanan
HOT

SVAGHETER

• Litet bolag - begränsade resurser
• Relativt svag finansiell bas
• Nyckelpersonsberoende

• Tuffare utsläpps- och miljökrav - kan begränsa
mängden flygtransporter
• Stor etablerad flygplans- eller flygplatsaktör
satsar i nischen

* se ordlista sida 47
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5 RÄKENSKAPER
Följande sammanställning av Historisk finansiell information, Kompletterande historisk information
samt Revisors Granskning bör läsas jämte presentation av Bolaget samt information om riskfaktorer.
5.1 HISTORISK FINANSIELL INFORMATION
SARSYS bildades 1998-06-18 och registrerades 199807-17 under namnet Scandinavian Airport and Road
Systems Aktiebolag, efter namnändring 2016-10-19
Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ).
Bolagets historiska finansiella information i detta memorandum omfattar perioden från 1 januari 2014 fram
till 31 december 2016.
RÖRELSERESULTAT & NETTOOMSÄTTNING
2014 - 2016

Rörelseresultatet per den 31 december 2014 uppgick
till 2378 KSEK. Nettoomsättningen uppgick till 18088
KSEK samt resultat efter finansiella poster 2228 KSEK.
Såväl nettoomsättning och resultat för 2014 ökade
påtagligt jämfört med föregående år eftersom Bolaget
erhöll fler upphandlingar.
Rörelseresultatet per den 31 december 2015 uppgick
till -101 KSEK. Nettoomsättningen uppgick till 14282
KSEK samt resultat efter finansiella poster -109 KSEK.
Omsättningen minskade något under 2015 genom
att Bolaget inte erhöll lika många upphandlingar som
föregående år. Resultatet påverkades av periodisering /
fakturering av leveranser. Tilläggas bör att under året
lanserades en Opel Mokka (SOFT*) som ett mellanalternativ till befintliga produkter, släpvagnen och V70/
XC70.
Rörelseresultatet per den 31 december 2016 uppgick
till 318 KSEK. Nettoomsättningen uppgick till 14924
KSEK samt resultat efter finansiella poster 286 KSEK.
Årets resultat har påverkats av att en delleverans relaterat till en större order kommer att ske under februari
2017 istället för som planerat under slutet av 2016.
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Bolagets materialla anläggningstillgångar har skrivits av
fullt ut per den 31 december 2015. Per den 31 december 2016 uppgick Bolagets materiella anläggningstillgångar till 0 SEK och de immateriella till 2213 KSEK.
Det finns för närvarande inga planerade förvärv av
materiella anläggningstillgångar.
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OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Per den 31 december 2016 uppgick SARSYS omsättningstillgångar till 7823 KSEK, varav 3375 KSEK
avsåg kortfristiga fordringar, 3859 KSEK varulager och
589 KSEK tillgångar i kassa och bank.
EGET KAPITAL OCH SKULDER

SARSYS hade 1000 aktier och 100 000 SEK i aktiekapital vid nybildning 1998-06-18. Efter en fondemission
2001-06-07 ökades antalet aktier till sammanlagt 5000
och aktiekapitalet till 500 000 SEK. Bolaget blev ett
publikt aktiebolag 2016-10-19 samtidigt som antalet
aktier ökades till 5 000 000 st efter en aktieuppdelning.
En emission genomfördes i december 2016 varefter Bolaget har 5 988 000 aktier med ett aktiekapital om 598
800 SEK. Ytterligare information om SARSYS aktie
presenteras i kapitel 6 i detta memorandum.
Det egna kapitalet i SARSYS uppgick per den 31
december 2016 till 5615 KSEK. Per samma datum
uppgick de kortfristiga skulderna till 4421 KSEK. De
långfristiga skulderna per 31 december 2016 uppgick
till 0 KSEK. Summa eget kapital och skulder per den
31 december 2016 uppgick till 10036 KSEK.
NETTOSKULDSÄTTNING

Nettoskuldsättningen definierad som räntebärande
skulder minus kassa och bank uppgår till följande
belopp i KSEK:
2016

2015

2014

Räntebärande skulder

1500

2144

1714

Kassa och bank

-589

-843

-632

911

1301

1082

Nettoskuldsättning
SKATTER

Skattemässigt underskottsavdrag uppgick till 372
KSEK per den 31 december 2016, uppskjuten skattefordran redovisades inte.
FINANSIELL STÄLLNING

31 december 2016 uppgick de kortfristiga skulderna
till 4421 KSEK. I detta ingår ett brygglån om 1500
KSEK från Miraculix AB i Trelleborg om 1,5 MSEK.
Marknadsmässig ränta utgår. Återbetalning sker efter
styrelsebeslut.

SARSYS har en ställd säkerhet i form av en företagsinteckning för checkräkningskrediten som inte var
utnyttjad 2016-12-31. (Limiten på den onyttjade
checkräkningskrediten uppgår till 1,7 MSEK). Därutöver har Bolaget inga övriga externa lån eller räntebärande skulder, inte heller eventualförpliktelser såsom
ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser.
RÖRELSEKAPITAL

Styrelsen för SARSYS är av uppfattningen att befintligt
rörelsekapital jämte kapitaltillskott från emission genomförd i december 2016 samt intäkter från Bolagets
utbud av produkter och tjänster är tillräckligt, både för
aktuella behov i den löpande verksamheten och dess
utvecklingskostnader, under kommande 12-månaders
period. Det finns i dagsläget inga planer på kommande
emissioner.
Bolagets styrelse anser att det viktigt att SARSYS kreditrisk hålls så nära noll som möjligt, oavsett land, kund
och order och har därför satt upp målsättningen att
varje order ska innebära ett neutralt kassaflöde till dess
att full betalning erhållits. Eftersom SARSYS ordervärden kan variera från 500 TSEK till 15 MSEK och den
geografiska spridningen av Bolagets kunder är stor (i
vissa fall även länder utanför traditionella lågriskländer) krävs en hantering av kreditrisker med hjälp av
olika betalningsgarantier. SARSYS arbetar därför med
garantier från Exportkreditnämnden och remburser.
Bolaget har ett bra samarbete med banken där strukturen för varje order diskuteras innan SARSYS accepterar
en order.
Ett konkret exempel på bolagets struktur för orderfinansiering är en större order från DHMI i Turkiet.
DHMI äger och driver 55 flygplatser i Turkiet och är
en av världens största köpare av utrustning. Den aktuella ordern från DHMI överstiger 7.5 MSEK. Projektfinansieringen för ordern är i sin helhet strukturerad
med garantier från Exportkreditnämnden, remburser,
bankfinansiering och ett lån från Almi. Ordern påverkar således inte Bolagets dagliga behov av rörelsekapital.

UTVECKLINGSKOSTNADER / INVESTERING

SARSYS investeringar utgörs i praktiken av kostnader för produktutveckling. Under 2016 har Bolaget
aktiverat 2213 KSEK i utvecklingskostnader avseende
produktutveckling. Tidigare år uppgick de aktiverade
utvecklingskostnaderna till 0 SEK, eftersom aktivering
inte var tillåten enligt redovisningsregelverket BFNAR
2008:1 (K2). I dagsläget finns inte några beslut om
framtida investeringar utöver löpande kostnader för
produktutveckling som kommer att redovisas enligt
redovisningsregelverket BFNAR 2012:1 (K3).
FORSKNING

SARSYS har inte bedrivit någon forskning under räkenskapsåren 2014, 2015 eller 2016.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets finansiella situation eller ställning på marknaden efter
20161231.
ANSTÄLLDA

Översiktlig statistik för medeltalet heltidsanställda:

Anställda

2016

2015

2014

9

7

7

5.2 INFÖRLIVADE DOKUMENT
Fullständig historisk finansiell information omfattande
årsredovisning, noter, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse avseende räkenskapsåren 2014 och 2015
för Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)
införlivas via hänvisning.
Historisk finansiell information omfattande periodbokslut för räkenskapsåret 2016 för Scandinavian Airport
and Road Systems AB (publ) införlivas via hänvisning.
Via hänvisning införlivade dokument finns under detta
dokuments giltighetstid tillgängliga i pappersform på
Bolagets huvudkontor på Sjöviksvägen 4, Trelleborg.

Styrelsens målsättning är att Bolagets struktur för
orderfinansieringar och betalningsgarantier inte ska
innebära något ytterligare kapitalbehov från bolagets
aktieägare.
* se ordlista sida 47
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5.3 RÄKENSKAPER 2014-2016

Följande presentation omfattar resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för 2014, 2015
och 2016, inklusive nyckeltal och definitioner. Underlaget har hämtats från i Memorandumet genom
hänvisning införlivad reviderad historisk finansiell information (årsredovisning och revisionsberättelse
avseende räkenskapsåren 2014 och 2015) samt översiktligt granskad historisk finansiell information
(periodbokslut) för 2016 för SARSYS.

RESULTATRÄKNING (KSEK)

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER:
14 924

14 282

18 088

Förändring av varulager

1 546

-262

-69

Aktiverat arbete för egen räkning

2 213

-

-

327

120

508

19 010

14 140

18 527

-11 302

-8 049

-10 782

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter
RÖRELSENS KOSTNADER:
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

-3 295

-2 407

-2 041

Personalkostnader

-4 095

-3 773

-3 295

-

-12

-31

-18 692

-14 241

-16 149

318

-101

2 378

66

112

32

Avskrivningar av materiella anläggningstillg.

Rörelseresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER:
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

-98

-120

-182

-32

-8

-150

Resultat efter finansiella poster

286

-109

2 228

Bokslutsdispositioner

317

300

-570

Skatt på årets resultat

-

-52

-376

603

139

1 282

Räntekostnader och liknande kostnader

Årets resultat

Förkortningar: KSEK står för 1000-tals kronor.
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BALANSRÄKNING (KSEK)

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

2 213

-

-

-

-

69

2 213

-

69

Varulager m.m.

3 859

1 791

1 973

Kortfristiga fordringar

3 375

4 269

4 929

Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

589

843

632

7 823

6 903

7 534

10 036

6 903

7 603

EGET KAPITAL OCH SKULDER
5 615

2 737

3 148

Obeskattade reserver

-

317

617

Avsättningar

-

-

150

Långfristiga skulder

-

1 644

1 096

Kortfristiga skulder

4 421

2 205

2 592

10 036

6 903

7 603

Eget kapital

Summa eget kapital och skulder

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 2014 - 2015

Tillämpade redovisningsoch värderingsprinciper för
räkenskapsåren 2014 och 2015 är oförändrade jämfört
med föregående år och har upprättats enligt BFNAR
2008:1 (K2). Det innebär bland annat att anläggningstillgångar har redovisats till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och
eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på anläggningstillgångar har skett linjärt över den förväntade
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Fordringar har upptagits till de belopp, varmed de
beräknas inflyta. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet
och balansdagens värde har resultatförts. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden
där inget annat anges.
REDOVISNINGSPRINCIPER 2016

Inför Bolagets ansökan om listning av dess aktie på
Nordic MTF beslutade styrelsen för SARSYS att ändra

redovisningsregelverk. Under 2016 har Bolaget därför
gått från redovisningsregelverk BFNAR 2008:1 (K2)
till BFNAR 2012.
För bolaget innebär detta främst att under rubriken
immateriella anläggningstillgångar har per 2016-12-31
redovisats balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
samt att nedlagda arbetskostnader och indirekta tillverkningsomkostnader ingår i varor under tillverkning i
balansposten varulager.
REVISION

Auktoriserad revisor har granskat årsredovisning,
bokföring och förvaltning för räkenskapsåren 2014 och
2015.
Periodbokslut för räkenskapsåret 2016 är översiktligt
granskat av auktoriserad revisor.

Förkortningar: KSEK står för 1000-tals kronor.
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KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

318

-101

2 378

-

69

31

Erhållen ränta

66

112

32

Erlagd ränta

-98

-120

-182

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

-2 068

182

43

894

660

1 094

2 216

-537

-2 123

-

-52

-376

1 328

213

897

Investering i immateriella anläggningstillgångar

-2 213

-

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 213

-

-

Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Utbetald utdelning

2 450

-

-

-175

-550

-400

-1 644

548

-180

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

631

-2

-580

Årets kassaflöde

-254

211

317

Likvida medel vid årets början

843

632

315

Likvida medel vid periodens slut

589

843

632

Förändring av checkräkningskredit

NYCKELTAL (KSEK)

2016

2015

2014

14 924

14 282

18 088

286

-109

2 228

10 036

6 903

7 603

Medelantalet anställda

9

7

7

Avkastning på eget kapital, % (Resultat efter finansiella poster/eget kapital)

5

-

71

Avkastning på totalt kapital, % (Resultat efter finansiella poster/balansomslutning)

3

-

29

Rörelsemarginal, % (Rörelseresultat/nettoomsättning)

2

-

13

Vinstmarginal, % (Resultat efter finansiella poster/nettoomsättning)

2

-

12

56

40

41

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

Soliditet, % (Eget kapital/balansomslutning)

Förkortningar: KSEK står för 1000-tals kronor.
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5.4 REVISORS GRANSKNING

Styrelsen för Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) med organisationsnummer 5565577854 har valt att uppdra åt auktoriserad revisor Mikael Jannert att avge granskningsrapport avseende
historisk finansiell information för i detta Memorandum redovisade räkenskapsår.

Till styrelsen i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ), org.nr 556557-7854

Revisors rapport avseende sammandrag av historisk finansiell information
Jag har granskat historisk finansiell information i sammandrag för Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ), som framgår på sidan 7 samt på sidorna 33-34.
Styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna
Styrelsen ansvarar för att den historiska finansiella informationen i sammandrag på sidan 7 samt på sidorna 33-34 i anslutningsmemorandumet avseende Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) är
hämtad ifrån årsredovisningarna för år 2014 och 2015 och har återgivits korrekt.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om den historiska finansiella informationen i sammandrag på grundval av
min granskning, som utförts i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell
information i prospekt. Det innebär att jag följer FAR:s etiska regler och har planerat och genomfört
revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra mig om att de finansiella rapporterna inte innehåller några
väsentliga felaktigheter.Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (international Standard on Quality Control)
och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och
rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövning och tillämpliga krav i lagar
och andra författningar.
Uttalande
Jag anser att de uppgifter som är angivna i den historiska finansiella informationen i sammandrag på
sidan 7 samt på sidorna 33-34 har återgivits korrekt.
Årsredovisningarna för räkenskapsåren 2014 och 2015 har reviderats av annan revisor. Revisionsberättelserna för räkenskapsåren 2014 och 2015 har avgivits enligt standardutformningen.
Malmö den 6 februari 2017

Mikael Jannert
Auktoriserad revisor
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Till styrelsen i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ), org.nr 556557-7854

Revisors rapport över översiktlig granskning av periodbokslut
Inledning
Jag har utfört en översiktlig granskning av periodbokslutet per den 31 december 2016 och för perioden den 1 januari 2016 - 31 december 2016 som återges på sidorna 7 och 33-34. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera periodbokslutet i enlighet med
BFNAR 2012:1 (K3). Mitt ansvar är att uttala en slutsats om periodbokslutet grundad på min översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt
har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att
skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig
anledning att anse att periodbokslutet per den 31 december 2016 och för perioden 1 januari 2016 - 31
december 2016 som återges på sidorna 7 och 33-34 inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
BFNAR 2012:1 (K3).
Malmö den 6 februari 2017

Mikael Jannert
Auktoriserad revisor
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INFORMATION TILL AKTIEÄGARE

SARSYS lämnar fortlöpande information till sina aktieägare genom utskick, nyhetsbrev, vdbrev,
pressmeddelanden genom BeQuoted samt information som publiceras på hemsidan. Mer utförlig finansiell information presenteras i årsredovisningen. Den finansiella kalendern uppdateras
kontinuerligt med datum för rapporter, bokslut och liknande. Ansvarig för Bolagets IR är Stefan
Nordström.
KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION

•
•
•
•

Bokslutskommuniké: Datum publiceras i samband med NGMs beslut om första handelsdag.
Bolagsstämma: Datum publiceras i samband med NGMs beslut om första handelsdag.
170831 Halvårsbokslut.
180227 Bokslutskommuniké.

TIDIGARE PRESSMEDDELANDEN

• Tisdag den 6 december 2016: Sarsys nyemission blev kraftigt övertecknad! Teckningsperioden för den publika nyemissionen i Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys)
löpte ut den 5 december. Det slutgiltiga resultatet visar på att emissionen kraftigt övertecknats. Emissionen har en täckningsgrad på cirka 300 procent, motsvarande drygt 10,8 miljoner kronor. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras 3 458 000 kr före emissionskostnader.
• Tisdag den 7 november 2016 meddelas möjligheten att se Scandinavian Airport and Road
Systems på NGM Live den 10 november klockan 13:40.
• Måndag den 5 november 2016 meddelas att Bolaget får ny huvudägare, KPEQ AB (Mikael
Ehrman) med ett innehav motsvarande 85 procent av SARSYS.
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6 KOMPLETTERANDE INFORMATION
Följande information om aktien i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ), ägarförhållanden, handel och väsentliga avtal bör läsas jämte övriga avsnitt beskrivande Bolaget.
6.1 AKTIEN
SARSYS har endast ett aktieslag. Dessa aktier är utgivna i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Bolaget är avstämningsbolag hos Euroclear Sweden AB, varför Bolagets aktie
kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97
Stockholm. ISIN-kod för aktien i SARSYS är fastställd
till SE0009320294.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

SARSYS hade nio aktieägare per den 31 december
2016. Sammantaget motsvarar innehavet hos de fyra
största aktieägarna per samma datum 85,5 procent av
kapital och röster. Efter Bolagsverkets registrering av
emission genomförd i december 2016 har drygt 500
personer del i Bolagets kapital och röster. Av dessa har
de fem största aktieägarna sammanlagt 71,7 procent av
kapital och röster i Bolaget.

Aktien i SARSYS är ej föremål för erbjudande som
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål
för offentligt uppköpserbjudande under tidigare eller
innevarande räkenskapsår.

AKTIEÄGARE
Tord Cederlund, via bolag

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

SARSYS bildades 1998-06-18 och registrerades 199807-17 under namnet Scandinavian Airport and Road
Systems Aktiebolag med 1000 aktier och ett aktiekapital om 100 000 SEK. Efter en fondemission registrerad
2001-06-07 ökades antalet aktier till sammanlagt 5000
och aktiekapitalet till 500 000 SEK.

ANTAL

PROCENT

AKTIER

(AVRUNDAT)

2 419 230

40,4

Christian Lienau Svensson, via bolag

750 000

12,5

Mikael Ehrman, via bolag

555 769

9,3

Stefan Nordström, via bolag

285 769

4,8

Göran Ofsén

179 808

3,0

Övriga, drygt 495 personer

1 797 424

30,0

TOTALT

5 988 000

100

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

I en sammanfattning av bestämmelser gällande aktien i
SARSYS bolagsordning framgår bland annat;

Bolaget blev ett publikt aktiebolag 2016-10-19 och
namnändrades därmed till Scandinavian Airport and
Road Systems AB (publ). Samtidigt genomfördes en
aktieuppdelning (split) varefter Bolaget har 5 000 000
aktier och 500 000 i aktiekapital. Efter en publik emission* genomförd i december 2016 har Bolaget
5 988 000 aktier med ett aktiekapital om 598 800
SEK. Emissionen ifråga fulltecknades och delregistrerades 2016-12-30 för att sedan slutregistreras 2017-01-11.

•
•
•
•

Alla aktier har lika andel av kapital och röster.
Alla aktier har lika rätt vid nyteckning.
Alla aktier har lika rätt till utdelning.
Alla aktier har lika rätt vid eventuellt överskott för
det fall Bolaget skulle komma att likvideras.
• Bestämmelser om inlösen eller konvertering av
aktier föreligger ej.
• Samtliga aktier kan fritt överlåtas.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
BESLUTSDATUM

REGISTRERAT

HÄNDELSE

FÖRÄNDRING
AKTIEKAPITAL

FÖRÄNDRING
AKTIER

AKTIEKAPITAL
EFTER ÄNDRING

ANTAL AKTIER
EFTER FÖRÄNDRING

1998-06-18

1998-07-17

Nybildning

100 000 SEK

1000

100 000 SEK

1000

2001-05-15

2001-06-07

Fondemission

400 000 SEK

4000

500 000 SEK

5000

2016-09-05

2016-10-19

Split

0

499 000

500 000 SEK

5 000 000

2016-10-19*

2016-12-30

Nyemission delreg 1

85 800 SEK

858 000

585 800 SEK

5 858 000

2016-10-19*

2017-01-11

Nyemission delreg 2

13 000 SEK

130 000

598 800 SEK

5 988 000

* Den publika nyemissionen omfattade 988 000 aktier i samma serie och med samma rättigheter som Bolagets förutvarande aktier.
Aktierna erbjöds för teckning 2016-11-14 till 2016-12-05 i poster om 1300 aktier för en teckningskurs om 3,50 SEK per aktie.
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RÖSTRÄTT

Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat och har lika röstvärde där varje aktie
berättigar till en (1) röst. Vid bolagsstämman får varje
röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörandes
ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
Rösträtt vid stämman har de som vid stämmotillfället
är införda i bolagsstämmoaktieboken fem vardagar före
stämman samt anmält sig till stämman enligt anvisningar i bolagsordningen.

• 2016-06-20: 175 000 SEK extra utdelning.
• 2015-02-09: 550 000 SEK för räkenskapsår som
avslutades 2014-12-31.
• 2014-05-26: 400 000 SEK för räkenskapsår som
avslutades 2013-12-31.
• 2011-06-01: 300 000 SEK för räkenskapsår som
avslutades 2010-12-31.
AVTAL RELATERAT TILL AKTIEN OCH KAPITAL

Ifråga om avtal relaterade till Bolagets aktie och dess
kapital gäller följande;

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Det
är styrelsens ambition att SARSYS ska lämna utdelning
årligen om så är möjligt. Dock ska Bolagets finansiella
situation, investeringsbehov, utvecklingsmöjligheter eller potentiella förvärv beaktas vid förslag till utdelning.
I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och godkännas av årsstämman i enlighet med
aktiebolagslagen och bolagsordningen. Beslut om
eventuell utdelning fattas därför av bolagsstämman för
SARSYS efter förslag från Bolagets styrelse. Rätt till
utdelning tillfaller fysiska och juridiska personer som
på avstämningsdagen för årsstämman är registrerade
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut
av årsstämman, och ombesörjes av Euroclear eller, för
förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive
förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås genom
Euroclear Sweden AB kvarstår aktieägarens fordran
på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas
endast genom regler om preskription. Vid händelse av
preskription tillfaller beloppet Bolaget. Inga särskilda
regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning
föreligger för aktieägare som är bosatta utanför Sverige
och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd
att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för
aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning
preskriberas efter tio år.
Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i
Bolaget.
TIDIGARE UTDELNING

Beslut av bolagsstämma om extra vinstutdelning till
aktieägare har fattats vid följande tillfällen:

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen känner till, föreligger inga aktieägaravtal
eller andra överenskommelser om att utöva gemensamt
inflytande över Bolaget, inte heller något motsvarande
avtal mellan aktieägare där detta skulle kunna leda till
att kontrollen över Bolaget förändras. Det föreligger
inte heller hembuds- eller inlösenavtal mellan de större
aktieägarna.
Lock-up Agreement
SARSYS styrelseledamöter är genom bolag väsentliga
ägare i Sarsys och har för avsikt att verka aktivt för och
kvarstå som ägare i Bolaget framgent. Mot bakgrund
av detta har ledamöterna undertecknat ett lockup-avtal
som stipulerar att under de första tolv månaderna efter
Bolagets listning på Nordic MTF ska berörda personer
behålla minst 80 procent av sina respektive innehav
genom bolag.
Aktieägartillskott,
Det föreligger inget aktieägartillskott i Bolaget, varken
villkorat eller ovillkorat.
Brygglåneavtal
Det föreligger ett brygglåneavtal med Miraculix AB i
Trelleborg om 1,5MSEK. Marknadsmässig ränta utgår.
Återbetalning sker efter styrelsebeslut.
Optioner och konvertibler
2016-10-19 registrerades 600 000 teckningsoptioner
till Miraculix AB i Trelleborg enligt beslut av bolagsstämman per den 2016-09-05. Tid för aktieteckning
är fastställd till perioden från och med 2016-10-19 till
2019-09-05 och innebär, vid full teckning, att Bolagets
aktiekapital kan ökas med högst 60 000 SEK. Teckningskursen är fastställd till 3 SEK per aktie.
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Det föreligger inga andra optioner i Bolaget, inte heller
några konvertibler.
Incitamentsprogram
Det finns inga incitamentsprogram eller särskilda
system för personalens förvärv av aktier eller liknande i
SARSYS.
6.2 HANDEL
Aktien i SARSYS är onoterad och har inte varit föremål
för inofficiell handel.
ANSÖKAN OM LISTNING

Under hösten 2016 beslutade styrelsen att ansöka om
listning av aktien i SARSYS på den alternativa marknadsplatsen Nordic MTF i syfte att underlätta Bolagets
fortsatta utveckling och expansion. Styrelsen bedömer
att Bolaget kan gynnas av den kvalitetsstämpel som det
innebär att vara listad. Vidare bedöms att en listning kan
medföra en ökad genomlysning av Bolaget och aktien,
och därmed förbättra möjligheterna för SARSYS att
använda aktien som betalningsmedel vid potentiella
framtida förvärv. Ansökan om listning av Bolagets aktier
på Nordic MTF inlämnades i december 2016. Bolagets
ansökan har därefter beviljats och beslutad första dag för
handel har fastställts till 20170302. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamn SARS MTF.
NORDIC MTF

Nordic MTF är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper
tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform (en MTF, Multilateral Trading
Facility) är en handelsplattform i enlighet med MiFID
(Markets in Financial Instruments Directive). På Nordic
MTF ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en
av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de listade bolagens
informationsgivning som handeln i bolagens aktier.
En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på
Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför
inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare
som börsnoterade bolag. På Nordic MTF gäller således
inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli
2002 om tillämpning av internationella redovisnings40

standarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa
förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en MTF utan att prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) om handel med finansiella
instrument. På Nordic MTF gäller inte heller Svensk kod
för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april
2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk
bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa handelsplattformar“. Bolag vars aktier handlas på Nordic MTF är alltså
inte skyldiga att följa samma regelverk som börsnoterade
bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till
företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nordic MTF kan
därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat
bolag.
MTF står för Multilateral Trading Facility och är hämtat
från MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market,
en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av de listade bolagen och
handeln i bolagens aktier
HANDEL I AKTIEN

En potentiell investerare i SARSYS bör vara medveten
om att en investering i Bolaget är förknippad med hög
risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Det är inte
möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse leder till en aktiv handel i aktien, eller hur handeln
med aktien kommer att fungera framgent. Kursen för aktier som säljs vid en marknadsintroduktion är dessutom
ofta volatil under en period efter introduktionen.
Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte
är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna
att sälja sina aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Inför
listning av Bolagets aktie har SARSYS tecknat avtal med
Axier Equities AB att verka som Bolagets mentor.
Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets
egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär
att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan
handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg,
Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler
med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns

också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se. Det
innebär att handeln i Bolagets aktier kan följas i realtid
på www.ngm.se.
Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och
allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets
pressmeddelanden genom BeQuoted.
6.3 LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG
INFORMATION
Följande information bör läsas jämte avsnitt beskrivande SARSYS verksamhet.
ALLMÄNT

Såväl kontorsverksamhet som produktion äger rum i
hyrda lokaler i Trelleborg, Trelleborgs kommun, Skåne
län. Aktuellt hyresavtal löper fram till februari 2018.
Ett nytt, treårigt hyresavtal har dock tecknats för större
lokaler i Trelleborg, med inflyttning i december 2017.
Behovet av nya lokaler motiveras av ökad försäljning.
I den löpande verksamheten har SARSYS ett fåtal leasing avtal för fordon som brukas av anställda samt för
framtagning av prototypfordon för nya modeller.
VÄSENTLIGA AVTAL

Generellt kan noteras att Bolagets kund- och leverantörsavtal är hänförliga till den löpande verksamheten.
SARSYS kundgrupp utgörs av aktörer inom flygsäkerhet, flygplatser och liknande i flera geografiska regioner. Avtalen är som regel långsiktiga och medger goda
förutsättningar till uppföljning och efterförsäljning

av t ex reservdelar och service. Exempelvis finns det i
dagsläget serviceavtal med ett tiotal kunder. Sammantaget bedömer styrelsen att Bolaget inte är beroende av
någon enskild kund eller region för sin verksamhet eller
lönsamhet. Men förlust av en större kund eller förlust
respektive senareläggning av ett stort kundavtal kan ha
en stor påverkan på ett enskilt affärsområde och därigenom negativt inverka på omsättning och resultat. Bland
aktuella större order finns en betydande order om 775
000 Euro från en Turkisk flygplatsoperatör. Förlust eller
byte av en viktig leverantör skulle på kort sikt kunna
innebära ökade kostnader eller minskad försäljning
men bedöms inte få några väsentliga konsekvenser för
SARSYS då det i allt väsentligt finns alternativa leverantörer.
AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

SARSYS har tecknat avtal med Miraculix i Trelleborg
AB om 1,5MSEK i bryggfinansiering. Vd för bolaget är
Christian Lineau Svensson. Avtalet är tecknat på marknadsmässiga villkor med marknadsmässig ränta. Återbetalning sker efter styrelsebeslut. Därutöver har ingen
styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor
i Bolaget i övrigt, varken för närvarande eller under
den period som omfattas av den historiska finansiella
informationen, varken själva, via bolag eller genom
närstående, haft någon direkt eller indirekt delaktighet
i någon affärstransaktion med Bolaget som är, eller har
varit, ovanligt till sin karaktär eller sina villkor. SARSYS
har under ovan nämnda period inte lämnat lån, ställt
garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till
förmån för någon av dessa personer.

SAMMANFATTNING AKTUELLA AVTAL

Följande sammanställning är en kortfattad översikt av samtliga avtal av större betydelse
som Bolaget slutit under de två senaste åren (undantaget avtal som ingår i den löpande verksamheten).
• Avtal har tecknats med agenter och representanter enligt tidigare avtal mellan partnerna.
• Avtal om bryggfinansiering uppgående till 1,5 MSEK har tecknats med Miraculix AB i Trelleborg om
1,5 MSEK. Marknadsmässig ränta utgår. Återbetalning sker efter styrelsebeslut.
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RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN & SKILJEFÖRFARANDEN

Bolaget bedriver verksamhet i ett flertal länder och i
samband med den löpande affärsverksamheten uppkommer från tid till annan risk för tvister och krav.
SARSYS är dock för närvarande inte, och har inte under de senaste tolv månaderna varit, part i något rättsligt förfarande, tvist eller skiljeförfarande som nyligen
haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets
finansiella ställning eller lönsamhet. Det föreligger inte
heller några för styrelsen kända förhållanden som skulle
kunna leda till sådant rättsligt förfarande eller som
skulle kunna påverka Bolagets ekonomiska ställning i
väsentlig mån.
FÖRSÄKRINGAR

SARSYS innehar sedvanliga egendoms- och ansvarsförsäkringar genom Företagsförsäkringsavtal samt Flytande
fordonsförsäkring hos Trygg Hansa. Enligt styrelsens
bedömning ger det föreliggande försäkringsskyddet,
inklusive försäkringsnivå och försäkringsvillkor, ett
tillfredsställande skydd med hänsyn tagen till försäkringspremierna och de potentiella riskerna med verk-

Bolagets hemsida, www.sarsys.se
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samheten. SARSYS kan emellertid inte lämna några
garantier för att förluster inte uppstår eller krav inte
framställs som går utöver vad som täcks av nuvarande
försäkringsskydd.
DOMÄNNAMN

SARSYS har registrerat följande domännamn:
www.sarsys.se
6.4 TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Under detta dokuments giltighetstid håller SARSYS
följande handlingar tillgängliga i pappersform på Bolagets huvudkontor;
• Historisk finansiell information
• Stiftelseurkund
• Bolagsordning

7 BILAGOR

7.1 SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Nedan sammanfattas vissa skatteregler som kan komma
att aktualiseras av förestående emission. Sammanfattningen är baserad på nu gällande svensk lagstiftning
och vänder sig till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte annat anges.
Sammanfattningen är inte avsedd att vara uttömmande
och omfattar inte situationer där aktierna innehas av
handelsbolag eller som lagertillgång i näringsverksamhet. De särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst
(inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier eller teckningsrätter som anses vara
näringsbetingade berörs endast översiktligt. Vidare
behandlas inte de särskilda regler som gäller för så
kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag. Särskilda
skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom
investmentföretag, investeringsfonder och personer som
inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Innehavare av
aktier och teckningsrätter rekommenderas att inhämta
råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall, inklusive
tillämpligheten och effekten av utländska regler och
skatteavtal.
FYSISKA PERSONER

För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalinkomster såsom utdelning och kapitalvinst vid avyttring
av aktier i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent.
Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av
aktier och andra delägarrätter beräknas normalt som
skillnaden mellan försäljningsersättningen, eller avdrag
för eventuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgift). Omkostnadsbeloppet
för samtliga aktier av samma slag och sort beräknas
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden.
BTA (dvs. betald tecknad aktie) anses därvid inte vara
av samma slag och sort som de aktier vilka berättigat
till företräde i emissionen. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt
bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade
aktier och teckningsrätter är fullt ut avdragsgilla mot
skattepliktiga kapitalvinster samma år på andra marknadsnoterade aktier och delägarrätter utom andelar i sådana investeringsfonder som innehåller endast svenska
fordringsrätter (räntefonder). Som huvudregel kan
kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt dras av
med 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget
kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och
näringsverksamhet samt mot statlig fastighetsskatt och
kommunal fastighetsavgift.
Skattereduktion medges med 30 procent av den del av
underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med
21 procent för underskott därutöver. Underskott kan
inte sparas till ett senare beskattningsår.
JURIDISKA PERSONER

Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas normalt för alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. Beräkning
av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker i huvudsak
på samma sätt som för fysiska personer enligt vad som
angivits ovan. Särskilda regler gäller för näringsbetingade aktier. För sådana aktier är kapitalvinster normalt
skattefria och kapitalförluster inte avdragsgilla. Vidare
är utdelning på sådana aktier skattefri.
Marknadsnoterade aktier anses näringsbetingade bland
annat om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång hos
investeraren och innehavet antingen uppgår till minst
10 procent av rösterna eller betingas av rörelse som
bedrivs av ägarföretaget eller annat, på visst sätt definierat, närstående företag. För att en kapitalvinst skall vara
skattefri och en kapitalförlust inte avdragsgill avseende
marknadsnoterade aktier förutsätts även att aktierna
varit näringsbetingade hos innehavaren under en sammanhängande tid om minst ett år före avyttringen. För
att en utdelning på marknadsnoterade aktier skall vara
skattefri krävs att aktierna inte avyttras eller upphör
vara näringsbetingade inom ett år från det att aktien
blivit näringsbetingad. Avdrag för kapitalförluster på
aktier, för vilka avdrag skall göras (dvs. där de särskilda
reglerna för näringsbetingade innehav inte är tillämpliga), medges bara mot skattepliktiga kapitalvinster på
aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster
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kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot
kapitalvinster på aktier och delägarrätter i bolag inom
samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger.
Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst
beskattningsår, får sparas och dras av mot skattepliktiga
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.
FÖRMÖGENHETSBESKATTNING

Med verkan från och med den 1 januari 2007 har Sverige avskaffat förmögenhetsskatten.
BESKATTNING AV UTDELNING

Utdelning på aktier är i allmänhet skattepliktig. Se
dock ovan vad som anges under ”Juridiska personer”
vad avser utdelning på näringsbetingade aktier i vissa
fall. Fysiska personer och dödsbon beskattas normalt i
inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent.
För fysiska personer bosatta i Sverige innehålls preliminärskatt avseende utdelning av Euroclear eller, för
förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. Bolaget
ansvarar inte för att eventuell källskatt innehålls. För
aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent. Om aktierna utgör
näringsbetingade andelar gäller särskilda regler.
AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning på
aktier i svenska aktiebolag. Svensk kupongskatt utgår
emellertid inte för utdelning till ett utländskt bolag
om utdelningen hade varit skattefri såsom för näringsbetingade aktier hos ett svenskt företag (se ovan under
rubriken ”Juridiska personer”). Vidare finns undantag
för utdelning till ett utländskt bolag inom EU som
innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det
utdelande bolaget och som uppfyller kraven i det s.k.
moder-/dotterbolagsdirektivet. Kupongskattesatsen är
30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har med andra
länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet
av Sveriges skatteavtal möjliggör därvid nedsättning
av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid
utbetalningstillfället om erforderliga uppgifter om den
utdelningsberättigades hemvist föreligger. Avdraget
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för kupongskatt verkställs normalt av Euroclear eller,
beträffande förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. I de fall där 30 procent kupongskatt innehålls
vid utbetalningstillfället till en person som har rätt att
beskattas enligt en lägre skattesats eller kupongskatt annars innehållits med för högt belopp, kan återbetalning
begäras hos Skatteverket före utgången av det femte
kalenderåret efter utdelningstillfället.
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och
som inte bedriver verksamhet 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 beskattning i sin skatterättsliga
hemvist. Enligt en särskild regel kan fysiska personer
som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål
för svensk beskattning vid avyttring av vissa värdepapper om de vid något tillfälle 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 skatteavtal mellan
Sverige och andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.

7.2 BOLAGSORDNING
§ 1 FIRMA

Aktiebolagets firma är Scandinavian Airport and Road Systems AB. Bolaget ska vara publikt (publ).
§ 2 SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Skåne (län), Trelleborg (kommun).

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska dels vara upptagen i aktieboken på dagen för stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges
i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller
två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler
antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 3 VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel och
agenturverksamhet med produkter för flygplatser såsom
belysningsanläggningar, friktionsmätbilar eller liknande
användningsområden samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att
utveckla, tillverka och ävensom bedriva handel och agenturverksamhet med produkter såsom friktionsmätbilar, kommunikationssystem, ljus och informationsskyltar för flygplatser
eller liknande användningsområden och därmed förenlig
verksamhet.

§ 9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor.

7.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 5 000 000 och högst
20 000 000 aktier.
§ 6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter.

8.
9.

§ 7 REVISORER

Val av ordförande.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och
eventuell koncernresultaträkning och eventuell koncernrevisionsberättelse.
Beslut om följande:
a) Fastställande av resultat- och balansräkningen samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust av den
fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören när sådan förekommer.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
Val till styrelsen, revisorer samt i eventuella revisorssuppleanter.
Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med eller
utan revisorssuppleant.

10.

§ 8 KALLELSE

Vid stämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet
av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning av i
röstetalet

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att
kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra
bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen
kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast
fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigaste sex och senast två veckor före
stämman.

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument.
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ANTECKNINGAR
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ADRESSER OCH KONTAKTUPPGIFTER

ORDLISTA
AIRBUS
BOEING
CFME
FAA		
ICAO 		
SFT		
SFTT		
SOFT		
STAC		
STFT		
SVFT		
VTI			

Flygplanstillverkare
Flygplanstillverkare
Continious Friction Measurement Equipment (produktgrupp inom industrin)
Federal Aviation Administration, federal luftfartsmyndighet, en del av transport-		
departementet i USA.
International Civil Aviation Organisation, FNs specialorgan för ökad flygsäkerhet 		
med säte i Montreal
Sarsys Friction Tester
Sarsys Friction Tester Transporter
Sarsys Opel Friction Tester
Service technique de l’aviation civile
Sarsys Trailer Friction Tester
Sarsys Volvo Friction Tester
Statens väg- och transportforskningsinstitut

SARSYS			

AUKTORISERAD REVISOR, MEDLEM I FAR

SCANDINAVIAN AIRPORT AND ROAD SYSTEMS AB (PUBL)

Mikael Jannert

Postadress, 		
Box 31
231 21 Trelleborg
Besöksadress,
Sjöviksvägen 4
231 62 Trelleborg
E-post:
Hemsida:
Telefon:
Fax:

info@sarsys.se
www.sarsys.se			
0410-46110
0410-46111

AXION REVISIONSBYRÅ

Postadress,
Sunnanväg 1, Malmö
Box 30048
200 61 Limhamn, Malmö
E-post:
Telefon:
Mobil:

mikael.jannert@axion.se
040-360 300		
0733-99 86 58

Mobil, Christian Lienau Svensson, VD:
0731-449368
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BRINGING YOU TO THE FUTURE. TODAY.
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SCANDINAVIAN AIRPORT AND ROAD SYSTEMS AB (PUBL)
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