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VIKTIG INFORMATION

Viktig information

Motiv 
Detta prospekt har upprättats av styrelsen i Guideline Geo AB 
(publ) med anledning av en förestående nyemission.

Definitioner
I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat 
anges:
’Guideline Geo’, ’Bolaget’ eller ’Koncernen’, avser Guideline 
Geo AB (publ), med organisationsnummer 556606-1155, 
samt i förekommande fall den företagsgrupp i vilken Guideline 
Geo utgör moderbolag.
Med ’Eminova’ avses Eminova Fondkommission AB, med 
organisationsnummer 556889-7887.
Med ’Euroclear’ avses Euroclear Sweden AB, med 
organisationsnummer 556112-8074.

Upprättande, godkännande och registrering av detta prospekt
Detta prospektet har upprättats i enlighet med lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument, 
Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 
2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv nr 2003/71/EG samt Kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 486/2012 av den 30 mars 2012 om 
ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet har 
godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet 
med bestämmelserna i 2 kap 25–26§§ lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument. Godkännandet och 
registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar 
att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. 
Eminova Fondkommission är emissionsinstitut till Bolaget med 
anledning av förestående transaktion och har biträtt Bolaget 
vid upprättandet av detta prospekt. Då samtliga uppgifter i 
dokumentet härrör från Bolaget friskriver sig Eminova från 
allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende 
andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut 
om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas 
på uppgifterna i detta prospekt.

Tvist
Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta 
prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 
avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är 
exklusivt tillämplig på detta prospekt inklusive till dokumentet 
hörande handlingar.

Distributionsområden
Erbjudande att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med villkoren 
i detta prospekt riktar sig inte till aktieägare eller andra 
investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya 
Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i 
något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta 
ytterligare erbjudandehandlingar eller prospekt, registrerings- 
eller andra åtgärder än enligt svensk rätt, eller eljest strida mot 
regler i sådant land.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller 
andra värdepapper utgivna av Guideline Geo har registrerats 
eller kommer att registreras enligt United States Securities 
Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon 
delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får 
inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller 
andra värdepapper utgivna av Guideline Geo överlåtas eller 
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana 
undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om förvärv 
av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara 
ogiltig och lämnas utan avseende.

Marknadsinformation och framåtblickande syftningar
I detta prospekt förekommer viss marknadsinformation. I det 
fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget 
för att informationen har återgivits korrekt. Informationen i 
fråga har återgivits exakt och såvitt Bolaget känner till och 
kan försäkra genom jämförelse med annan information 
som offentliggjorts av berörd tredje man,  har inga uppgifter 
utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig 
eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. 
Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, 
väsentliga intressen i Bolaget.

Information i detta prospekt som rör framtida förhållanden, 
såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets 
framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på 
aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av 
dokumentet. Framtidsinriktad information är alltid förenad 
med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av 
omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran 
att bedömningar som görs i detta prospekt avseende framtida 
förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare 
sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller 
att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden 
avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller 
dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet 
av detta prospekt.

Tillgänglighet
Föreliggande prospekt och de handlingar som införlivats 
genom hänvisning kommer under dokumentets giltighetstid 
att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida: 
guidelinegeo.com.

Revisorsgranskning
Utöver vad som framgår ovan avseende historisk finansiell 
information som införlivats genom hänvisning har ingen 
information i detta prospekt granskats eller reviderats av 
Bolagets revisor.
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Sammanfattning
Avsnitt A – Introduktion och varningar
A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet och varje beslut om 

att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från 
investerarens sida. Om ett yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol kan 
den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli 
tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena 
inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller 
oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar 
av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i 
sådana värdepapper. 

A.2 Finansiella 
mellanhänder

Ej tillämpligt; erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

Avsnitt B – Information om emittenten
B.1 Firma och 

handelsbeteckning 
Bolagets firma är Guideline Geo AB (publ)

B.2 Säte och bolagsform Guideline Geo AB (publ), med organisationsnummer 556606-1155, registrerades vid 
Bolagsverket den 30 januari 2001 under firma Aktiebolaget Grundstenen 91506. Nuvarande 
firma registrerades den 10 juni 2013. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun, och är ett 
publikt aktiebolag registrerat i Sverige och som lyder under svensk lagstiftning. 

B.3 Verksamhet och 
marknader 

Guideline Geo utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer geofysiska instrument för 
undersökningar under markytan på en global marknad.

B.4 Trender Den globala efterfrågan på Guideline Geos lösningar drivs av ett allt ökande behov 
av att kartlägga och visualisera vad som finns i marken, som till exempel vid 
grundvattenprospektering och kartläggning av miljöproblem.

B.5 Koncern Guideline Geo är moderbolag i en koncern bestående av ett flertal hel- eller majoritetsägda 
dotterbolag.

B.6 Ägarstruktur Ägare per den 30 sep 2017 Antal aktier 
och röster

Andel av totalt 
Kapital och röster

Andel av antalet 
ej återköpta aktier 
Kapital och röster 

Investment AB Spiltan 541 046 7,21% 7,88%

Investment Aktiebolaget Chiffonjén 520 000 6,93% 7,57%

Thomas Boothe 403 873 5,38% 5,88%

Alf Danielsson, inkl Adreal 402 000 5,36% 5,86%

Övriga ägare 4 998 120 66,60% 72,81%

Totalt antal utestående 6 865 039 91,47% 100,00%

Antal återköpta aktier av Bolaget 640 140 8,53%

Totalt antal 7 505 179 100,00%

B.7 Utvald historisk 
finansiell information

I följande avsnitt återges utvald finansiell information i sammandrag från Guideline GEOs ej 
reviderade bokslutskommuniké för 2017 samt Bolagets reviderade årsredovisningar från 2016 
samt 2015.  Alla belopp uttrycks i kSEK där ej annat anges. Belopp inom parentes avser 
föregående år. Moderbolagets funktionella valuta är SEK som även utgör rapporteringsvaluta 
för moderbolaget och koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i SEK. 
Resultaträkningen är uppställd i kostnadsslag. 
Samtliga tillgångar, avsättningar och skulder redovisas till anskaffningsvärde, om inget 
annat anges. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända 
International Financial Reporting Standards (IFRS), årsredovisningslagen, Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1. Kompletterande redovisningsregler för koncerner 
samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Att upprätta rapporter 
i överensstämmelse med IFRS kräver en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. 
Vidare krävs att styrelsen och företagsledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av 
företagets redovisningsprinciper.
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Resultaträkningar
kSEK KONCERNEN KONCERNEN KONCERNEN

2017-01-01 – 
2017-12-31 
Ej reviderad

2016-01-01 
- 2016-12-31 
Reviderad

2015-01-01 
- 2015-12-31 
Reviderad

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 97 964 116 645 120 476

Förändring i lager av färdiga produkter 
och produkter i arbete*

85 -721

Aktiverade utvecklingsutgifter* 5 508 4 947

Övriga rörelseintäkter 3 773 5 724 5 576

Summa intäkter 101 736 127 963 130 278

RÖRELSENS KOSTNADER

Råmaterial och förbrukningsmaterial* -39 625 -45 877 -43 581

Övriga externa kostnader -23 699 -25 711 -22 982

Personalkostnader -52 624 -47 640 -51 254

Aktiverade utvecklingsutgifter* 4 536

Av- och nedskrivningar materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-6 571 -6 592 -6 162

Resultatandelar i intressebolag 517 1 433 0

Summa kostnader -117 466 -124 386 -123 979

Rörelseresultat -15 729 3 577 6 300

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA 
INVESTERINGAR

Finansiella intäkter 362 572 4

Finansiella kostnader -1 450 -512 -478

Resultat efter finansiella poster -16 817 3 636 5 826

Skatt 3 667 167 -852

ÅRETS RESULTAT -13 150 3 803 4 973

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -13 150 3 803 4 973

ÅRETS RESULTAT -13 150 3 803 4 973
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TOTALRESULTAT KONCERNEN KONCERNEN KONCERNEN

kSEK 2017-01-01 2016-01-01 2015-01-01

2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Årets resultat -13 150 3 803 4 973

Poster som som kan eller har omklassificerats till 
periodens resultat
Omräkningsdifferenser -1 309

Totalresultat -1 309 590 489

Årets totalresultat -14 459 4 394 5 462

Periodens totalresultat hänförlig till:

Moderbolagets aktieägare -14 459 4 394 5 462

ÅRETS TOTALRESULTAT -14 459 4 394 5 462

Totalresultat per aktie före utspädning, SEK -1,93 0,59 0,73

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 7 505 179 7 505 179 7 505 179

Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,75 0,51 0,66

Aktuellt antal utestående aktier 7 505 179 7 505 179 7 505 179

Resultat per aktuellt antal utestående aktier -1,75 0,55 0,70

*I resultaträkningen ingående i Bolagets bokslutskommuniké (2017) jämfört med 
resultaträkningarna i årsredovisningarna för 2016 och 2015 har följande förändringar skett i 
tabellen för koncernresultaträkning i sammandrag: ’Förändring i lager av färdiga produkter och 
produkter i arbete’ har flyttats ned från i anslutning till rörelsens intäkter till bland rörelsens 
kostnader och har lagts in i raden ’Råmaterial och förbrukningsmaterial’ då beloppen är 
obetydliga. ’Aktiverade utvecklingsutgifter’ har flyttats ned från i anslutning till rörelsens 
intäkter till rörelsens kostnader. Samtliga förändringar är drivet för att underlätta för läsaren 
att ta till sig och analysera Bolagets finansiella information som i Bolagets mening nu ger en 
tydligare bild av Bolagets finansiella ställning.

Balansräkningar

TILLGÅNGAR KONCERNEN KONCERNEN

KSEK 2016-12-31 
Reviderad

2015-12-31 
Reviderad

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 20 435 19 020

Patent 406 487

Goodwill 51 750 51 750

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 15 721 16 710

Inventarier, verktyg och installationer 2 238 3 065

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 13 180 0

Uppskjutna skattefordringar 7 834 7 510

Summa anläggningstillgångar 111 565 98 542
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OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 25 550 26 781

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 119 15 413

Övriga fordringar 3 889 3 602

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 953 1 625

Likvida medel 5 705 8 267

Summa omsättningstillgångar 57 216 55 688

SUMMA TILLGÅNGAR 168 781 154 230

EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNEN KONCERNEN

KSEK 2016-12-31 
Reviderad

 2015-12-31 
Reviderad

Eget kapital

Aktiekapital 7 505 7 505

Övrigt tillskjutet kapital 159 440 159 440

Omräkningsreserv 2 092 1 502

Ansamlade förluster inkl. årets resultat -42 456 -44 023

SUMMA EGET KAPITAL 126 582 124 424

OBESKATTADE RESERVER

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 8 668 5 058

Övriga långfristiga skulder 5 097 0

Avsättningar 350 350

Summa långfristiga skulder 14 115 5 408
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EGET KAPITAL OCH SKULDER, forts. KONCERNEN KONCERNEN

KSEK 2016-12-31 
Reviderad

 2015-12-31 
Reviderad

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 3 543 1 314

Leverantörsskulder 8 399 5 199

Övriga kortfristiga skulder 7 397 6 685

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 746 11 199

Summa kortfristiga skulder 28 084 24 398

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 168 781 154 230

Balansräkningar i sammandrag: Bokslutskommuniké 2017 med jämförelse från utdrag ur 
årsredovisningar  2016 och 2015
Nedanstående presentation föranledes av att Bolaget i dess ej reviderade 
bokslutskommunikéer tillämpar en mer översiktlig disposition av balansräkningarna jämfört 
med det format som tillämpas i Bolagets årsredovisningar. Siffrorna avseende 2016 och 
2015 är tagna ur de reviderade årsredovisningarna och intagna enligt samma format som 
Bokslutskommunikén för 2017 för att underlätta jämförelser mellan perioderna. 

(Tkr) Ej reviderade Koncernen 
Ej reviderad 

Koncernen 
Reviderad

Koncernen 
Reviderad

TILLGÅNGAR 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Goodwill 51 750 51 750 51 750

Övriga immateriella anläggningstillgångar 21 115 20 841 19 507

Materiella anläggningstillgångar 18 636 17 959 19 775

Andelar i intresseföretag 13 711 13 180 0

Uppskjutna skattefordringar 11 314 7 834 7 510

Summa finansiella anläggningstillgångar 25 025 21 014 7 510

Varulager 23 335 25 550 26 781

Kortfristiga fordringar 23 564 25 962 20 640

Likvida medel 4 606 5 705 8 267

Summa omsättningstillgångar 51 505 57 216 55 688

Summa tillgångar 168 031 168 781 154 230

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 112 122 126 582 124 424

Avsättningar 350 350 350

Långfristiga skulder - räntebärande 21 064 8 668 5 058

Kortfristiga skulder - räntebärande 2 666 3 543 1 314

Långfristiga skulder - ej räntebärande 5 097 5 097 0

Kortfristiga skulder - ej räntebärande 26 733 24 541 23 084

Summa eget kapital och skulder 168 031 168 781 154 230
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Kassaflödesanalyser

KSEK KONCERNEN KONCERNEN KONCERNEN

2017-01-01 – 
2017-12-31 
Ej reviderad

2017-01-01 –  
2016-12-31 

Reviderad

2015-01-01 –
2015-12-31 

Reviderad

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -15 729 3 576 6 300

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet:

Avskrivningar 6 571 6 592 6 162

Nedskrivningar -2 956 0 0

Vinst / Förlust försäljning av inventarier -127 0

Avsättningar 0 -2 149

Tilläggsköpeskilling -250 0

Kapitalandel i intresseföretag -517 -1 972 0

Orealiserad kursvinst/förlust -491 573

Betald inkomstskatt 0 626

Erhållen ränta 572 4

Erlagd ränta -721 -512 -478

Kassaflödet från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital -13 352 7 388 11 038

KASSAFLÖDET FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV 
RÖRELSEKAPITAL

Förändringar av varulager 1 602 1 942 -4 121

Förändringar av rörelsefordringar 2 357 -5 389 -1 158

Förändringar av rörelseskulder 2 472 2 178 1 673

Kassaflödet från den löpande 
verksamheten

-6 921 6 119 7 432

KASSAFLÖDET FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella tillgångar -4 536 -5 508 -4 947

Förvärv av bolag -6 651

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar

-1 120 -100 -941

Försäljning av inventarier 28 8 157

Kassaflödet från 
investeringsverksamheten

-5 628 -12 251 -5 731

KASSAFLÖDET FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 13 305 8 130 726

Amortering av skuld -1 739 -2 290 -1 480

Utdelning aktieägare -2 060 -2 151

Återköp aktier -177 -4 494

Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten

11 566 3 603 -7 399
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ÅRETS KASSAFLÖDE FÖRE 
KURSDIFFERENS

-983 -2 529 -5 698

Kursdifferens i likvida medel -115 0 -84

ÅRETS KASSAFLÖDE -1 098 -2 529 -5 782

Likvida medel vid årets början 5 705 8 267 14 049

Justerade likvida medel vid årets början 5 705 8 267 14 049

Likvida medel vid årets slut 4 606 5 705 8 267

Nyckeltal 2017-01-01 - 
2017-12-31 

Ej reviderade

2016-01-01 - 
2016-12-31  

Ej reviderade

2015-01-01 - 
2015-12-31  

Ej reviderade

EBITDA-marginal -9,0% 8,3% 9,9%

Rörelsemarginal -15,5% 2,9% 5,0%

Vinstmarginal -12,9% 3,1% 3,9%

Avkastning på operativt kapital -14,4% 3,2% 5,6%

Avkastning på sysselsatt kapital -11,2% 3,1% 4,8%

Avkastning på eget kapital -11,0% 3,0% 4,0%

Operativt kapital 106 172 112 074 115 019

Sysselsatt kapital 135 851 138 793 130 796

Andel riskbärande kapital 73,5% 79,6% 85,5%

Räntetäckningsgrad -10,6 8,1 13,2

Skuldsättningsgrad 0,21 0,10 0,05

Soliditet 66,7% 75,0% 80,7%

Antal anställda 77 78 75

Nyckeltal Definition Syfte

Rörelseresultat Summa intäkter minus summa kostnader Möjliggör jämförelser av lönsamheten 
oberoende av kapitalstruktur eller 
skattesituation

EBITDA Rörelseresultat plus av- och 
nedskrivningar under perioden

EBITDA visar en övergripande bild av 
resultatet som har genererats i den löpande 
verksamheten före av- och nedskrivningar

EBITDA-marginal Rörelseresultat exklusive avskrivningar i 
procent av totala intäkter.

EBITDA-marginal används för att mäta 
operativ lönsamhet

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av totala 
intäkter.

Nyckeltalet anger hur stor del av 
omsättningen som blir kvar till att täcka 
räntor, skatt och ge eventuell vinst

Vinstmarginal Årets resultat i procent av totala intäkter. Nyckeltalet ger över tid en bild av Bolagets 
resultatutveckling

Avkastning på 
operativt kapital

Rörelseresultat i procent av 
genomsnittligt operativt kapital.  
Genomsnittligt operativt kapital beräknas 
som ingående plus utgående operativt 
kapital dividerat med två.

Nyckeltalet presenteras för att förenkla 
bedömningen av Bolagets lönsamhet 
oberoende av de finansiella tillgångarna och 
oberoende av Bolagets finansiering 

Avkastning på 
sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter 
i procent av genomsnittligt sysselsatt 
kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital 
har beräknats som ingående plus 
utgående sysselsatt kapital dividerat med 
två.

Nyckeltalet presenteras för bedömning 
av Bolagets möjligheter att nå upp till en 
branschmässig rimlig förräntningsnivå på 
det sammanlagde kapitalet som av ägarna 
och långivarna ställts till förfogande

Avkastning på eget 
kapital

Nettoresultat i procent av genomsnittligt 
eget kapital. Genomsnittligt eget kapital 
beräknas som ingående plus utgående 
eget kapital dividerat med två.

Avkastning på eget kapital mäter Bolagets 
avkastning under perioden i förhållande 
till det kapital som aktieägarna satt in i 
verksamheten, och därmed hur lönsamt 
Bolaget är för dess aktieägare.
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Operativt kapital Balansomslutningen minskad med icke 
räntebärande skulder, avsättningar, 
likvida medel och finansiella tillgångar.

Se ”Avkastning på operativt kapital” ovan.

Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskat med icke 
räntebärande skulder och avsättningar.

Se ”Avkastning på sysselsatt kapital” ovan.

Andel riskbärande 
kapital

Redovisat eget kapital plus uppskjuten 
skatt dividerat med balansomslutningen.

Nyckeltalet presenteras då det är relevant 
ur kreditsynpunkt och visar förmågan att 
klara förluster.

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus 
finansiella kostnader dividerat med 
finansiella kostnader. 

Räntetäckningsgrad anger vilken förmåga 
företaget har att täcka sina räntekostnader

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till 
eget kapital

Nyckeltalet visar över tid hur 
skuldsättningen i Bolaget utvecklas

Soliditet Eget kapital i procent av 
balansomslutningen.

Soliditet är relevant för investerare och 
andra intressenter som vill bedöma 
Bolagets finansiella stabilitet och förmåga 
att klara sig på lång sikt

Efter senaste rapportdatum
- Introduktionen av den nya markradarprodukten MALÅ Easy Locator Pro WideRange HDR har 
försenats med anledning av att den ännu inte uppfyller Bolagets kvalitetskrav, vilket förutses 
vara löst under det första kvartalet. 
- MALÅ Object Mapper 2018 visualiseringsmjukvara har lanserats. Det är en väsentlig 
uppdatering av mjukvaran för analys av mätdata från markradar.

Kommentarer till räkenskapsåret 2017
INTÄKTER OCH RESULTAT 
Under 2017 uppgick koncernens nettoomsättning till 98,0 (116,6) MSEK. Nettoomsättningen 
minskade med 18,7 MSEK till följd av lägre försäljning på samtliga marknader förutom i 
Nordamerika, som visar tillväxt. 

Under 2017 uppgick koncernens rörelseresultat till -15,7 (3,6) MSEK, vilket innebär en 
försämring med 19,3 MSEK jämfört med föregående år. Minskad försäljning under året är 
huvudorsaken till försämrat rörelseresultat. 

Bolaget gjorde en nedskrivning av lager och inventarier om 2,6 MSEK. Minskningen av övriga 
externa kostnader på 2,0 MSEK jämfört med föregående år förklaras av att bolaget under 
perioden har genomfört färre agentaffärer. Minskningen av agent kommissioner uppgår till 2,9 
MSEK. Resterande 0,9 MSEK i kostnadsökning förklaras främst av ökade externa kostnader i 
samband med satsningar i produktutveckling samt för vd-rekrytering. 

Personalkostnaderna är 5,0 MSEK högre än motsvarande period föregående år, 
vilket inkluderar uppsägningslön till avgående vd om 0,8 MSEK samt att del av att 
personalkostnaderna har reducerats genom EU-anslag för forskning och utveckling om 0,8 
MSEK under 2017 respektive 1,7 MSEK under jämförelseperioden 2016. Resterande 3,3 
MSEK förklaras av en högre genomsnittlig bemanning under året, trots att bemanning vid 
utgången av 2017 är lägre än föregående år, samt att nyckelpersoner har anställts under året 
som har en högre kostnadsmassa än de som lämnat bolaget.

Aktiverade utvecklingsutgifter är 1,0 MSEK lägre än föregående år.
 
Koncernens resultat från det under jämförelseåret 2016 förvärvade intressebolaget Second 
Square AB uppgick till 1,0 MSEK. 

Koncernens resultatandel under 2017 från intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS uppgick 
till 0,5 (0,4) MSEK.

Under 2017 gjordes en nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar avseende patent i 
dotterbolaget Second Square AB om 0,4 MSEK. 

Nettoeffekt av valutaomräkning har under 2017 uppgått till en positiv påverkan om 2,9 MSEK 
på nettoomsättning, en negativ påverkan på rörelsekostnaderna om 0,9 MSEK, och en positiv 
påverkan på rörelseresultat om 2,1 MSEK.
 
Resultatet efter skatt uppgick till -13,2 (3,8) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på -1,75 
(0,51) SEK för perioden.
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FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under det fjärde kvartalet positivt och uppgick 
till 3,5 (7,8) MSEK. Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital om -0,1 MSEK förklaras
av ökning av kundfordringar om 5,9 MSEK, kombinerat med minskning av varulager om 2,4 
MSEK och ökning av kortfristiga skulder om 3,1 MSEK. 
Kassaflöde från investeringsverksamheten om -1,5 MSEK förklaras av förvärv av materiella 
anläggningstillgångar om 0,3 MSEK samt balanserade utgifter för produktutveckling om 1,3 
MSEK. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten om -2,3 MSEK förklaras av minskat nyttjande av 
checkräkningskredit om 1,6 MSEK samt amorteringar om 0,7 MSEK. 
Det totala kassaflödet under perioden uppgick till -0,4 (-0,4) MSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under 2017 negativt och uppgick till -13,4 
(7,4) MSEK. Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital om 6,4 MSEK förklaras av 
minskning av kundfordringar om 2,4 MSEK, kombinerat med minskning av varulager om 1,6 
MSEK och ökning av kortfristiga skulder om 2,2 MSEK.

FINANSIERING
Bolagets räntebärande skulder uppgick vid utgången av 2017 till 23,7 (12,2) MSEK. Ökningen 
förklaras främst av att bolaget under 2017 har upptagit banklån och utnyttjat en utökad 
checkräkningskredit.

INVESTERINGAR 
Under 2017 gjordes nettoinvesteringar om 0,7 (-0,5) MSEK. Materiella anläggningstillgångar 
minskar i värde genom avskrivningar av byggnader och inventarier, samtidigt som de ökar 
genom nyanskaffning om totalt 0,9 MSEK i form av framförallt fastighetsförbättring avseende 
bolagets produktion. Immateriella anläggningstillgångar ökar i värde genom att investeringarna 
i form av balanserade utgifter för produktutveckling var högre än avskrivningarna.

Kommentarer till räkenskapsåret 2016
INTÄKTER OCH RESULTAT 
Utfallet för 2016 når nästan upp till föregående år avseende intäkter och nettoomsättning och 
är koncernens näst bästa år någonsin. Intäkterna uppgick till 128,0 MSEK jämfört med 130,3 
MSEK för föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 116,6 MSEK jämfört med 120,5 MSEK 
för föregående år. Nettoomsättningen minskade med 3,8 MSEK motsvarande en minskning 
med 3,2 procent jämfört med föregående år, vilken är relaterad till utvecklingen på den 
nordamerikanska marknaden som har varit utmanande. 

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 3,6 MSEK. Det innebär en minskning med 2,7 MSEK 
jämfört med föregående år, vilket främst beror på nedgången i nettoomsättning, men också 
på den relativa ökningen av kostnaderna för råmaterial och förbrukningsmaterial jämfört med 
föregående år förklaras av förändringar i produktmixen, vilket primärt avsåg det första halvåret, 
där produkter med lägre marginal såldes i relativt hög utsträckning jämfört med produkter med 
högre marginal. 

Ökningen av övriga externa kostnader på 2,7 MSEK jämfört med föregående år förklaras 
av att bolaget under året genomfört flera agentaffärer. Då agentaffärer till skillnad från 
återförsäljaraffärer inte redovisas netto, ökar dessa affärer de övriga externa kostnaderna för 
agentkommission lika mycket som omsättningen. Till detta ska beaktas att bolaget under 2015 
löste upp en omstruktureringsreserv på 0,5 MSEK från det fjärde kvartalet 2014. Upplösningen 
möjliggjordes av att flyttkostnaderna 2015 blev lägre än beräknat. Detta sänkte kostnaderna för 
jämförelseåret 2015 med 0,5 MSEK. 
Minskningen av personalkostnaderna på 3,6 MSEK jämfört med föregående år förklaras 
av att dessa har reducerats genom EU-finansierad forskning och utveckling om 1,2 MSEK. 
Resterande beror på att ersättningsrekryteringar skett med viss fördröjning. 

Koncernens resultat från det förvärvade intressebolaget Second Square AB uppgick till 1,0 
MSEK. 
Bolagets resultatandel från intressebolaget Aarhus GeoSoftware. ApS uppgick till 0,4 (0,0) 
MSEK. 
Nettoeffekt av valutaomräkning har under året uppgått till en posi¬tiv påverkan om 0,2 MSEK 
på nettoomsättning, ingen påverkan på rörelsekostnaderna, och en positiv påverkan på 
rörelseresultat om 0,2 MSEK. 
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FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE 
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2016 till 126,6 (124,4) MSEK vilket 
motsvarar en soliditet på 75,0 (80,7) procent. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under året positivt och uppgick till 6,1 (7,4) 
MSEK. Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital om -1,3 MSEK förklaras av ökning av 
kundfordringar om 5,4 MSEK, kombinerat med minskning av varulager om 1,9 MSEK och 
ökning av kortfristiga skulder om 2,2 MSEK. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten om -12,3 MSEK beror på företagsförvärv av Aarhus 
GeoSoftware ApS och Second Square AB om totalt 6,7 MSEK, samt investeringar i form av 
balanserade kostnader för produktutveckling om 5,5 MSEK. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten om 3,6 MSEK förklaras av ökade räntebärande 
långfristiga skulder om 6,0 MSEK i samband med företagsförvärv av Aarhus GeoSoftware ApS, 
nyttjande av checkräkningskredit om 2,1 MSEK, samt amorteringar om 2,3 MSEK, återköp av 
egna aktier om 0,2 MSEK och utdelning till aktieägare med 2,1 MSEK. Det totala kassaflödet 
under året uppgick till -2,5 (-5,8) MSEK. Likvida medel uppgick vid årets slut till 5,7 MSEK 
och vid utgången av föregående år 8,3 MSEK. Outnyttjad checkkredit var vid rapportperiodens 
utgång 12,9 (10,8) MSEK. 

INVESTERINGAR 
Under 2016 gjordes nettoinvesteringar på -0,5 (-0,2) MSEK. Materiella anläggningstillgångar 
minskade i värde genom avskrivningar av byggnader och inventarier, medan immateriella 
anläggningstillgångar ökade i värde genom att investeringar i form av balanserade kostnader 
för produktutveckling ökade mer än avskrivningarna. 

Bolaget investerade under perioden 12,9 MSEK i andelar i intressebolag genom köpet av 
50 procent av aktierna i Aarhus GeoSoftware. Kontantköpeskillingen om 7,7 MSEK gick i 
sin helhet in i intressebolaget Aarhus GeoSoftware. Resterande 5,2 MSEK utgör villkorad 
tilläggsköpeskilling, vilken i sin helhet har reserverats. 

Kommentarer till räkenskapsåret 2015

INTÄKTER OCH RESULTAT 
Året har inneburit ett nytt omsättningsrekord med intäkter om 131,0 MSEK, varav 
nettoomsättning om 120,5 MSEK. Jämfört med 2014 motsvarar det en nettoomsättningsökning 
om 9,6 procent varav valutaeffekter står för 7,5 procent. Det ska ses mot en bakgrund där 
affärsklimatet försvårats i flera viktiga tillväxtländer och även inom vissa kundsegment som 
exempelvis mineralexploatering. Omsättningsrekordet har uppnåtts trots att stora delar av 
försäljning- och marknadsledningen har bytts ut under året. Samtliga regioner har visat 
försäljningstillväxt med undantag för Nordamerika där åtgärder vidtagits för att tillvarata den 
stora potential som finns. Rörelseresultatet för helåret om 6,3 MSEK har uppnåtts trots ökade 
kostnader i samband med satsningar på personal och marknadsaktiviteter. 

Rörelseresultatet har ökat med 9,1 MSEK jämfört med föregående år. Det beror främst på 
reservering för kostnader i samband med genomgripande organisationsförändringar 2014 om 
5,5 MSEK, nedskrivning i intressebolaget Second Square AB 2014 om 1,3 MSEK och förluster 
under 2014 från intressebolaget Second Square AB om 1,8 MSEK. 

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE 
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2015 till
124,4 (125,6) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 80,7 (80,3) procent.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 (8,6) MSEK. Det totala kassaflödet 
under perioden uppgick till –5,7 (–2,5) MSEK. I kassaflödet ingår investeringar i form av 
balanserade kostnader för produktutveckling om 4,9 MSEK, utdelning till aktieägare om 2,2 
MSEK, återköp av egna aktier om 4,5 MSEK och amorteringar om 0,8 MSEK.

Likvida medel uppgick vid årets slut till 8,3 MSEK och vid utgången av föregående år 14,0 
MSEK. Outnyttjad checkkredit var vid  rapportperiodens utgång 10,8 (11,0) MSEK. 

INVESTERINGAR 
Under 2015 gjordes nettoinvesteringar på –0,4 (–1,9) MSEK. Materiella anläggningstillgångar 
minskade i värde genom avskrivningar av byggnader och inventarier, medan immateriella 
anläggningstillgångar ökade i värde genom att investeringarna i form av balanserade kostnader 
för produktutveckling ökade mer än avskrivningarna.
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B.8 Proforma Ej tillämpligt; Bolaget upprättar ingen proformaredovisning

B.9 Resultatprognos Ej tillämpligt; Bolaget avger inga prognoser.

B.10 Anmärkningar från 
Bolagets revisor

Ej tillämpligt; Revisionsberättelserna för verksamhetsåren 2016 samt 2015 följer 
standardformuleringarna .

B.11 Rörelsekapital-
förklaring

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella 
verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden.

Avsnitt C – Information om de värdepapper som erbjuds 
C.1 Aktieslag Föreliggande Erbjudande omfattar Aktier. Aktierna har ISIN-kod SE0005562014

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK)

C.3 Antal aktier och 
nominellt värde

Antalet aktier i Guideline Geo uppgår till 7 505 179 stycken, envar med ett kvotvärde om 1,00 
SEK. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. 

C.4 Rättigheter avseende 
aktierna

Varje aktie berättigar till en röst vid Bolagets bolagsstämma och samtliga aktier har lika rätt 
till utdelning och överskott vid likvidation. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter 
ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning. Aktieägare har företrädesrätt 
till teckning av nya aktier i samband med nyemission i Bolaget i enlighet med aktiebolagslagen 
(2005:551) såtillvida ej annat föreskrivs i emissionsbeslutet. 

C.5 Aktiernas 
överlåtbarhet

Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas eller teckningsoptionernas överlåtbarhet. 

C.6 Handelsplats Bolagets aktie är upptagen till handel på NGM equity som är en reglerad marknad. 

C.7 Utdelningspolitik Eventuell utdelning beslutas av bolagstämman efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning 
tillfaller den som vid av bolagsstämmans fastställd avstämningsdag är registrerad i den av 
Euroclear förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Om aktieägare 
inte kan nås genom Euroclear kvarstår fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och 
begränsas endast genom regler för preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet 
Bolaget. Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för 
aktieägare bosatta utanför Sverige. 

Styrelsens policy är att investera tillgängliga medel i verksamheten så länge det bedöms som 
mer gynnsamt för aktieägarvärdet än att lämna utdelning.

Avsnitt D – Risker 
D.1 Huvudsakliga risker 

avseende Bolaget 
och branschen 

De risker som är relaterade till Bolagets verksamhet och bransch inkluderar bland annat följande 
huvudsakliga risker:

Teknikrisker
För varumärkena ABEM och MALÅ är fortsatt avancerad teknisk utveckling av avgörande 
betydelse för företagets framtida utveckling. Denna del är central i Bolagets övergripande 
strategi. Det föreligger således risk att Guideline Geo framgent kommer att lyckas sämre med 
denna strategi och den tekniska utvecklingen marknaden och kunder efterfrågar, vilket skulle 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. 

Beroende av personal och nyckelpersoner
Bolagets förmåga att attrahera och behålla kvalificerad personal är av avgörande betydelse 
för Bolagets framtida utveckling. Om nyckelpersoner lämnar bolaget kan det få en negativ 
inverkan på verksamheten. Bolaget kan misslyckas med att såväl attrahera som behålla 
kvalificerad personal, givet den konkurrens om arbetskraft som finns från andra bolag i 
branschen eller närstående branscher. Bolaget bedömer även att konkurrensen om kvalificerad 
utvecklingspersonal kommer att öka i framtiden

Motpartsrisker
I linje med Guideline Geos strategi ligger att bedriva utveckling med utvalda partners vilka 
Bolaget ingår samarbetsavtal med. Om någon av dessa partners skulle dra sig ur avtalade 
samarbeten eller inte bidra med vad som avtalats kan det innebära att Guideline Geos 
utveckling kan komma att ske i långsammare takt och att bolaget tvingas söka en eller flera nya 
samarbetspartners, något som skulle påverka Bolagets utveckling negativt.
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Konkurrens
Antalet användningsområden och antalet tillämpningar för Bolagets teknologier bedöms öka. 
Detta medför med stor sannolikhet att branschen i samband med en expansion får ökad 
uppmärksamhet och att nya aktörer försöker etablera sig på en expansiv marknad. Det kan 
visa sig att marknaden föredrar konkurrenters produkter eller att nuvarande konkurrenter eller 
andra företag utvecklar nya metoder eller koncept som får bättre acceptans än de lösningar 
som Bolaget erbjuder, vilket skulle påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning 
negativt. 

Politiska risker
Försäljningen av produkter under varumärken ABEM- och MALÅ sker över i stort sett 
hela världen. Av detta följer att bolagen måste hantera ett stort och vitt spektrum av olika 
affärskulturer och i vissa fall verka i instabila politiska miljöer. Att verka globalt ställer stora 
krav på anpassningsförmåga, betalningssäkringar, kompetensförsörjning i säljprocesser 
och komplicerade distributionssystem. Det föreligger således risk att Bolagets rutiner inte är 
tillräckliga för att hantera politiska risker, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet och finansiella ställning. 

Konjunkturläget
Utveckling och resultat för Guideline Geo och varumärkena ABEM och MALÅ påverkas av 
förändringar i konjunkturläget. En svag konjunktur i Sverige eller internationellt kan komma att 
medföra lägre marknadstillväxt än vad som förväntas. Det föreligger därmed risk att Guideline 
Geos resultat kan påverkas negativt av en svag konjunkturutveckling. 

Fluktuationer
Bolagets verksamhet har en oregelbundenhet avseende stora order från Bolagets 
nyckelkunder och utleveranser inom ramen för befintlig orderstock, vilket på kort sikt skapar 
variation i nettoomsättningen, vilket medför risk att även rörelseresultatet påverkas negativt.

Valutarisker
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från olika 
valutaexponeringar, framför allt avseende US-dollar (USD) och euro (EUR). I dagsläget är 
Guideline Geos kostnader till allra största del i den svenska kronan (SEK) medan en stor del 
av försäljningen sker utanför Sveriges gränser och normalt sett i EUR och USD. Förändringar 
i relationen mellan den svenska kronan (SEK), och EUR och USD får omedelbara effekter 
på resultatet. Företagsledningen har för närvarande inte något krav att koncernföretagen ska 
kurssäkra framtida affärstransaktioner genom terminskontrakt. Således kan fluktuationer i 
valutakurserna medföra negativa effekter för Guideline Geos verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Ränterisk
Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig 
ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde vilken bara delvis neutraliseras 
av kassamedel med rörlig ränta. Upplåning som görs med fast ränta utsätter koncernen för 
ränterisk avseende verkligt värde. Koncernen har som policy att all upplåning sker till rörlig 
ränta. Högre räntenivåer och ökade räntekostnader skulle kunna ha en väsentlig negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Kreditrisk
Koncernens kreditrisker är främst knutna till kundfordringar. Bolagets befintliga och potentiella 
kunder skulle kunna hamna i ett sådant finansiellt läge att de inte kan uppfylla sina finansiella 
åtaganden eller i övrigt avstå från att fullgöra sina förpliktelser. 
Om motparter inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot Bolaget skulle det kunna ha en 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att Bolaget inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallopunkten 
utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Kassaflödesprognoser 
upprättas av Koncernens rörelsedrivande företag och aggregeras kvartalsvis på koncernnivå. 
Om Bolagets likviditetskällor visar sig vara otillräckliga eller inte vara tillgängliga när Bolaget 
räknat med att de kommer att vara tillgängliga (till exempel på grund av att kunder betalar 
senare än förväntat) kan detta ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Framtida kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att behövas för att finansiera Guideline 
Geos verksamhet i framtiden. Om en kapitalanskaffning i ett mindre gynnsamt marknadsläge 
skulle behöva genomföras finns risk för att en sådan kapitalanskaffning kan komma att ha 
en negativ påverkan på Guideline Geos verksamhet eller Bolagets aktieägares rättigheter. Om 
Bolaget skaffar ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller
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aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare komma att drabbas av utspädning medan 
lånefinansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor som 
kan inskränka bolagets flexibilitet. Det föreligger risk att nytt kapital inte kan anskaffas då 
behov uppstår eller att det inte kan anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor vilket skulle ha 
en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Samgåenden och förvärv
Guideline Geo har som verksamhet att i samarbete med partners utveckla bolagets teknologi. 
Samtidigt utvärderar Bolaget möjliga samgåenden och förvärv i fall sådana skulle vara 
intressanta för Bolagets utveckling och dess aktieägare. Samgåenden är förenade med 
risker rörande bland annat kontroll av och utveckling av verksamheten, medan förvärvsrisker 
inkluderar motpartsrisk, prisrisk, organisatoriska risker och legala risker. I de fall Bolaget skulle 
missbedöma omfattningen av dessa risker i dessa situationer skulle bolagets verksamhet och 
finansiella ställning påverkas negativt. 

Olika rättssystem och rättsliga förfaranden
Bolagets produkter förväntas i framtiden främst att säljas på andra marknader än den svenska. 
Detta innebär att Bolaget kan komma att behöva ta hänsyn till en rad olika rättssystem genom 
vilka Bolaget kan exponeras för legala risker som Bolaget inte har förutsett eller kunnat 
förutse. Bolaget exponerar sig således mot rättsystem som inte erbjuder lika starkt skydd i, till 
exempel, immaterialrättsfrågor och mot komplexiteten kring att förhålla sig till flera rättssystem. 
Skulle Bolagets rutiner kring detta visa sig bristfälliga föreligger risk att det påverkar Bolagets 
verksamhet och finansiella ställning negativt.

D.3 Huvudsakliga 
risker avseende de 
värdepapper som 
erbjuds 

Aktiekursens utveckling
Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en investering i Guideline Geo är 
förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida aktiekursen kommer att ha en 
positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela eller delar av 
sitt investerade kapital. Aktiekursen kan komma att fluktuera till följd av bland annat 
resultatvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget och förändringar i 
aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur 
bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan därmed komma att 
påverkas av faktorer som står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i 
bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell 
information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Risk 
föreligger att aktier i Guideline Geo inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel 
kurs.

Bristande likviditet i Bolagets aktie och aktierelaterade värdepapper
Aktierna i Guideline Geo handlas på NGM Equity. Utöver handel med aktierna kommer 
teckningsrätter och betalda tecknade aktier att vara föremål för handel under en begränsad tid 
i samband med nyemissionens genomförande. En investerare kan inte utgå ifrån att likviditeten 
i aktierna, teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att vara tillfredsställande, vilket 
innebär att det finns en risk för att dessa värdepapper inte omsätts dagligen och att skillnaden 
mellan köp- och säljkurs kan vara stort. Om likviditeten är begränsad kan detta medföra 
svårigheter för innehavare av dessa värdepapper att förändra sitt innehav.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantier
Guideline Geo har erhållit förbindelser om 29,2 procent och garantier om 49,4 procent 
om teckning i nyemissionen upp till cirka 78,6 procent av hela emissionsbeloppet i 
företrädesemissionen. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom 
pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket skulle kunna innebära en risk att 
någon eller några av dem som har avgivit teckningsförbindelser och emissionsgarantier inte 
uppfyller sina respektive åtaganden. För det fall något eller några åtaganden som avgivits inte 
skulle infrias, skulle Bolagets finansiella ställning kunna påverkas negativt.

Framtida utdelningar
Bolaget har tidigare lämnat utdelning och investerare som deltar i Erbjudandet är berättigade 
till eventuell framtida utdelning. Storleken på eventuella framtida utdelningar är bland annat 
beroende av Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, 
efterlevnad av lånevillkor, legala och finansiella restriktioner samt andra faktorer. Det finns 
således risk att någon utdelning inte kommer att ske i framtiden, och så länge utdelning inte 
sker är investerarens potentiella avkastning enbart beroende av aktiens framtida värde.
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Avsnitt E – Information om erbjudandet 
E.1 Emissionsbelopp och 

emissionskostnader
Vid full teckning av den företrädesemission som beskrivs i detta prospekt tillförs Bolaget 
21,6MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 1,2 MSEK och 
består huvudsakligen av kostnader för emissionsgarantier, upprättande av dokumentation samt 
marknadsföring i anslutning till emissionen.

E.2 Bakgrund och motiv, 
samt användande av 
emissionsmedlen

Guideline Geo utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer geofysiska instrument för 
undersökningar under markytan. Stommen i bolaget består av två välkända varumärken, 
MALÅ och ABEM, med historia och rötter tillbaka till 1937 respektive 1923.  Produkterna 
är utformade i olika varianter anpassade till specifika uppgifter, och bygger på Bolagets 
egenutvecklade geofysiska instrument med tolknings- och visualiseringsmjukvaror för 
undersökningar och kartläggningar inom flera verksamhetsområden som kräver noggrann 
kunskap om mark- och underjordiska förhållanden.

Den globala efterfrågan på Guideline Geos lösningar drivs av ett allt ökande behov av att 
kartlägga och visualisera vad som finns i marken. Möjligheterna att öka tillgängligheten till 
sådan kunskap utgör idag en överlevnadsfaktor i flera områden i världen, som till exempel 
vid grundvattenprospektering och kartläggning av miljöproblem, och behoven förväntas 
fortsätta växa drivet av fundamentala trender såsom befolkningsutveckling, vattenbrist 
och klimatförändringar. Dessutom driver de globala trenderna urbanisering och åldrande 
infrastruktur en alltmer ökande efterfrågan på kostnadseffektiva undersökningar av mark och 
infrastruktur i samband med nybyggnation eller underhåll.  

Bolagets marknadsmodell med global täckning bygger på en kombination av försäljning genom 
återförsäljare och agenter kombinerat med direktförsäljning, primärt i samband med komplexa 
större affärer. Bolaget har idag kunder verksamma inom flera områden och i alla världsdelar.

Guideline Geos produktutbud bedöms representera de mest avancerade kommersiellt 
tillgängliga teknologierna, med en väl anpassad och modern produktlinje som spänner från 
enklare kostnadseffektiva produkter till avancerade högkapacitetssystem. Därmed erbjuds 
lösningar för en stor mängd olika kundbehov. Produkterna har visat sig vara driftssäkra 
och lätthanterade, och åtnjuter ett gott rykte bland yrkespersoner i användarleden. Bolaget 
ser även stora möjligheter till vidare utveckling av affärsmodeller och intäktskällor, särskilt 
mot bakgrund av den ökade användningen av molntjänster och andra nätbaserade 
databastillämpningar. Med ökad åtkomlighet och bättre visualiseringshjälpmedel kommer nya 
användargrupper kunna tolka och dra nytta av geofysisk information, insamlad i egen eller 
andras regi. Därigenom bedömer bolaget att potentiell marknad kan ökas signifikant.
Guideline Geo har en väl etablerad försäljning av hård- och mjukvaruprodukter och har de 
senaste åren levererat bra resultat. Dock präglas försäljningen av slagighet drivet av större 
affärer, ofta till offentliga organisationer, med längre och mer svårförutsägbara ledtider vilket 
kan påverka individuella perioder. Denna volatilitet förväntas fortsätta även framgent och ställer 
krav på fortsatt tillväxt och uthållighet. 

Guideline Geo har under senare år använt kontanta medel för bland annat utdelningar, 
återköp av aktier, produktutveckling och företagsförvärv. Styrelsen kommer fortsatt att prioritera 
aktieägarvärden, och anser att satsningar på nya marknader och nätbaserade lösningar 
kan medföra nya och stora möjligheter att kapitalisera på Bolagets specialkompetens och 
marknadsposition för geofysiska mätinstrument och presentationsmetoder. 
  
Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella 
verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden. Den planerade ökningen av 
rörelsekapitalet är en expansionsåtgärd som enligt styrelsens bedömning främjar Bolagets 
affärsmöjligheter och konkurrenskraft i samband med en växande andel stora och tidsmässigt 
utdragna transaktioner. Föreliggande nyemission, vilken omfattas av teckningsförbindelser om 
29,2 procent och av emissionsgarantier upp till 49,4% procent utöver de medel som inflyter 
från allmänhet och befintliga ägare, sker i syfte att dels genom den strategiska ökningen av 
rörelsekapitalet förstärka Bolagets finansiella beredskap i enlighet med resonemanget ovan, 
dels för utveckling av befintliga och nya affärsområden. Vid full teckning tillförs Bolaget ca.  
20 Mkr efter emissionskostnader. Tillgänglig emissionslikvid kommer oavsett emissionsutfall att 
fördelas enligt följande:

Investering i vidareutveckling av produktportfölj och erbjudande:  ca 65-70%
Ökning av  rörelsekapital:       ca 30-35%
Vare sig emissionsgarantierna eller teckningsförbindelserna är säkerställda genom pant, 
deposition eller liknande förfarande.
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E.3 Villkor i sammandrag Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 15 februari 2018 är registrerad som aktieägare i Guideline 
Geo äger rätt att med företräde teckna aktier i Företrädesemissionen. Härutöver erbjuds 
aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya 
aktier. 

Teckningskurs
Teckningskursen är 5,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla 
teckningsrätter är den 15 februari 2018. Sista dag för handel med Bolaget aktie med rätt 
att erhålla teckningsrätter är den 13 februari 2018. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter från och med den 14 februari 2018.

Teckningsrätter
För varje aktie i Guideline Geo som innehas på avstämningsdagen erhålls 4 teckningsrätter. 7 
teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie. 

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 19 februari 2018 till och med 
den 2 mars 2018.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Equity under perioden från och med 19 
februari 2018 till och med 28 februari 2018.

Handel med BTA
Handel med BTA äger rum på NGM Equity från och med den 19 februari 2018 fram till dess 
att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker.

E.4 Intressen och 
intressekonflikter 

Styrelsen är inte medveten om några privata intressen hos någon inom förvaltnings-, lednings- 
eller kontrollorgan, styrelseledamot eller ledande befattningshavare som kan stå i strid med 
Bolagets intressen. 

Eminova Fondkommission är Bolagets emissionsinstitut i samband med föreliggande 
transaktioner. Eminova äger inga aktier i Guideline Geo och kommer vare sig köpa eller 
förmedla försäljning av Bolagets värdepapper.

Eminova har inte medverkat vid utformningen av föreliggande transaktioner. Eminovas 
medverkan består i dessa transaktioner enbart av administrativa tjänster.
Eminova har inga ekonomiska intressen Guideline Geo, eller i utfallet av föreliggande 
transaktion, men kan i framtiden komma att leverera aktuella tjänster av liknande slag till 
Bolaget.

E.5 Säljare av 
värdepapper och 
avtal om lock-up

Ej tillämpligt; det förekommer inga blockeringsöverenskommelser som exempelvis ”lock up-
avtal” mellan aktieägarna. Ingen enskild aktieägare kommer att sälja några befintliga aktier i 
samband med föreliggande emission.

E.6 Utspädningseffekt Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 3 922 879 kr, från 7 505 179,20 
kr till 11 428 058,20 kr. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 3 922 879 stycken, 
från 7 505 179 aktier till 11 428 058 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 34,3 
procent av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade 
andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.

E.7 Kostnader som 
åläggs investerare

Ej tillämpligt; courtage utgår inte i samband med de i detta prospekt presenterade erbjudande.
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Riskfaktorer

En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer utanför 
Guideline Geos kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom eget agerande, 
kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket 
kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av 
sitt investerade kapital. Vid en bedömning av Guideline Geos framtida utveckling är det därför av vikt 
att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet. Samtliga 
riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste 
innefatta övrig information i prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker 
och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för Guideline Geos framtida utveckling. Riskerna är 
ej rangordnade och listan skall inte betraktas som fullständig. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer 
som Bolaget ännu inte identifierat kan också komma att utvecklas till faktorer som kan påverka Bolagets 
verksamhet och framtida utveckling. 

Risker relaterade till verksamheten 
och branschen

Teknikrisker
För varumärkena ABEM och MALÅ är fortsatt 
avancerad teknisk utveckling av avgörande 
betydelse för företagets framtida utveckling. Denna 
del är central i Bolagets övergripande strategi. Det 
föreligger således risk att Guideline Geo framgent 
kommer att lyckas sämre med denna strategi 
och den tekniska utvecklingen marknaden och 
kunder efterfrågar, vilket skulle påverka Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat 
negativt. 

Beroende av personal och nyckelpersoner
Bolagets förmåga att attrahera och behålla 
kvalificerad personal är av avgörande betydelse för 
Bolagets framtida utveckling. Om nyckelpersoner 
lämnar bolaget kan det få en negativ inverkan på 
verksamheten. Bolaget kan misslyckas med att 
såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, 
givet den konkurrens om arbetskraft som finns 
från andra bolag i branschen eller närstående 
branscher. Bolaget bedömer även att konkurrensen 
om kvalificerad utvecklingspersonal kommer att 
öka i framtiden. 

Motpartsrisker
I linje med Guideline Geos strategi ligger att bedriva 
utveckling med utvalda partners vilka Bolaget ingår 
samarbetsavtal med. Om någon av dessa partners 
skulle dra sig ur avtalade samarbeten eller inte 
bidra med vad som avtalats kan det innebära att 
Guideline Geos utveckling kan komma att ske i 
långsammare takt och att bolaget tvingas söka en 
eller flera nya samarbetspartners, något som skulle 
påverka Bolagets utveckling negativt.

Konkurrens
Antalet användningsområden och antalet 
tillämpningar för Bolagets teknologier bedöms 
öka. Detta medför med stor sannolikhet att 
branschen i samband med en expansion får ökad 
uppmärksamhet och att nya aktörer försöker 
etablera sig på en expansiv marknad. Det kan visa 
sig att marknaden föredrar konkurrenters produkter 
eller att nuvarande konkurrenter eller andra företag 
utvecklar nya metoder eller koncept som får bättre 
acceptans än de lösningar som Bolaget erbjuder, 
vilket skulle påverka Bolagets verksamhet och 
finansiella ställning negativt. 
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Politiska risker
Försäljningen av produkter under varumärken 
ABEM- och MALÅ sker över i stort sett hela 
världen. Av detta följer att bolagen måste 
hantera ett stort och vitt spektrum av olika 
affärskulturer och i vissa fall verka i instabila 
politiska miljöer. Att verka globalt ställer stora krav 
på anpassningsförmåga, betalningssäkringar, 
kompetensförsörjning i säljprocesser och 
komplicerade distributionssystem. Det föreligger 
således risk att Bolagets rutiner inte är tillräckliga 
för att hantera politiska risker, vilket skulle kunna 
få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och 
finansiella ställning. 

Konjunkturläget
Utveckling och resultat för Guideline Geo och 
varumärkena ABEM och MALÅ påverkas av 
förändringar i konjunkturläget. En svag konjunktur 
i Sverige eller internationellt kan komma att 
medföra lägre marknadstillväxt än vad som 
förväntas. Det föreligger därmed risk att Guideline 
Geos resultat kan påverkas negativt av en svag 
konjunkturutveckling. 

Fluktuationer
Bolagets verksamhet har en oregelbundenhet 
avseende stora order från Bolagets nyckelkunder 
och utleveranser inom ramen för befintlig 
orderstock, vilket på kort sikt skapar variation i 
nettoomsättningen, vilket medför risk att även 
rörelseresultatet påverkas negativt.

Valutarisker
Koncernen verkar internationellt och utsätts 
för valutarisker som uppstår från olika 
valutaexponeringar, framför allt avseende US-dollar 
(USD) och euro (EUR). I dagsläget är Guideline 
Geos kostnader till allra största del i den svenska 
kronan (SEK) medan en stor del av försäljningen 
sker utanför Sveriges gränser och normalt 

sett i EUR och USD. Förändringar i relationen 
mellan den svenska kronan (SEK), och EUR 
och USD får omedelbara effekter på resultatet. 
Företagsledningen har för närvarande inte något 
krav att koncernföretagen ska kurssäkra framtida 
affärstransaktioner genom terminskontrakt. Således 
kan fluktuationer i valutakurserna medföra negativa 
effekter för Guideline Geos verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Ränterisk
Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig 
upplåning. Upplåning som görs med rörlig 
ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende 
kassaflöde vilken bara delvis neutraliseras av 
kassamedel med rörlig ränta. Upplåning som görs 
med fast ränta utsätter koncernen för ränterisk 
avseende verkligt värde. Koncernen har som 
policy att all upplåning sker till rörlig ränta. Högre 
räntenivåer och ökade räntekostnader skulle 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Kreditrisk
Koncernens kreditrisker är främst knutna till 
kundfordringar. Bolagets befintliga och potentiella 
kunder skulle kunna hamna i ett sådant finansiellt 
läge att de inte kan uppfylla sina finansiella 
åtaganden eller i övrigt avstå från att fullgöra sina 
förpliktelser. 

Om motparter inte kan uppfylla sina åtaganden 
gentemot Bolaget skulle det kunna ha en negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att Bolaget inte kan infria 
sina betalningsförpliktelser vid förfallopunkten 
utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel 
ökar avsevärt. Kassaflödesprognoser upprättas av 
Koncernens rörelsedrivande företag och aggregeras 
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kvartalsvis på koncernnivå. Om Bolagets 
likviditetskällor visar sig vara otillräckliga eller inte 
vara tillgängliga när Bolaget räknat med att de 
kommer att vara tillgängliga (till exempel på grund 
av att kunder betalar senare än förväntat) kan 
detta ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Framtida kapitalbehov
Ytterligare kapital kan komma att behövas för att 
finansiera Guideline Geos verksamhet i framtiden. 
Om en kapitalanskaffning i ett mindre gynnsamt 
marknadsläge skulle behöva genomföras finns risk 
för att en sådan kapitalanskaffning kan komma 
att ha en negativ påverkan på Guideline Geos 
verksamhet eller Bolagets aktieägares rättigheter. 
Om Bolaget skaffar ytterligare finansiering genom 
att emittera aktier eller aktierelaterade instrument 
kan Bolagets aktieägare komma att drabbas av 
utspädning medan lånefinansiering, om sådan är 
tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande 
villkor som kan inskränka bolagets flexibilitet. Det 
föreligger risk att nytt kapital inte kan anskaffas 
då behov uppstår eller att det inte kan anskaffas 
på för Bolaget acceptabla villkor vilket skulle ha 
en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och 
finansiella ställning.

Samgåenden och förvärv
Guideline Geo har som verksamhet att i samarbete 
med partners utveckla bolagets teknologi. 
Samtidigt utvärderar Bolaget möjliga samgåenden 
och förvärv i fall sådana skulle vara intressanta 
för Bolagets utveckling och dess aktieägare. 
Samgåenden är förenade med risker rörande bland 
annat kontroll av och utveckling av verksamheten, 
medan förvärvsrisker inkluderar motpartsrisk, 
prisrisk, organisatoriska risker och legala risker. I 
de fall Bolaget skulle missbedöma omfattningen 
av dessa risker i dessa situationer skulle bolagets 
verksamhet och finansiella ställning påverkas 
negativt. 

Olika rättssystem och rättsliga förfaranden
Bolagets produkter förväntas i framtiden främst 
att säljas på andra marknader än den svenska. 
Detta innebär att Bolaget kan komma att behöva 
ta hänsyn till en rad olika rättssystem genom 
vilka Bolaget kan exponeras för legala risker som 
Bolaget inte har förutsett eller kunnat förutse. 
Bolaget exponerar sig således mot rättsystem 
som inte erbjuder lika starkt skydd i, till exempel, 
immaterialrättsfrågor och mot komplexiteten kring 
att förhålla sig till flera rättssystem. Skulle Bolagets 
rutiner kring detta visa sig bristfälliga föreligger 
risk att det påverkar Bolagets verksamhet och 
finansiella ställning negativt.  

Risker relaterade till erbjudna 
värdepapper

Aktiekursens utveckling
Nuvarande och potentiella investerare bör beakta 
att en investering i Guideline Geo är förenad 
med risk och att det inte kan förutses huruvida 
aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. 
Detta medför en risk att en investerare kan 
förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. 
Aktiekursen kan komma att fluktuera till följd 
av bland annat resultatvariationer i Bolagets 
kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget och 
förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget 
och dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i 
sin tur bidra till att förstärka sådana fluktuationer 
i aktiekursen. Aktiekursen kan därmed komma 
att påverkas av faktorer som står helt eller 
delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i 
aktier bör därför föregås av en noggrann analys 
av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, 
generell information om branschen, det allmänna 
konjunkturläget samt övrig relevant information. 
Risk föreligger att aktier i Guideline Geo inte kan 
säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel 
kurs.
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Bristande likviditet i Bolagets aktie och 
aktierelaterade värdepapper
Aktierna i Guideline Geo handlas på NGM 
Equity. Utöver handel med aktierna kommer 
teckningsrätter och betalda tecknade aktier att 
vara föremål för handel under en begränsad tid 
i samband med nyemissionens genomförande. 
En investerare kan inte utgå ifrån att likviditeten 
i aktierna, teckningsrätter och betalda tecknade 
aktier kommer att vara tillfredsställande, vilket 
innebär att det finns en risk för att dessa 
värdepapper inte omsätts dagligen och att 
skillnaden mellan köp- och säljkurs kan vara stort. 
Om likviditeten är begränsad kan detta medföra 
svårigheter för innehavare av dessa värdepapper 
att förändra sitt innehav.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och 
garantier
Guideline Geo har erhållit förbindelser (29,2 
procent) och garantier (49,4 procent) om teckning 
i nyemissionen upp till cirka 78,6 procent av hela 
emissionsbeloppet i företrädesemissionen. Dessa 
förbindelser och garantier är inte säkerställda 
genom pantsättning, spärrmedel eller liknande 
arrangemang, vilket skulle kunna innebära en 
risk att någon eller några av dem som har avgivit 
teckningsförbindelser och emissionsgarantier inte 
uppfyller sina respektive åtaganden. För det fall 
något eller några åtaganden som avgivits inte skulle 
infrias, skulle Bolagets finansiella ställning kunna 
påverkas negativt.

Framtida utdelningar
Bolaget har tidigare lämnat utdelning och 
investerare som deltar i Erbjudandet är berättigade 
till eventuell framtida utdelning. Storleken på 
eventuella framtida utdelningar är bland annat 
beroende av Bolagets framtida resultat, finansiella 
ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, 
efterlevnad av lånevillkor, legala och finansiella 
restriktioner samt andra faktorer. Det finns 
således risk att någon utdelning inte kommer att 
ske i framtiden, och så länge utdelning inte sker 
är investerarens potentiella avkastning enbart 
beroende av aktiens framtida värde. 
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Inbjudan till teckning av 
aktier i Guideline Geo
Vid extra bolagsstämma i Guideline Geo AB (publ) den 9 februari 2018 beslutades att genomföra en 
nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i detta 
prospekt teckna aktier i Guideline Geo AB (publ).

Erbjudet värdepapper 
Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier, till 
en kurs om 5,50 kronor per styck.

Teckningsperiod och teckningsposter
Teckningsperioden pågår från och med den 19 
februari 2018 till och med den 5 mars 2018. 

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som 
på avstämningsdagen den 15 februari 2018 är 
registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning 
förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning. 
Aktieägare i Bolaget erhåller fyra (4) teckningsrätter 
för varje innehavd aktie. Det krävs sju (7) 
teckningsrätter för att teckna en (1) aktie. Även 
den som tidigare inte är aktieägare i Guideline Geo 
är välkommen att teckna, och erhåller tilldelning i 
mån av utrymme.

Övertilldelning
Ingen övertilldelning av nyemitterade aktier 
kommer att ske. Ej heller föreligger erbjudande 
från någon befintlig aktieägare om avstående från 
teckningsrätter eller försäljning av befintliga aktier i 
samband med denna nyemission.

Utspädning 
Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att 
ökas med 3 922 879 kr, från 7 505 179,20 kr till 
11 428 058,20 kr. Antalet aktier kommer då att 
ökas med högst 3 922 879 stycken, från 7 505 
179 aktier till 11 428 058 aktier. De nyemitterade 
aktierna kommer att utgöra 34,3 procent av 
samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare 
som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid 
full teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i 
motsvarande grad.

Emissionskostnader
Under förutsättning att nyemissionen 
blir fulltecknad beräknas de totala 
emissionskostnaderna uppgå till cirka 1,2 Mkr. 
Den kontanta ersättningen till garantigivare utgör 
ca 0,7 Mkr av de totala emissionskostnaderna, 
som i övrigt består av upprättande av 
dokumentation, emissionsadministration samt vissa 
marknadsföringsåtgärder. 
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Teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
Föreliggande nyemission omfattas till 78,6 procent av emissionsbeloppet av i förväg ingångna 
teckningsförbindelser (29,2 procent) och lämnade emissionsgarantier (49,4 procent). Angivna datum 
avser när avtalen ingicks.

Emissionsgarantier har lämnats av: 

Garant Belopp Datum Adress
Investment AB Spiltan 3 423 764 2017-12-19 Grevgatan 39, 114 53 Stockholm
Investment Aktiebolaget Chiffonjén 2 485 078 2017-12-21 Box 131, 576 23 Sävsjö
Vision Invest 1 000 000 2017-12-19 Kung Hans Väg 3, 192 68 Sollentuna
ESSEF fastigheter 1 000 000 2017-12-21 Kung Hans Väg 3, 192 68 Sollentuna

Anders Gemfors Företags Konsult 
AB

2 000 000 2017-12-20 Box 632, 131 21 Nacka

Mikael Nolborg 250 000 2017-12-22 -
Magnus Kamel 500 000 2017-12-21 -
Summa 10 658 842 

Villkoren för emissionsgarantin i denna företrädesemission är utformade så att garantibeloppet täcker den 
eventuella skillnaden mellan det totala belopp som tecknas av befintliga/tillkommande aktieägare, och det 
högsta emissionsbeloppet. Förfarandet innebär därmed att sannolikheten ökar för att Bolaget kommer att 
tillföras hela emissionsbeloppet.

Ersättning för lämnade emissionsgarantier utgår om 6,5 procent av garanterat belopp. Ersättningen 
kan erläggas kontant eller i form av nyemitterade aktier, om utrymme föreligger. Garantikonsortiet är 
arrangerat av Bolaget. Samtliga garanter, utöver vad som anges i tabellen ovan, kan nås via Bolagets 
adress.
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Teckningsförbindelser har ingåtts av följande aktieägare: 

Tecknare Belopp Datum
Investment AB Spiltan         1 576 236 2017-12-20
Investment Aktiebolaget Chiffonjén         1 514 922 2017-12-21
Thomas Boothe         1 172 238 2018-01-18
Vision Invest             932 260 2017-12-19
Anders Gemfors Företags Konsult AB             335 031 2017-12-20
Essef Fastigheter             250 650 2017-12-21
Daniel Nilsson             209 758 2017-12-21
Jerry Fredriksson             145 666 2017-12-20
Anders Gemfors               58 022 2017-12-20
Peter Persson               34 086 2017-12-22
Mikael Nolborg               29 133 2017-12-22
Eva Vati               20 000 2017-12-22
Magnus Kamél                 9 757 2017-12-21
Jonny Falk                 5 827 2017-12-22
Summa         6 293 586 

Ersättningar eller andra kompensationer utgår inte för lämnade teckningsförbindelser.

Vare sig emissionsgarantierna eller teckningsförbindelserna är säkerställda genom pant, 
deposition eller liknande förfarande.
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Bakgrund och motiv

Guideline Geo utvecklar, tillverkar, marknadsför och 
säljer geofysiska instrument för undersökningar 
under markytan. Stommen i bolaget består av två 
välkända varumärken, MALÅ och ABEM, med 
historia och rötter tillbaka till 1937 respektive 
1923.  Produkterna är utformade i olika varianter 
anpassade till specifika uppgifter, och bygger på 
Bolagets egenutvecklade geofysiska instrument 
med tolknings- och visualiseringsmjukvaror för 
undersökningar och kartläggningar inom flera 
verksamhetsområden som kräver noggrann 
kunskap om mark- och underjordiska förhållanden.
Den globala efterfrågan på Guideline Geos 
lösningar drivs av ett allt ökande behov av 
att kartlägga och visualisera vad som finns i 
marken. Möjligheterna att öka tillgängligheten till 
sådan kunskap utgör idag en överlevnadsfaktor 
i flera områden i världen, som till exempel vid 
grundvattenprospektering och kartläggning av 
miljöproblem, och behoven förväntas fortsätta växa 
drivet av trender såsom befolkningsutveckling, 
vattenbrist och klimatförändringar. Dessutom driver 
urbanisering och åldrande infrastruktur en ökande 
efterfrågan på kostnadseffektiva undersökningar 
av mark och infrastruktur i samband med 
nybyggnation eller underhåll.  

Bolagets marknadsmodell med global täckning 
bygger på en kombination av försäljning genom 
återförsäljare och agenter kombinerat med 
direktförsäljning, primärt i samband med komplexa 
större affärer. Bolaget har idag kunder verksamma 
inom flera områden och i alla världsdelar.
Guideline Geos produktutbud bedöms representera 
de mest avancerade kommersiellt tillgängliga 
teknologierna, med en väl anpassad och 
modern produktlinje som spänner från enklare 
kostnadseffektiva produkter till avancerade 
högkapacitetssystem. Därmed erbjuds lösningar 
för en stor mängd olika kundbehov. Produkterna 
är driftssäkra och lätthanterade, och åtnjuter ett 
gott rykte bland yrkespersoner i användarleden. 
Bolaget ser även stora möjligheter till vidare 

utveckling av affärsmodeller och intäktskällor, 
särskilt mot bakgrund av den ökade användningen 
av molntjänster och andra nätbaserade 
databastillämpningar. Med ökad åtkomlighet 
och bättre visualiseringshjälpmedel kommer nya 
användargrupper kunna tolka och dra nytta av 
geofysisk information, insamlad i egen eller andras 
regi.

Guideline Geo har en väl etablerad försäljning 
av hård- och mjukvaruprodukter. Dock präglas 
försäljningen av stor variation drivet av större 
affärer, ofta till offentliga organisationer, med 
längre och mer svårförutsägbara ledtider vilket 
kan påverka enstaka perioder. Denna volatilitet 
förväntas fortsätta även framgent. Detta ställer krav 
på bolagets fortsatta fokus på tillväxt i kombination 
med ökad andel återkommande intäkter.  
Guideline Geo har under senare år använt kontanta 
medel för bland annat utdelning, återköp av aktier, 
produktutveckling och företagsförvärv. Styrelsen 
kommer fortsatt att prioritera aktieägarvärden, 
och anser att satsningar på nya marknader och 
nätbaserade lösningar medför nya möjligheter att 
kapitalisera på Bolagets specialkompetens och 
marknadsposition för geofysiska mätinstrument 
och presentationsmetoder.  
 
Det är styrelsens bedömning att befintligt 
rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella 
verksamheten under den närmaste 
tolvmånadersperioden. Den planerade ökningen 
av rörelsekapitalet är en expansionsåtgärd som 
enligt styrelsens bedömning främjar Bolagets 
affärsmöjligheter och konkurrenskraft i samband 
med en växande andel stora och tidsmässigt 
utdragna transaktioner. Föreliggande nyemission, 
vilken omfattas av teckningsförbindelser om 
29,2 procent och av emissionsgarantier upp till 
49,4% procent utöver de medel som inflyter 
från allmänhet och befintliga ägare, sker i syfte 
att dels genom den strategiska ökningen av 
rörelsekapitalet förstärka Bolagets finansiella 



27GUIDELINE GEO PROSPEKT 2018

BAKGRUND OCH MOTIV

beredskap i enlighet med resonemanget ovan, dels 
för utveckling av befintliga och nya affärsområden. 
Vid full teckning tillförs Bolaget ca. 20 Mkr efter 
emissionskostnader. Tillgänglig emissionslikvid 
kommer oavsett emissionsutfall att fördelas enligt 
följande:

Investering i vidareutveckling av produktportfölj och 
erbjudande: ca 65-70%
Ökning av  rörelsekapital: ca 30-35%

Vare sig emissionsgarantierna eller 
teckningsförbindelserna är säkerställda genom 
pant, deposition eller liknande förfarande.

Försäkran
Styrelsen för Guideline Geo AB är ansvarig för 
innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att 
styrelsen för Guideline Geo AB har vidtagit alla 
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa 
att uppgifterna i Prospektet såvitt styrelse vet, 
överensstämmer med faktiska förhållanden och att 
ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka 
dess innebörd.

Sundbyberg, 16 februari 2018

Styrelsen
Anders Gemfors, ordförande
Andreas Holmgren
Kjell Lidén
Krister Nilsson
Daniel Nilsson
Eva Vati
Marcus Lannerbro



28 GUIDELINE GEO PROSPEKT 2018

VD HAR ORDET

VD har ordet

Guideline Geo bidrar till att ett antal aktuella och ytterst relevanta samhällsfrågor kan få bättre svar. Vår 
verksamhet medför att viktiga beslut kan fattas på bästa möjliga faktabaserade underlag. Vi tillhandahåller 
verktyg och kunnande för att bättre förstå hur våra resurser under marknivån ser ut, och hur de mår.  

Bristen på rent vatten är idag ett globalt problem 
som påverkar såväl miljö, människors hälsa som 
förutsättningarna för produktivt jordbruk. Det 
ställer höga krav på säkra och effektiva metoder 
för kartläggning, undersökning och övervakning 
av grundvattentillgångar. En annan utmaning är 
förmågan att undersöka föroreningar och andra 
geologiska risker. En åldrande infrastruktur 
skapar ett stort behov för effektiva metoder att 
kontinuerligt bevaka underhållsbehov och undvika 
allvarliga problem, såsom slukhål och allvarliga 
sprickbildningar i broar eller tunnlar. 

Tillförlitliga kunskaper kring markförhållanden 
blir i tilltagande grad en strategisk faktor i 
samhällsbyggande runt hela världen. Efterfrågan 
på Bolagets lösningar, både dagens och 
framtidens, drivs av starka underliggande behov. 
Befolkningstillväxten och den allt snabbare 
urbaniseringen skapar en allt mer omfattande 
brist på rent vatten, liksom stora behov utav 
nybyggnation av bostäder och infrastruktur i 
växande städer. 

Guideline Geo har tekniska lösningar och 
kompetens som möjliggör bättre tillgång till 
högkvalitativ geofysisk information, och tillsammans 
med våra kunder kan vi bidra till bättre livskvalitet 
och bättre miljö för framtida generationer. Guideline 
Geo erbjuder lösningar för flerdimensionell 
kartläggning av mark och geologi tillsammans med 
visualisering i grafiska modeller. Detta möjliggör 
att planerare och beslutsfattare kan erbjudas 
beslutsunderlag som är överlägsna den information 
som exempelvis bygger på traditionella markprover.
Den utveckling som påbörjats av mjukvara är en 
viktig del i Guideline Geos långsiktiga strategi. 
Arbetet syftar till att etablera tillämpningsanpassade 
lösningar, med ökad kundnytta genom mer 

användarvänlighet och tillgänglighet mot nya 
yrkesgrupper. Lösningarna är baserade på 
en arkitektur som möjliggör utveckling av 
olika applikationer med central datalagring. 
Molnbaserade tjänster kommer att underlätta såväl 
insamling som lagring, tolkning och visualisering 
av data. Det innebär att Guideline Geo skapar 
förutsättningar att bli navet i ett ekosystem 
för geofysisk information, och den ökade 
tillgängligheten av data skapar nya kommersiella 
möjligheter.

Guideline Geos verksamhet vilar på en över nittio 
år lång historik inom geofysiska mätningar och 
analyser, under vilken en stark kärnkompetens 
byggts upp, innefattande allt ifrån utveckling och 
produktion av högteknologiska robusta instrument 
till marknadsföring, försäljning och eftermarknad 
av bolagets lösningar och erbjudanden. Ändå 
vill jag framhålla utvecklingen under de senaste 
18 månaderna, vilka på flera sätt varit särskilt 
intressanta och händelserika för bolaget. Vi har 
både upplevt kvartal med rekordförsäljning men 
också sämre kvartal. Vi har gjort betydande 
satsningar i produktutveckling, förvärvat 50% av ett 
ledande mjukvarubolag inom geofysik och knutit 
närmare kontakt med Aarhus universitet som är 
världsledande på hydrogeofysik. Vi har också fått 
in nya långsiktiga storägare i Investment AB Spiltan 
och Investment Aktiebolaget Chiffonjén samt 
kompletterat bolaget med nya nyckelkompetenser. 

Resultatmässigt har 2017 varit en besvikelse. 
Bolaget befinner sig visserligen i en 
investeringsfas, men samtidigt har flera av 
Bolagets nyckelmarknader under året präglats av 
instabilitet med fördröjningar i kundernas köp- 
och investeringsprocesser som följd. Vi har dock 
under fjärde kvartalet sett en klar förbättring på 
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säljsidan och vi har utifrån en grundlig strategi- 
och verksamhetsanalys identifierat och påbörjat 
åtgärder för att skapa mer tillväxt och förbättra vår 
kostnadseffektivitet. Vi går därmed in i 2018 med 
klart bättre förutsättningar och stark framtidstro.
När nu Guideline Geo genomför en nyemission 
sker detta i syfte att fortsätta anpassa och utveckla 
våra produkter och tjänster för såväl befintliga som 
nya tillämpningsområden. Vidare kommer medlen 
att ge Bolaget förbättrade möjligheter att medverka 
aktivt under de långa införsäljningsperioder som 
präglar det växande antalet stora affärer.

Den föreliggande nyemissionen täcks till största 
delen av teckningsförbindelser och för Bolaget 
fördelaktiga garantiarrangemang. Guideline Geo 
har därmed kunnat fortsätta arbetet i enlighet med 
strategin. De investeringar vi gör nu kommer att 
medföra att vi kan fortsätta fokusera på att skapa 
långsiktiga aktieägarvärden för våra nuvarande och 
framtida aktieägare.

Välkommen att vara med på vår fortsatta resa!

Mikael Nolborg
Verkställande direktör
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Vid extra bolagsstämma i Guideline Geo AB (publ) (org.nr 556606-1155) den 9 februari 2018 beslutades 
att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 3 
922 879 aktier och kan inbringa bolaget 21 575 834,50 kronor vid full teckning. Nyemissionen omfattas 
av teckningsförbindelser (29,2 procent) och emissionsgarantier (49,4 procent) till ett belopp uppgående 
till 16,9 MSEK. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller 
liknande arrangemang. Bolaget äger 640 140 aktier i det egna bolaget, teckningsrätterna som genereras 
för dessa aktier ingår inte i emissionen, utan teckningsrätterna makuleras genom emissionsinstitutets 
försorg.

Villkor och anvisningar

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB 
(”Euroclear”) för fastställande av vem som ska 
erhålla teckningsrätter i emissionen är den 15 
februari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie 
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 
februari 2018. Första dag för handel i Bolagets 
aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är 
den 14 februari 2018.

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske under perioden från 
och med den 19 februari 2018 till och med 
den 5 mars 2018. Styrelsen i Bolaget äger rätt 
att förlänga teckningstiden. Beslut om sådan 
förlängning skall fattas senast klockan 13:00 under 
sista ordinarie teckningsdag och kommuniceras 
via pressmeddelande samt anslås på Bolagets 
hemsida.  Styrelsen äger inte rätt att avbryta 
emissionen efter det att teckningstiden har 
påbörjats.

Teckningskurs
Teckningskursen är 5,50 kronor per aktie. Inget 
courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller fyra (4) teckningsrätter 
för varje (1) innehavd aktie. Det krävs sju (7) 
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. 
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas 
bort från VP-kontot utan särskild avisering från 
Euroclear.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på NGM 
Equity under perioden från och med 19 februari 
2018 till och med 1 mars 2018. Banker och 
värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står 
till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av 
teckningsrätter.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos 
Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt 
innebär några bankdagar efter betalning. Därefter 
erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på 
att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade 
aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier
Handel med BTA äger rum på NGM Equity från 
och med den 19 februari 2018 fram till dess 
att emissionen registrerats hos Bolagsverket 
och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista 
dag för handel kommer att kommuniceras ut 
genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild 
avisering skickas ut från Euroclear i samband med 
omvandlingen.

Handel med aktien
Aktierna i Bolaget handlas på NGM Equity. Aktien 
handlas under kortnamnet GGEO och har ISIN 
SE0005562014. Efter det att emissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket kommer även de 
nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.



31GUIDELINE GEO PROSPEKT 2018

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 15 februari 
2018 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger 
företrädesrätt att för sju (7) befintliga aktier teckna 
fyra (4) nya aktier.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som 
på avstämningsdagen är registrerade i den av 
Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, 
erhåller förtryckt emissionsredovisning med 
vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel 
samt anmälningssedel för teckning utan stöd av 
teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av 
teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut. 

Den som är upptagen i den i anslutning till 
aktieboken förda förteckningen över panthavare 
och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning 
utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är 
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och 
betalning ska istället ske enligt instruktioner från 
förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, 
direktregistrerade aktieägare
Teckning ska ske genom betalning till angivet 
bankgiro senast den 5 mars 2018 i enlighet med 
något av följande två alternativ. 

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna teckningsrätter 
ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning 
av den förtryckta bankgiroavin. Observera att 
ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att 
teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 
Används om ett annat antal teckningsrätter 
än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om 

teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker 
när både den särskilda anmälningssedeln samt 
inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. 
Referens vid inbetalning är anmälningssedelns 
nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Anmälningssedeln kan skickas med 
vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera 
att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från 
Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, 
fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare 
bosatta utanför Sverige
Teckningsberättigade direktregistrerade 
aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som 
inte kan använda den förtryckta bankgiroavin 
(emissionsredovisningen) kan betala i svenska 
kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker 
när både den särskilda anmälningssedeln samt 
inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE0730000000032731703067

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade 
jurisdiktioner
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i 
nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala 
restriktioner äger ej rätt att deltaga i nyemissionen 
(exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, 
Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla 
teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon 
annan information om nyemissionen.
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Teckning utan stöd av teckningsrätter samt 
tilldelning
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd 
av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för 
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning 
av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln 
benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” 
som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler 
än en anmälningssedel insänds kommer endast 
den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning 
ska ej göras i samband med anmälan! Observera 
att anmälan är bindande. (Viktig information om 
ISK, IPS och kapitalförsäkring under ”Övrigt”)
Om anmälan avser teckning till ett belopp om 
15 000 EUR (ca 147 000,00 kr) eller mer, ska 
en kopia på giltig legitimation samt en ifylld 
KYC-blankett medfölja anmälningssedeln. Gäller 
anmälan en juridisk person ska utöver legitimation 
även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga 
firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom 
översändande av en avräkningsnota. Betalning 
ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på 
avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-
konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid 
kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle 
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma 
att understiga priset enligt erbjudandet, kan den 
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa 
aktier komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till 
de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare 
aktieägare som på anmälningssedeln angett 
sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 15 
februari 2018. Vid överteckning sker tilldelningen 
pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per 
avstämningsdagen och i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga 
personer som anmält sig för teckning utan stöd av 
teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen 
pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas 
personer som garanterat emissionen i enlighet med 
deras garantiåtaganden.

Övrigt
Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter 
är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin 
teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller 
kapitalförsäkring
I det fall depån eller VP-kontot är kopplat 
till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK 
(investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid 
nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta 
sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner 
för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall 
teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer 
leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till 
dessa depåtyper. Teckningen är bindande och 
insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är 
tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på 
sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper
Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i 
anmälningssedeln, registreringshandläggning vid 
Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, 
rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller 
andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan 
fördröja leverans av aktier till investerarens vp-
konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar 
för förluster eller andra konsekvenser som kan 
drabba en investerare till följd av tidpunkten för 
leverans av aktier.
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Offentliggörande av utfallet i emissionen
Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer 
att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så 
snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång. 

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning 
som inträffar närmast efter det att de nya aktierna 
registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare 
hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 
23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) 
och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, 
rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med 
mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som 
finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av 
aktiebolagslagen (2005:551).

Viktig information
• Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är 

ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens 
tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse 
enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

• Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och 
kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De 
kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat 
land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt 
eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i 
sådant land.

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel 
befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, 
köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren 
som utformats för erbjudandet. 

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel 
omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och 
hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod 
framgår av den information som utgivits i samband med 
erbjudandet.

• Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad 
inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att 
kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. 
Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning 
av värdepapper i erbjudandet. 

• I den information som utgivits i samband med erbjudandet 
framgår de risker som följer med en investering i de 
finansiella instrument som avses.

• Inbetald likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för 
emittentens räkning.

• Emittenten erlägger ca 110 kronor per anmälan.

• Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med 
detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den 
information som utgivits. Priset för de finansiella instrument 
som avses framgår av den information som utgivits i samband 
med erbjudandet. 

• Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller 
courtage, som kan komma att uppstå i samband med de 
finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres 
av eller erläggs av Eminova.

• Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med 
anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen 
(1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos 
andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.

• Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i 
telekommunikations- eller posthantering i samband 
med teckning genom betalning eller inlämnande av 
anmälningssedel.

• VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för 
anmälan.

• Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order 
genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per 
post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova 
Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 
3, 3 TR, 111 46 Stockholm.

• Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order 
ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller 
att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.

• Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända 
sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 
Stockholm, telefon 08-508 860 00, arn.se.

• Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på 
Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig 
domstol.
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Verksamhetsbeskrivning

  Vision

Guideline Geo – bidrar till en bättre, säkrare 
och mer hållbar värld genom ledande geofysiska lösningar.

Vår vision är att Guideline Geo ska upplevas som navet 
för geofysiska lösningar baserade på våra världsledande 
produkter, service och applikationer, samt bästa 
tillgänglighet genom vårt öppna molnbaserade ekosystem.

  Affärsidé

Guideline Geo arbetar primärt inom marknadsområdena 
Infrastruktur, Miljö, Vatten och Mineraler. Affärsidén är att 
utveckla och erbjuda marknadsledande lösningar för 
identifiering och visualisering av objekt, strukturer och 
föroreningar under mark, undersökning av geologi samt 
förändringar i mark och konstruktioner över tid. Utveckling 
av lösningar inom geofysik bedrivs också i nära samarbete 
med universitet och högskolor.  

  Strategi

Guideline Geo har en strategi baserad på lönsam tillväxt 
som sker i nedan steg; 

Steg 1: Lönsam tillväxt av nuvarande affär genom att nyttja 
den tillväxtplattform som etablerats;
• Adressera ett antal utvalda nya marknader.
• Mer systematiskt säljarbete, från ”lead” generering 
till mer användning av demo och utbildning i 
försäljningsprocessen samt mer aktivt arbete med 
distributörer.
• Få utväxling på nya produkter och fortsätta utveckla och 
introducera produkter baserat på kundbehov genom en 
effektiviserad innovationsprocess.
• Stärka kostnadseffektiviteten genom både interna 
effektiviseringsåtgärder och ökat kostnadsfokus.

Steg 2: Expandera erbjudandet och växa serviceaffären 
genom utvalda och fokuserade satsningar som kan 
inkludera samarbeten och förvärv;
• Etablera en större hyres- och serviceaffär genom ett nytt 
koncept baserat på kundbehov. 
• Gemensam produktutveckling med kund för att 
påskynda utveckling och möjliggöra nya affärer.
• Expandera mjukvaruerbjudandet genom egen utveckling, 
samarbeten och förvärv.

Steg 3: Etablera nya affärer baserat på 
applikationsanpassade lösningar för specifika kundbehov 
och molnbaserade tjänster: 
• Utveckla mjukvaruerbjudandet baserat på en arkitektur 
som stödjer serverapplikationer och central datalagring.
• Fortsätta utvecklingen av utvalda applikationsanpassade 
lösningar tillsammans med externa parter där behov och 
potential bedömts attraktiva
• Fortsätta nära samarbete med universitet och andra 
kunskapsauktoriteter inom Geofysik för att ytterligare 
stärka utvecklingsarbetet men också öka kännedom om 
möjligheter med Geofysiska tillämpningar.

Stegen sker delvis parallellt, och sammantaget är det 
bolagets bedömning att denna stegvisa strategi möjliggör 
kontinuerlig tillväxt och lönsamhet.
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Teknologier
För att arbeta med olika geofysiska undersökningsbehov krävs en kombination av hårdvara och 
mjukvara samt olika geofysiska teknologier. Guideline Geo täcker genom sina fyra teknologier och breda 
produktportfölj majoriteten av marknadens behov.

GPR – Markradar 
GPR - Markradar är en metod i vilken 
radiovågor sänds ut från en antenn 
och reflekteras mot skikt och objekt i 

marken. Vågorna läses av med en antenn och 
skapar en bild av vad som finns under markytan. 

Genom att tillhandahålla världens mest 
omfattande sortiment av markpenetrerande 
radarinstrument levererar Guideline Geo 
lösningar för en rad olika användningsområden, 
inklusive rör- och kabelsökningar, mätning av 
vägprofiler, mineralundersökningar, arkeologi, 
betongundersökningar, klimatforskning och 
mycket annat.

Resistivitet/IP 
Resistivitet/IP är en geoelektrisk metod 
för att mäta markens resistivitet och 
laddbarhetsegenskaper. 

Typiska användningsområden är 
grundvattenundersökningar, mark-
undersökningar, miljöforskning och 
mineralprospektering. Guideline Geo 
tillhandahåller lösningar som sträcker sig från 
kostnadseffektiva 1D-mätningar till avancerad 
bildbehandling i 3D.

Transient Elektromagnetik (TEM) 
Transient Elektromagnetik (TEM) är 
en effektiv metod för att mäta den 
elektriska ledningsförmågan under 

markytan, från ett djup på några få meter ned till 
flera hundra meter. 

Användningsområden innefattar framförallt 
grundvatten- och mineralundersökningar 
samt miljöundersökningar. Guideline Geo är 
föregångare inom utveckling av TEM-tekniken, 
vilket har resulterat i lösningar som med stor 
precision och stort penetrationsdjup kan 
analysera små förändringar i geologin.

Seismik 
Seismiska mätningar använder sig 
av en vibrationskälla för att mäta 
hur de elastiska vågorna fortplantar 

sig. Resultaten anger markens mekaniska 
egenskaper. 

Vanliga användningsområden innefattar 
markstabilitet, bergkvalitet och djup till 
berggrund. Guideline Geo erbjuder en 
seismograf som kan användas för seismiska 
undersökningar som sträcker sig från 
enkla refraktionsmätningar till komplexa 
undersökningar mellan multipla borrhål.
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Mjukvara
Mjukvara är en integral del av Guideline Geos 
lösningar. Mjukvara används i olika steg i 
lösningarna, dvs. insamling av data, invertering, 
tolkning, analys och visualisering av resultat. 
Mjukvaran är idag antingen integrerade i 
instrumenten eller fristående. Fokus för utveckling 
av mjukvara ligger primärt på tolkning, analys 
och visualisering för att möjliggöra bättre 
beslutsunderlag vilket i sin tur möjliggör en 
expansion av värdekedjan och en breddning av 
användarbasen.

Produktportfölj

Varumärken
I Guideline Geos varumärkesportfölj ingår ABEM 
och MALÅ, två väletablerade varumärken på en 
global marknad. Respektive varumärke har en 
stark varumärkespositionering inom sitt respektive 
område. 

MALÅ – ett ledande varumärke inom Markradar 
(GPR) området. MALÅ-programmet inkluderar 
avancerad hårdvara med tolknings- och 
visualiseringsmjukvara som omvandlar den 
komplexa markradardatan till en tolkningsbar 
visualisering av marken. MALÅ produkterna 
används inom infrastruktur, arkeologi, forskning 
och miljö och bidrar till beslut som säkerställer 
allmänhetens säkerhet, effektivisering av 
infrastrukturprojekt eller kartläggning av historiska 
värden.

ABEM – med mätmetoder inom resistivitet/
IP, transient elektromagnetism samt seismik 
präglas sedan 1923 av ett marknadsanpassat 
produktutbud för geofysiska mätningar inom 
bolagets fokusområden.  ABEM-programmet 
inkluderar såväl enklare 1D-lösningar som 
avancerade 3D-lösningar. ABEM-produkternas 
främsta fokus är inom vattenprospektering, 
geologiska undersökningar, mineralprospektering 
och miljöprojekt. 

I tillägg har Guideline Geo ett 50% ägarskap i 
Aarhus Geosoftware, som är en ledande och 
välrenommerad mjukvaruleverantör inom 
geofysik relaterat till resistivitet/IP och transient 
elektromagnetism (TEM).
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Exempel på kunders projekt

Produkt: MALÅ MIRA

Infrastruktur

Plats: Flygplats i Malaysia - Landningsbana

Problem: Risk för ”slukhål” som kan orsakas 
av karst eller annan markerodering med 
säkerhetsmässiga konsekvenser. 

Lösning: MALÅ MIRA och markradar (GPR) 
användes för att kartlägga marken under själva 
landningsbanan där ett tidigare slukhål hade 
åtgärdats. Analys av utdata möjliggör preventiva 
åtgärder för att säkerställa passagerarsäkerheten.

Produkt: ABEM Terrameter LS & MALÅ GX

Arkeologi (Infrastruktur) & Vatten

Plats: Kyrkan the Holy Sepulchre i Jerusalem där 
Jesu Grav anses vara belägen

Problem: Som en del av kyrkans restaurering 
– behov att kartlägga underjordiska strukturer 
(frakturer, kanaler, tomrum) och eventuella 
fuktighetszoner.

Lösning: Undersökningen lokaliserade fukt/vatten 
samt arkeologiska upptäckter under golv och 
väggar (tunnlar, hålutrymmen, rör). Åtgärder för 
bevarande av kyrkan kan därmed vidtas.
Efter att ha varit täckt av marmor i hundratals år, 
bröts förseglingen av Jesu Grav. Graven befanns 
vara in situ.
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ABEM Terrameter LS

Vatten

Plats: Kakuma flyktingläger i Norra Kenya – torrt 
borrhål

Problem: Kraftig överbefolkning i ett av världens 
största flyktingläger (>190 000 invånare, kapacitet 
120 000) ställer stora krav på vattentillgång för 
att undvika förödande konsekvenser. Vid felaktig 
vattenprospektering föreligger risk att skada en 
eventuell vattenåder eller borra på fel plats.

Lösning: Med hjälp av tomografiska undersökningar 
och Terrameter LS, kan man optimera placeringen 
av borrhålet samt volymbedöma vattenfyndigheten 
och mäta dess återfyllnadsgrad. Information 
som möjliggör kostnadseffektiv och långsiktig 
vattenprospektering.

MALÅ MIRA

Arkeologi (Infrastruktur)

Plats: Stonehenge, Storbritannien

Problem: Arkeologisk kartläggning över stora arealer 

Lösning: Användning av storskaliga högupplösta 
3D-markmätningar identifierade 90-tal stenblock 
3 km från Stonehenge – vilket visar på att området 
var en viktig kultplats för betydligt fler människor 
än tidigare tolkats. Markradar ger möjlighet till 
icke-förstörande och storskaliga arkeologiska 
kartläggningar.
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ABEM Terrameter LS

Mineraler

Plats: Ej officiellt

Problem: Kostnadseffektiv prospektering efter 
guldfyndigheter då geoteknisk borrning är kostsamt 
och endast genererar stickprov.

Lösning: Resistivitet/IP teknologi användes för 
att identifiera ett flertal möjliga fyndigheter. 
Visualisering av efterbearbetad data i en 3D 
modell för den geologiska utvärderingen. 
Stickprovsborrningar bekräftade den geofysiska 
mätningen med dess fyndigheter.

ABEM Terraloc 

Infrastruktur

Plats: Norge

Problem: Behov att undersöka omkringliggande 
geologi vid tunnelbygge för att eliminera risk för 
sprickbildningar eller kollaps av struktur.

Lösning: Seismikteknologin användes för den 
geofysiska undersökningen. Djup till berg, 
svaghetszoner och formationer kartlades vilket 
möjliggör preventiva åtgärder.
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ABEM Terrameter LS & Aarhus Workbench

Plats: Väg E22, Sverige

Problem: Byggnation av ny vägsträcka riskerade att 
skada en akvifer som försåg omgivande kommuner 
med dricksvatten. 

Lösning:  En 11.5 km vägsträcka undersöktes 
med resistivitetsteknologi. Resultaten visade 
att akvifern var skyddad av ett tjockt lager lera 
ovanpå berggrunden och endast en kort sträcka 
behövde förbättrat skydd. Undersökningen bidrog 
till effektivisering av projektet i kombination med 
skydd av miljön.
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Organisation

Guideline Geo koncernen har en bred geografisk 
spridning med egna kontor i Stockholm, Malå, 
Umeå samt ett helägt dotterbolag i Charleston, 
SC, USA. Huvudkontoret ligger i Sundbyberg 
och produktion sker i Malå. Övriga kontor har 
säljrepresentation, teknisk kundsupport och 
utveckling.  

Guideline Geo bedriver egen utveckling 
av produkter i Malå och i Sundbyberg. 
Produktansvariga, utvecklingspersonal och 
teknisk kundsupport är organiserade i en funktion 
(Produkt & Utveckling) och utgör ca 25 procent 
av den totala organisationen. Teknisk kundsupport 
(applikationsingenjörer) är spridda i olika regioner 
för att ha lokal närhet till kunder.  

Bolagets globala försäljningsorganisation är indelad 
i regionerna Nordamerika, Latinamerika, Europa 
Mellanöstern Afrika (EMEA) och Asien Pacific 
(APAC). Lokala försäljningskontor finns i Asien och 
i Nordamerika. Verksamheten består även av en 
marknads- och kommunikationsfunktion, samt en 
funktion som ombesörjer all administration kring 
orderhanteringen. 

Guideline Geo har i tillägg till den egna 
försäljningsorganisationen byggt upp ett nätverk 
av distributörer och agenter och säljer därmed 
både direkt och via distributörer eller agenter. 
Distributörerna finns över hela världen, där de 
största regionerna har 15-20 distributörer. Ingen 
region har färre än tre distributörer. 

Medeltal antal anställda 2017 för koncernen uppgick till 82 anställda, varav 73 i Sverige och 9 i USA. 
Av de anställda var 60 män och 22 kvinnor.

Group CEO

Marketing & 
Communication

Finance

HR

Sales AmericasSales EMEASales APAC
Products & 

Development
Operations
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Historik

1923
ABEM - Aktiebolaget Elektrisk 
Malmletning grundas och säljs 
året därpå till USA

1929

ABEM köps tillbaka av de 
svenska grundarna. Företaget 
blir delägare i Swedish American 
Prospecting Co

1937

Sveriges Geologiska 
Undersökningar (SGU) 
etablerar kontor i Malå

1950-
talet

ABEM är största 
konsultföretaget 
inom geofysik i 
Europa med cirka 
300 anställda

1960

ABEM förvärvas 
av Craelius/Atlas 
Copco

1982

SGU privatiseras och delas upp. En 
del blir myndigheten SGU och den 
andra delen blir Swedish Geological AB 
(SGAB) med cirka 500 anställda

1987
1988

Atlas Copco säljer ABEM till 
SGAB i Luleå som förenar det 
med sin geofysiskavdelning i 
det nya dotterbolaget ABEM 
GeoScience AB

1992

ABEM förvärvas 
av norska Dyno 
Industries AS
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1992

1994
De anställda i divisionen MALÅ i 
företaget ABEM GeoScience AB 
köper divisionen och bildar MALÅ 
GeoScience AB

1997 MALÅ 
GeoScience 
USA Inc 
etableras

2004

ABEM avyttras 
till svenska 
CodeRight AB

2007

Guideline 
Technology AB 
förvärvar MALÅ 
GeoScience

2011

Guideline Technology 
förvärvar ABEM till 
koncernen.

2013

Koncernen 
konsolideras 
under namnet 
Guideline Geo AB

Koncernen gör ett tydligt 
avstamp mot ytterligare fokus 
på integrerade lösningar; 
sensorer, applikationsexpertis, 
tolkning och visualisering

2014

2015 Bolaget vinner flera 
större ordrar från 
kunder verksamma 
på tre kontinenter

2017

Koncernens 
vision och strategi 
tydliggörs ytterligare

2016

Guideline Geo förvärvar 
50% av Aarhus 
GeoSoftware ApS
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MARKNADEN

Bolagets försäljningsmässigt största regioner är Europa, Nordamerika och Asien där framför allt Kina, 
USA, Storbritannien, Frankrike, Australien och Japan bidrar mest till nettoomsättningen. 

Prioriterade marknadsområden
Guideline Geos prioriterade marknadsområden är Infrastruktur, Miljö, Vatten och Mineral.  
Guideline Geo arbetar även inom andra områden där affärsmöjligheter som stöds av bolagets 
övergripande strategi, skapas. Kriminalteknik (forensik) och militär är två exempel på områden där 
Bolagets icke-förstörande teknologier bidrar till både brottsbekämpning och säkerhetsgenererande 
aktiviteter.

Marknaden
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Skalan går från mörkt orange, som visar de 
länder där Guideline Geo har mest aktiviteter, till 
grått, som visar de länder där bolaget har minst 
aktiviteter.
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Underhåll
Lokalisera nedgrävda 
rör, kartläggning och 

visualisering vid underhåll 
av vägar, broar och tunnlar 

etc.

Teknologi:
Markradar (GPR)

Instrument:
MALÅ MIRA

MALÅ Easy Locator
MALÅ CX

MALÅ ProEx

Nyproduktion & 
projektering

Ta fram beslutsunderlag 
för kommande 

infrastrukturprojekt

Teknologi:
Transient 

Elektromagnetism & 
Resistivitet/IP

Instrument:
ABEM Terraloc

ABEM Terrameter LS

Arkeologi
Kartlägga historiska 

lämningar

Teknologi:
Markradar (GPR)

Instrument:
MALÅ MIRA

MALÅ CX
MALÅ Easy Locator

MALÅ ProEx

Infrastruktur – Ett växande 
marknadsområde

Infrastruktur som är Guideline Geos största 
marknadsområde uppgår till ungefär 50 procent 
av nettoomsättningen, där Asien, Europa 
och Nordamerika genererar huvuddelen av 
intäkterna. Förutsättningarna framöver är goda 
då globala investeringar i infrastruktur förväntas 
dubbleras under kommande tioårsperiod1. Det 
allt mer extrema vädret med fler naturkatastrofer 
driver också ett ökat investeringsbehov gällande 
infrastruktur både gällande preventiva åtgärder 
och återuppbyggnadsåtgärder2.

Marknad och drivkrafter
För ett väl fungerande samhälle krävs 
investeringar i infrastruktur vilket innebär 
underhåll och nybyggnation av vägar, järnvägar, 

elnät, vatten- och avlopp, internet, broar och 
fastigheter. I ett alltmer förtätat samhälle, innebär 
Guideline Geos lösningar en möjlighet att 
kartlägga infrastrukturen under såväl markytan 
så som i olika konstruktioner genom de icke-

förstörande teknologierna markradar, seismik 
och resistivitet. Genom att mäta sprickfrekvenser 
i broar och byggnader eller kartlägga exakt 
positionering av ett nerlagt rör eller fiberoptik 
reduceras kostnader och risken för olyckor. I 
vissa länder finns ett regelverk för tätbebyggda 
områden som kräver kartläggning av marken 
innan grävning initieras för att därmed förhindra 
konsekvenserna av förstörda ledningar eller rör. 
Inom marknadsområdet Infrastruktur inkluderas 
även arkeologi, forensik (kriminalteknik) för 
detektering av gömda föremål samt lokalisering 
av skadade vid olyckor med raserade 
konstruktioner. 

1 PwC med stöd av Oxford Economics (Capital project and infrastructure spending – Outlook 2025)
2 United Nations Office for Disaster Reduction
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Miljö – Ökat intresse för 
miljökartläggningar

Marknadsområdet Miljö står för ungefär 10 procent 
av företagets nettoomsättning med förväntningar 
om tillväxt. Intresset för kartläggning och 
undersökningar inom miljöområdet fortsätter att 
öka. Det sträcker sig från monitorering av tjocklek 
på permafrost, övervakning av gasutsläpp på 
deponier till skydd av grundvattentäkter.

Marknad och drivkrafter
Med en global befolkningsökning tillkommer 
infrastruktursatsningar, vilket kan påverka miljö 
och människor negativt om utbyggnaden inte 
följer miljöreglerna. När staden växer blir plötsligt 
deponin som placerats långt utanför tätbebyggt 
område, marken där nya bostäder ska byggas. Om 
marken har använts för deponi av hushålls - eller 
kemiskt avfall kan marken vara förorenad vilket kan 
vara skadligt för både miljön och hälsan. 

En läckande deponi, oavsett om den är 
aktiv eller nedlagd riskerar att orsaka 
läckage ner till grundvattentäkten, vilket 
kan få stora konsekvenser. För att fastställa 
händelseutvecklingen och kunna vidta åtgärder 
är det viktigt att kartlägga marken, vilket Guideline 
Geo möjliggör med geofysiska mätmetoder.

Mätningar utförs ofta med resistivitet/IP alternativt 
TEM (transient elektromagnetism). Med Aarhus 
Workbench Essentials processerings-  och 
tolkningsmjukvara kan resultaten från mätningar 
visas direkt på kartan. 

Den ökande medvetenheten kring skydd av 
grundvatten har medfört krav på miljöskydd vid 
nybyggnation på många marknader – och här 
kan Guideline Geo bistå med lösningar som ger 
kostnadseffektiva geofysiska kartläggningar som 
inte innebär markåverkan.  Undersökningar av 
markförhållanden i områden som är speciellt 
utsatta för naturkatastrofer kan utföras för att 
förutse risken för slukhål eller jordskred och 
därmed kunna vidta lämpliga åtgärder. 

Kartläggning av miljön

Teknologi:
Resistivitet/IP, TEM (Transient 

Elektromagnetik) 

Instrument:
ABEM Terrameter LS

ABEM WalkTEM
ABEM SAS 1000
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Vatten – Ett livsviktigt 
marknadsområde

Vattenbrist är ett globalt problem vilket påverkar 
hälsa, jordbruk och miljö. 2,1 miljarder människor 
är i avsaknad av rent vatten3. Fokus på att 
finna hållbar vattenförsörjning rör inte enbart 
utvecklingsländer, utan har även intensifierats 
bland annat i Sverige och USA. Ungefär 20 
procent av Guideline Geos omsättning härrör från 
marknadsområdet Vatten. 

Marknad och drivkrafter
Med en växande global befolkning samt förväntade 
klimatpåverkande faktorer, gör att vattenbristen 
kommer att vara en utmaning, under överskådlig 
framtid. Guideline Geo har förutsättningarna, 
genom etablerad teknik och innovativa 
helhetslösningar, att vara en stark aktör som kan 
bidra positivt till en effektiv vattenprospektering nu 
och framöver. Den globala satsningen att komma 
tillrätta med problematiken kring förorenade 
och bristande vattentillgångar innebär stora 
investeringar årligen av FN/WHO och andra globala 
samt lokala organisationer. 

Guideline Geo innehar instrumenten och 
mjukvaran som visualiserar själva mätdatan inom 
TEM (Transient Elektromagnetism) och Resistivitet/
IP. I Afrika används främst resistivitetsutrustning 
vid prospektering av vatten, för såväl nya 
grundvattentäkter så som vid övervakande av 
vattenreservoarer. Inom Resisitivitet/IP erbjuder 
Guideline Geo alternativa lösningar – från enkel 1D 
till skalbar lösning med upp till 4D-mätningar.  
Genom samarbete med universitet samt egen 
utveckling säkerställer Guideline Geo en 
kontinuerlig utveckling av lösningar för effektiv 
prospektering inom marknadsområdet Vatten.

3 Källa: UNICEF.SE

Kartläggning av vatten

Teknologi:
Resistivitet/IP, Transient 

Elektromagnetism

Instrument:
ABEM Terrameter LS, ABEM 
WalkTEM, ABEM SAS 1000
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Mineraler – Återhämtning och 
ökad elektronikanvändning lyfter 
marknaden

Lägre mineralpriser de senaste åren har satt 
press på prospekteringsbolagen att finna 
kostnadseffektiva lösningar vid utvinning av 
mineraler/naturresurser.  Guideline Geo har 
trots sviktande mineralpriser haft en gynnsam 
utveckling inom marknadsområdet Mineral 
i och med kostnadseffektiva markbaserade 
mätmetoder i kombination med en anpassad 
produktportfölj. Med ett förbättrat affärsklimat med 
mineralpriser som har återhämtat sig eller stigit 
markant de senaste åren4 ser Guideline Geo en 
god framtida utveckling inom marknadsområdet. 
Mineraler uppgår till ungefär 20 procent av 
nettoomsättningen.

Marknad och drivkrafter
Tillgång till mineraler och metaller är ett 
grundläggande behov i ett samhälle av idag. 
Utbyggnation av infrastruktur, fordonstillverkning 
och ett samhälle som alltmer fokuserar på 
elektroniska hjälpmedel skapar ett stort behov 
av mineraler. En genomsnittlig elektronikprodukt 
innehåller 35 olika mineraler, vilket ger indikation 
om det potentiella marknadsbehovet. 

Utmaningen att finna lönsamma 
mineralfyndigheter och kostnadseffektiva 
prospekteringsmetoder är en prioritet för 
prospekteringsföretagen. Mineraltillgångar är 
en begränsad resurs och många av de mer 
lättillgängliga mineralfyndigheterna har redan 
exploaterats.  Genom att använda geofysiska 
mätmetoder, istället för eller tillsammans med mer 
traditionella geotekniska undersökningar, uppnås 
både kostnadseffektivitet, förbättrad tillförlitlighet 
samt mindre åverkan genom en icke-förstörande 
teknologi.

4 SGU (Metallprisutveckling NR 10, 2017)

Mineralprospektering

Teknologi:
Resistivitet/IP, TEM (Transient 

Elektromagnetism)

Instrument:
ABEM Terrameter LS, ABEM 

WalkTEM
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Kunder

Offentlig verksamhet, privata kunder och ideella 
organisationer
Guideline Geos kunder är en blandning av 
offentliga verksamheter och privata aktörer och 
innefattar allt från myndigheter, universitet, 
gruvbolag, internationella teknikkonsulter till 
mindre betongborrentreprenörer, brunnsborrare 
och markentreprenörer. Gemensamt för dessa 
aktörer är ett behov att kunna se vad som 
finns eller sker under mark eller inuti t.ex. 
betongstrukturer.

Biståndsorganisationer och utvecklingsbanker är 
också viktiga kundgrupper, framförallt gällande 
lösningar för grundvattenkartläggningar. 

Större affärer är ofta baserade på nationella eller 
internationella upphandlingar vilket medför längre 
affärscykler medan merparten av affärerna är 
mindre och har kortare cykler.   

Konkurrenssituation

Marknaden är fragmenterad med många mindre 
konkurrenter.  Ett fåtal konkurrerande bolag är i 
storlek med Guideline Geo.  De större aktörerna 
är baserade i Europa eller Nordamerika. De 
mindre konkurrenterna, som är i majoritet, 
har sitt ursprung i utvecklingsprojekt inom 
universitetsvärlden med stort fokus på endast 
en teknologi. Dessa mindre bolag med en liten 
organisation har en begränsad möjlighet att bedriva 
aktiv global försäljning.

Inom respektive av Guideline Geos fyra 
fokusteknologiområden finns det konkurrenter av 
olika storlek, men ingen som arbetar inom samtliga 
teknologier. Guideline Geo är en av de främsta 
inom respektive område och har fördelen av en 
väl etablerad varumärkesportfölj med ABEM och 
MALÅ. 
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Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor
Styrelse

Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, inräknat 
styrelsens ordförande.  För närvarande består styrelsen av sju ledamöter. Bolagets styrelse väljs vid 
bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma.

Anders Gemfors
Ordförande, Nacka
Född 1947
I styrelsen sedan 2017

Anders Gemfors 
är bergsingenjör, 
materialteknik från 
KTH, 1971. Före detta 

dotterbolags VD inom Sandvik AB och AB Sphinx-
Gustavsberg. Entreprenör och egen företagare 
som företagskonsult med större uppdrag inom 
ett flertal svenska och internationella industri- 
och teknikföretag. Anders har suttit i ett 15-tal 
bolagsstyrelser.

Anders Gemfors, med bolag, innehar följande 
värdepapper utgivna av Bolaget:
Stamaktier 135 000

Andreas Holmgren
Ledamot, Skellefteå
Född 1979
I styrelsen sedan 2016

Andreas Holmgren är 
utbildad högskoleingenjör 
inom Elektronik. 
Tidigare arbetat som 

produktionstekniker, kundplanerare och 
supportsamordnare i ett legotillverkningsföretag 
där han såg över hela flödet från beställning till 
produktion och utleverans. Han arbetar sedan 
2012 som produktionstekniker på Guideline Geo, 

med att förbättra produkter och arbetsflöden 
samt utreda kvalitetsproblem. Andreas är vald 
arbetstagarrepresentant till styrelsen och har 
genomgått NGM’s utbildning för styrelseledamöter i 
noterade Bolag.

Andreas Holmgren innehar inga aktier eller 
aktierelaterade värdepapper utgivna av Bolaget.

Kjell Lidén
Ledamot, Norsjö
Född 1987
I styrelsen sedan 2016

Kjell Lidén är IT ansvarig 
i Guideline Geo. Tidigare 
arbetstagarrepresentant 
under perioderna 

2010-2012 samt 2013-2014. Kjell är vald 
arbetstagarrepresentant till styrelsen och har 
genomgått NGM’s utbildning för styrelseledamöter 
i noterade Bolag samt styrelseutbildning i regi av 
Styrelseakademin. 

Kjell Lidén innehar inga aktier eller aktierelaterade 
värdepapper utgivna av Bolaget.
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Krister Nilsson
Ledamot, Stockholm
Född 1966
I styrelsen sedan 2016

Krister Nilson har studerat 
datateknik vid Lunds 
Tekniska Högskola.

Krister har framförallt varit aktiv som entreprenör 
eller konsult inom teknik och Internetsektorn 
genom egna bolag eller som strategiskt och 
operativt stöd åt entreprenörer, och har arbetat 
som CTO eller VD för ett flertal teknikbolag med 
internetrelaterade affärsmodeller.

Krister har startat och utvecklat flera bolag i 
Sverige med inriktning på Internetutveckling. Bl.a. 
startade han bolaget Exigo och han var även en 
av grundarna till det senare börsnoterade Cell 
Network. Krister har även bred erfarenhet från 
riskkapitalinvesteringar i tekniksektorn efter att ha 
varit ansvarig för den skandinaviska verksamheten 
i det brittiska riskkapitalbolaget New Media Spark. 
Krister har också startat och drivit bolag i Kina 
med fokus på online-spel. Krister var under åren 
2008-2010 Chief Operating Officer på Spotify med 
ansvar för CFO, CTO och försäljning. Under denna 
period gick bolaget från lanseringsförberedelser till 
7 miljoner användare och verksamhet i 7 länder.

Under de senaste åren har Krister arbetat 
inom Telia Company, både inom kommersiell 
styrning och strategisk planering inom mobildata 
och som ansvarig för produktutveckling inom 
konsumentsegmentet för grupprodukter.

Krister Nilsson innehar följande värdepapper 
utgivna av Bolaget:
Stamaktier 75 649

Daniel Nilsson
Ledamot, Trelleborg
Född 1977
I styrelsen sedan 2015

Daniel Nilsson är 
civilekonom (Ekonomie 
magisterexamen samt 
Politices magisterexamen), 

med inriktning på finansiell ekonomi vid Lunds 
Universitet 2004. Mångårig medarbetare på 
Sandvik AB, som bland annat ekonomichef 
på Sandvik Mining & Construction Sverige AB, 
ett av koncernens dotterbolag. I egenskap av 
ekonomichef ingick Daniel i bolagets styrelse. 
Daniel har även jobbat som processpecialist inom 
ekonomi med hela världen som arbetsfält. Driver 
numera konsultfirman DNkonsult med inriktning på 
bokföring, processoptimering samt företagsanalys.
Daniel är medlem i Aktiespararna och en stark 
förespråkare för deras ledord långsiktighet, 
ansvarsfulla placeringar, öppenhet och en i 
allmänhet sund aktiemiljö.

Daniel Nilsson innehar följande värdepapper 
utgivna av Bolaget:
Stamaktier 72 000
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Eva Vati
Ledamot, Bjärred
Född 1976
I styrelsen sedan 2016

Eva Vati är kemiingenjör 
från Lunds Tekniska 
Högskola, 1999. MBA från 
Copenhagen Business 

School, 2011. Styrelsekraft, Almi 2013. IFL 
Executive Education, Stockholm Handelshögskola 
2014. 

Eva har gedigen erfarenhet inom industrin kopplat 
till teknik, ledarskap, internationell affärsutveckling 
och finans, bl a i roller som produktionschef 
inom läkemedelsbolaget PolyPeptide Laboratories 
AB, verkställande ledning för Epsilon AB och 
Regionchef ÅF AB. Utöver detta har hon arbetat 
i ett antal olika styrelser sedan 2009 och startat 
upp branschorganisationer och nätverk och 
har bland annat varit styrelseordförande för 
MEDEA (Branschorganisation för konsulter 
inom medicinteknik). Eva arbetar idag som 
Hållbarhetschef och Konsultutvecklingschef 
på Ework Group AB. Hon jobbar även med 
affärsutveckling inom hållbar utveckling och 
identifierar nya affärsområden kopplat till FNs nya 
utvecklingsmål.

Eva Vati innehar följande värdepapper utgivna av 
Bolaget:
Stamaktier 20 000

Marcus Lannerbro
Ledamot, Sollentuna
Född 1975
I styrelsen sedan 2017

Marcus är civilingenjör 
från Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm 
1996 med inriktning 

på elektronik och marknadsföring. Marcus är 
utbildad i Sverige, med delar av studierna i USA 
och Kanada, och han har under stora delar av 
karriären arbetat internationellt. Marcus har 
omfattande erfarenhet inom marknadsföring 
och kommunikation, digital transformation och 
han har även längre erfarenhet inom strategi, 
produktledning och försäljning. Marcus har 
en djup kompetens inom IT, telekom och 
konsultbranschen. Tidigare arbetsgivare inkluderar 
Ericsson, Wireless Maingate, Sierra Wireless, 
Friends Agenda, Microsoft och EHPT. Marcus 
arbetar sedan 2016 återigen på Ericsson som 
strategisk marknadsföringschef för en affärsenhet 
med inriktning på digitala tjänster.

Marcus Lannerbro innehar inga aktier eller 
aktierelaterade värdepapper utgivna av Bolaget.
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Ledande 
befattningshavare

Mikael Nolborg
Verkställande direktör, 
Bromma
Född 1976
I Bolaget sedan 2017

Mikael Nolborg har en civilekonomexamen från 
Handelshögskolan i Stockholm. Han har de 
senaste nio åren innehaft olika chefsroller inom 
SSAB och ingick i ledningsgruppen för SSAB 
Europe som ansvarig för Marknadsutveckling. 
Dessförinnan arbetade Mikael under sex år som 
senior projektledare och managementkonsult inom 
McKinsey & Co.

Mikael har gedigen erfarenhet av ledarskap, 
affärsutveckling och industriell marknadsföring på 
global nivå. Vidare har Mikael drivit utveckling av 
nya affärsmodeller samt framgångsrikt genomfört 
flera företagsförvärv och lett efterföljande 
integrationsarbete.

Mikael Nolborg innehar följande värdepapper 
utgivna av Bolaget:
Stamaktier 10 000

Mats Lundin
CFO, Sundbyberg
Född 1967
I Bolaget sedan 2015

Affärs- och 
verksamhetsdriven CFO, 
ekonomichef, affärscontroller 
med drygt 20 års erfarenhet, 

främst från internationella B2B verksamheter. 
Tidigare ledande internationella befattningar som 
ekonomichef Recall Sverige, CFO Norden för 
Siemens Industry Software, CFO Ryssland för 
Siemens Industry Software, ekonomichef Frankrike 
och global controller inom Ericsson Hewlett-
Packard Telecommunications (EHPT).

Mats Lundin innehar följande värdepapper utgivna 
av Bolaget:
Stamaktier 112 000
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Angivna innehav och engagemang i andra bolag
Styrelse- och ledningspersonernas angivna innehav 
av värdepapper i Guideline Geo avser både 
privata äganden och äganden genom närstående 
eller bolag som kontrolleras av personen. För 
styrelseengagemang och större äganden i bolag 
utanför Guideline Geo redogörs under rubriken 
’Engagemang i övriga bolag’ nedan.

Revisor
Vid årsstämma den 20 juni 2017 valdes KPMG AB 
till revisionsbolag, genom omval, med Per Gustaf 
Johan Gustafsson som huvudansvarig revisor. 
Gustaf Johan Gustafsson är auktoriserad revisor 
och medlem i FAR. Adressen till KPMG AB är Box 
382, 10127, Stockholm, telefon 08-723 91 00.
Byte av revisor har inte skett under den tid som 
omfattas av den ekonomiska översikten i detta 
prospekt.

Bolagsstyrning
Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga 
ledamöter är valda till nästa årsstämma. En 
styrelseledamot äger rätt att när som helst 
frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även 
revisionsbolag eller revisor väljas. Val av revisor 
sker normalt med längre förordnande än ett år.

Valberedning utses genom att styrelsens 
ordförande kontaktar de tre största aktieägarna 
vid utgången av räkenskapsårets tredje 
kvartal. Aktieägarna ombeds att vardera utse 
en representant som bildar valberedning. 
Valberedningens sammansättning ska 
offentliggöras senast sex månader före 
årsstämman.

Valberedningen inför årsstämma 2018 består av 
följande personer:
Per Håkan Börjesson, Investment AB Spiltan
Magnus Trast, Investment Aktiebolaget Chiffonjén
Thomas Boothe

Bolaget tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning 
utan definierade avsteg.

Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller 
utskott för revisons- eller ersättningsfrågor.

Ersättning till styrelse och ledande 
befattningshavare
Ersättning till styrelsens ordförande och ledamöter 
beslutas av ordinarie bolagsstämma. Under 
verksamhetsåret 2017 erhöll styrelsens ordförande 
200 tkr, och styrelseledamöterna 100 tkr vardera. 

Det föreligger inga ekonomiska åtagande 
gentemot någon styrelseledamot eller annan 
befattningshavare i Bolaget efter det att 
förordnandet eller anställningen upphört. 

Verkställande direktören som tillträdde i juni 2017 
erhåller årlig fast ersättning om 1 560 tkr, maximal 
bonus om 520 tkr, tjänstepensionsförsäkring enligt 
kollektivavtal och enligt ITP, sjukvårdsförsäkring 
och förmånsbil. Under verksamhetsåret 2017 
uppgick den fasta ersättningen till 890 tkr, plus en 
förväntad bonus uppgående till ca 25 % av ovan 
nämnda bonus (justerat för del av året vd varit 
anställd) att utbetalas under 2018. Uppsägningstid 
från bolagets sida är 12 månader, utan särskilt 
avgångsvederlag, och uppsägningstid från 
verkställande direktörens sida är 6 månader. CFO 
erhåller årlig fast ersättning om 1 050 tkr, maximal 
bonus om 350 tkr, tjänstepensionsförsäkring 
enligt kollektivavtal och enligt ITP och 
sjukvårdsförsäkring. För  verksamhetsåret 2017 
förväntas, utöver den fasta årliga ersättningen, en 
bonus uppgående till ca 25% av ovan nämnda 
belopp utgå under 2018 till CFO. Uppsägningstid 
från bolagets sida är 9 månader, utan särskilt 
avgångsvederlag, och uppsägningstid från den 
anställdes sida är 6 månader.

Koncernen har inga utestående 
pensionsförpliktelser.
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Intressekonflikter och närståendetransaktioner
Överenskommelse om tjänster med närstående 
sker på marknadsmässiga villkor. 

Under 2017 gjordes följande transaktioner med 
närstående: Bolaget upphandlade konsulttjänster 
från intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS 
uppgående till 1,0 (-) MSEK, och bolaget sålde 
intressebolaget Aarhus GeoSoftware’s programvaror 
till slutkund vilket medförde inköpskostnader om 
0,5 (-) MSEK.

Under 2016 gjordes följande transaktioner med 
närstående: Tidigare styrelseledamoten Olle 
Grinder utförde konsulttjänster under året via 
bolaget Swedish Metallurgy and Mining AB, utöver 
styrelsearvode, till en sammanlagd kostnad av 
50 kSEK. Styrelseledamot Daniel Nilsson utförde 
konsulttjänster under året via enskilda firman DN 
Konsult, utöver styrelsearvode, till en sammanlagd 
kostnad av 26 kSEK.

Under 2015 gjordes följande transaktioner med 
närstående: tidigare styrelseledamot Torleif 
Dahlin, tillika delägare i huvudägaren CodeRight 
AB, via bolaget Terraohm Instrument AB utförde 
konsulttjänster, utöver styrelsearvode, till en 
sammanlagd kostnad av 193 kSEK.

Härutöver föreligger inte, såvitt styrelsen känner 
till, några potentiella intressekonflikter eller 
närståendetransaktioner mellan Bolaget och någon 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare. 

Övrig information om styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare
Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har några familjerelationer 
eller andra närståenderelationer till någon annan 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare.  
Ingen styrelseledamot eller ledande 

befattningshavare har varit inblandad i konkurs, 
likvidation eller konkursförvaltning förutom vad som 
anges på sidorna 54-55. Ingen styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare har varit inblandad 
i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste 
fem åren. Ej heller har någon styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare varit inblandad i någon 
rättsprocess av väsentlig karaktär med anledning 
av konkurs. 

Det har under de fem senaste åren inte funnits 
några anklagelser och/eller sanktioner från 
myndighet eller organisation som företräder viss 
yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad 
mot någon av dessa personer och ingen av 
dem har under de senaste fem åren förbjudits 
av domstol att ingå som medlem i ett företags 
förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller 
att ha ledande eller övergripande funktioner 
hos emittent. Ingen av ovan nämnda ledande 
befattningshavare eller styrelseledamöter har av 
myndighet eller domstol förhindrats att handla 
som medlem av någon emittents styrelse eller 
ledningsgrupp under de senaste fem åren. 

Styrelsens ordförande Anders Gemfors samt 
ledamöterna Krister Nilsson, Daniel Nilsson, Eva 
Vati och Marcus Lannerbro är oberoende i relation 
till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets 
större ägare.

Alla styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare kan nås via Bolagets adress, 
Löfströms Allé 6A SE – 172 66 Sundbyberg.
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Engagemang i andra bolag

Övriga styrelseengagemang Befattning Från, år Till, år Ägande 
>10% 
i andra 
bolag:

Anders Gemfors

Investment Aktiebolaget Chiffonjén Ledamot 2016

Anders Gemfors Företagskonsult AB Ledamot/VD 50,0%

Swed Handling AB Ordförande 2008

Shapeline AB Ledamot 2013 2016

Agellis Group AB Ledamot 2009 2015

Agellis Group AB Ordförande 2015 2017

FriGeo AB Ordförande 2012 2015

Advino AB Ledamot/VD 2007 50,0%

Investment AB Vitrinen Ledamot 2010

Teconova Aktiebolag Ordförande 2016

Smältan Invest AB Ordförande 2016 27,5%

Accentus Företagskonsult Innehavare 2015

Andreas Holmgren

Inga övriga engagemang

Kjell Lidén

Malå GeoScience Aktiebolag Ledamot 2010 2015

Malå GeoScience Förvaltnings AB Ledamot 2010 2015

Abem Instrument Aktiebolag Ledamot 2013 2015

Guideline AB Ledamot 2013 2015

Datawell Energy Sevices AB Ledamot 2013 2015

Krister Nilsson

Dentosystem Scandinavia AB Ledamot 2010 2012

Dalatitten AB Ledamot 2015 100,0%

Widespace AB Ordförande 2017

Invajo International AB Ordförande 2011 2012

Colbee AB Ordförande 2010 2012

HemGaranti24 AB Ledamot 2011 2012

Multigrid Data Centers AB Ledamot 2017

Parapet Hux AB* Ordförande/vice vd 2014 2015

Cryex Group AB Ordförande 2016

Econflight AB Ordförande 2016 100,0%

Vertical Reality Innehavare

Brf Midväst Ledamot 2010
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Daniel Nilsson

Malå GeoScience Aktiebolag Ledamot 2015 2016

Malå GeoScience Förvaltnings AB Ledamot 2015 2016

Abem Instrument Aktiebolag Ledamot 2015 2016

Guideline AB Ledamot 2015 2016

Datawell Energy Sevices AB Ledamot 2015 2016

Second Square AB Ledamot 2016 2017

DNKonsult Innehavare 2015

Eva Vati

Willo AB Ledamot 2010

MEDEA Orförande 2016 2017

MEDEA Ledamot 2014 2016

Almi (Skuggstyrelse) Ledamot 2015 2016

Web Manuals Sweden AB Ledamot 2014 2015

Marcus Lannerbro

Inga övriga engagemang

Mikael Nolborg

Malå GeoScience Aktiebolag Ledamot/VD 2017

Plannja Aktiebolag Ledamot 2009 2014

Malå GeoScience Förvaltnings AB Ledamot/VD 2017

E.M Eriksson Steel Service Center 
Aktiebolag

Ledamot 2012 2014

Abem Instrument Aktiebolag Ledamot/VD 2017

Guideline AB Ledamot/VD 2017

Second Square AB Ledamot/VD 2017

Datawell Energy Services AB Ledamot/VD 2017

Brf Atlas i Stockholm Ledamot 2010 2016

Svenska Marknadsföreningen för 
Byggplåt ek för

Ledamot 2015 2016

Mats Lundin

Inga övriga engagemang

*Likvidation avslutad 2015-11-11

I ovanstående förteckning ingår pågående eller under de senaste fem åren avslutade styrelseuppdrag i 
andra aktiebolag, i enlighet med utdrag ur Näringslivsregistret hos Bolagsverket, per den 22 november 
2017, samt uppgifter om äganden överstigande tio procent i övriga bolag, vilka uppgivits av respektive 
befattningshavare inför upprättandet av detta dokument.

Befattningsbeteckningarna ledamot, styrelseordförande och vd, är uppställda så att den pågående eller 
senaste befattningen anges först. Eventuella uppehåll i styrelseengagemang i ett visst bolag kan ha 
förekommit.
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Utvald finansiell information

I följande avsnitt återges utvald finansiell information i sammandrag från Guideline GEOs ej reviderade 
bokslutskommuniké för 2017 samt Bolagets reviderade årsredovisningar från 2016 samt 2015. I dessa 
rapporter ingående resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser med tillhörande noter samt 
förändringar av eget kapital och, i förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare 
avlämnade rapporter, införlivas detta prospekt genom hänvisning. 

Avsnitten i de handlingar som införlivas genom hänvisning är: Sid.

Ej reviderad bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017

Noter avseende redovisningsprinciper och förändringar i tabeller  9

Koncernens resultaträkning  12

Koncernens balansräkning i sammandrag  14

Förändringar av eget kapital koncernen   15

Koncernens kassaflödesanalys  16

Reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2016

Koncernens resultaträkning  17

Koncernens balansräkning  18-19

Förändringar av eget kapital koncernen  20

Koncernens kassaflödesanalys  21

Noter  22-37

Revisionsberättelse  39-41

Reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2015

Koncernens resultaträkning  43

Koncernens balansräkning  44-45

Förändringar av eget kapital koncernen  46

Koncernens kassaflödesanalys  47

Noter  48-62

Revisionsberättelse  64
   
    
Handlingarna finns tillgängliga på http://www.guidelinegeo.com/finansiella-rapporter/.

De delar av ovanstående rapporter som ej införlivas genom hänvisning anses inte relevanta eller återges i 
sin helhet i detta prospekt. 
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Redovisningsprinciper
Alla belopp uttrycks i kSEK där ej annat anges. 
Belopp inom parentes avser föregående år. 
Moderbolagets funktionella valuta är SEK som 
även utgör rapporteringsvaluta för moderbolaget 
och koncernen. Det innebär att de finansiella 
rapporterna presenteras i SEK. Resultaträkningen 
är uppställd i kostnadsslag. Samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder redovisas till 
anskaffningsvärde, om inget annat anges. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med de av EU godkända International Financial 
Reporting Standards (IFRS), årsredovisningslagen, 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 1. Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner samt tolkningsuttalanden från IFRS 
Interpretations Committee (IFRIC). Att upprätta 
rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver en 
del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. 
Vidare krävs att styrelsen och företagsledningen 
gör vissa bedömningar vid tillämpningen av 
företagets redovisningsprinciper. De områden 

som innefattar en hög grad av bedömning, som är 
komplexa eller sådana områden där antaganden 
och uppskattningar är av väsentlig betydelse 
för koncernredovisningen anges i not 5, vilken 
införlivas genom hänvisning för rapporterna 
avseende årsredovisningarna för 2016 samt 2015.

Nyckeltal och definitioner
Nedanstående tabell innehåller alternativa nyckeltal 
som inte har definierats enligt IFRS. Bolaget 
bedömer att dessa nyckeltal ger en bättre förståelse 
för Bolagets ekonomiska trender. Dessa nyckeltal 
har, om inget annat anges, inte reviderats och ska 
inte betraktas enskilt eller som ett alternativ till 
prestationsnyckeltal som har framtagits i enlighet 
med IFRS. Dessutom bör dessa nyckeltal, såsom 
Bolaget definierat dem, inte jämföras med andra 
nyckeltal med liknande namn som används av 
andra bolag. Detta beror på att nyckeltalen inte 
alltid definieras på samma sätt och andra bolag 
kan beräkna dem på annat sätt än Bolaget. 

Nyckeltal 2017-01-01 - 
2017-12-31

Ej reviderade

2016-01-01 - 
2016-12-31 

Ej reviderade

2015-01-01 - 
2015-12-31 

Ej reviderade

EBITDA-marginal -9,0% 8,3% 9,9%

Rörelsemarginal -15,5% 2,9% 5,0%

Vinstmarginal -12,9% 3,1% 3,9%

Avkastning på operativt kapital -14,4% 3,2% 5,6%

Avkastning på sysselsatt kapital -11,2% 3,1% 4,8%

Avkastning på eget kapital -11,0% 3,0% 4,0%

Operativt kapital 106 172 112 074 115 019

Sysselsatt kapital 135 851 138 793 130 796

Andel riskbärande kapital 73,5% 79,6% 85,5%

Räntetäckningsgrad -10,6 8,1 13,2

Skuldsättningsgrad 0,21 0,10 0,05

Soliditet 66,7% 75,0% 80,7%

Genomsnittligt antal anställda under perioden 77 78 75

Utdelning per aktie (SEK) 0,0 0,3 0,3
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Avstämningar av nyckeltal
Alternativa nyckeltal avser finansiella mått som 
används av företagets ledning och investerare 
för att utvärdera Bolagets resultat och finansiella 
ställning som inte direkt kan utläsas ur de 
finansiella rapporterna. Dessa finansiella mått 
är avsedda att underlätta analysen av Bolagets 
utveckling. De alternativa nyckeltalen ska inte 
betraktas som substitut utan snarare som 
komplement till den finansiella rapporteringen 

som upprättats i enlighet med IFRS. De finansiella 
mått som redovisas i denna rapport kan skilja sig 
från liknande mått som användas av andra bolag. 
Nedan nyckeltal är inte beräknade enligt IFRS men 
tillhandhålls ändå eftersom Guideline GEO anser 
att dessa är viktiga i samband med investerares 
bedömning av Bolaget och Erbjudandet. För 
definitioner av nyckeltalen samt deras syfte, se 
avsnittet ”Finansiella definitioner” nedan. 

Nyckeltal (ksek) 2017-01-01 - 
2017-12-31 

Ej reviderade

2016-01-01 - 
2016-12-31 

Ej reviderade

2015-01-01 -
2015-12-31  

Ej reviderade

Rörelseresultat- -15 729 3 577 6 300

Av- och nedskrivningar materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-6 571 -6 592 -6 162

EBITDA -9 158 10 168 12 462

EBITDA/ -9 158 10 168 12 462

Totala intäkter 101 736 122 369 126 053

EBITDA-marginal  -9,0% 8,3% 9,9%

Rörelseresultat/ -15 729 3 577 6 300

Totala intäkter 101 736 122 369 126 053

Rörelsemarginal  -15,5% 2,9% 5,0%

Årets resultat/ -13 150 3 803 4 973

Totala intäkter 101 736 122 369 126 053

Vinstmarginal  -12,9% 3,1% 3,9%

Rörelseresultat/ -15 729 3 577 6 300

((Operativt kapital 2017, 2016 el. 2015+ 106 221 112 074 115 019

Operativt kapital 2016, 2015 el. 2014)/2) 112 074 115 019 109 943

Avkastning på operativt kapital -14,4% 3,2% 5,6%

(Rörelseresultat+ -15 729 3 577 6 300

Finansiella intäkter)/ 362 572 4

((Sysselsatt kapital 2017, 2016 el. 2015+ 135 851 138 793 130 797

Sysselsatt kapital 2016, 2015 el. 2014)/2) 138 793 130 797 132 733

Avkastning på sysselsatt kapital  -11,2% 3,1% 4,8%
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Årets resultat/ -13 150 3 803 4 973

((Eget kapital 2017, 2016 el. 2015+ 112 122 126 581 124 424

Eget kapital 2016, 2015 el. 2014)/2) 126 581 124 425 125 607

Avkastning på eget kapital  -11,0% 3,0% 4,0%

Sysselsatt kapital- 135 851 138 793 130 797

Finansiella anläggnings tillgångar- 13 711 13 180 0

Likvidamedel- 4 606 5 705 8 268

Icke räntebärande skulder 11 362 7 834 7 510

Operativt kapital  106 172 112 074 115 019

Eget kapital 112 122 126 581 124 424

Räntebärande skulder 23 729 12 212 6 372

Sysselsatt kapital  135 851 138 793 130 796

(Eget kapital+ 112 122 126 581 124 424

Uppskjuten skatt)/ 11 362 7 834 7 510

Balansomslutning 168 079 168 781 154 230

Andel riskbärande kapital  73,5% 79,6% 85,5%

(Resultat efter finansiella poster+ -16 817 3 636 5 826

Finansiella kostnader)/ 1 450 512 478

Finansiella kostnader 1 450 512 478

Räntetäckningsgrad -10,6 8,1 13,2

Räntebärande skulder/ 23 729 12 212 6 372

Eget kapital 112 122 126 581 124 424

Skuldsättningsgrad  0,21 0,10 0,05

Eget kapital 112 122 126 581 124 424

Balansomslutningen 168 079 168 781 154 230

Soliditet  66,7% 75,0% 80,7%

Nyckeltal, forts.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nyckeltal Definition Syfte
Rörelseresultat Summa intäkter minus summa kostnader Möjliggör jämförelser av lönsamheten 

oberoende av kapitalstruktur eller 
skattesituation

EBITDA Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar 
under perioden

EBITDA visar en övergripande bild av 
resultatet som har genererats i den 
löpande verksamheten före av- och 
nedskrivningar

EBITDA-marginal Rörelseresultat exklusive avskrivningar i 
procent av totala intäkter.

EBITDA-marginal används för att mäta 
operativ lönsamhet

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av totala intäkter. Nyckeltalet anger hur stor del av 
omsättningen som blir kvar till att täcka 
räntor, skatt och ge eventuell vinst

Vinstmarginal Årets resultat i procent av totala intäkter. Nyckeltalet ger över tid en bild av Bolagets 
resultatutveckling

Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat i procent av genomsnittligt 
operativt kapital.  Genomsnittligt operativt 
kapital beräknas som ingående plus 
utgående operativt kapital dividerat med 
två.

Nyckeltalet presenteras för att förenkla 
bedömningen av Bolagets lönsamhet 
oberoende av de finansiella tillgångarna 
och oberoende av Bolagets finansiering 

Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i 
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. 
Genomsnittligt sysselsatt kapital har 
beräknats som ingående plus utgående 
sysselsatt kapital dividerat med två.

Nyckeltalet presenteras för bedömning 
av Bolagets möjligheter att nå upp till en 
branschmässig rimlig förräntningsnivå på 
det sammanlagde kapitalet som av ägarna 
och långivarna ställts till förfogande

Avkastning på eget kapital Nettoresultat i procent av genomsnittligt 
eget kapital. Genomsnittligt eget kapital 
beräknas som ingående plus utgående 
eget kapital dividerat med två.

Avkastning på eget kapital mäter Bolagets 
avkastning under perioden i förhållande 
till det kapital som aktieägarna satt in i 
verksamheten, och därmed hur lönsamt 
Bolaget är för dess aktieägare.

Operativt kapital Balansomslutningen minskad med icke 
räntebärande skulder, avsättningar, likvida 
medel och finansiella tillgångar.

Se ”Avkastning på operativt kapital” ovan.

Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskat med icke 
räntebärande skulder och avsättningar.

Se ”Avkastning på sysselsatt kapital” ovan.

Andel riskbärande kapital Redovisat eget kapital plus uppskjuten 
skatt dividerat med balansomslutningen.

Nyckeltalet presenteras då det är relevant 
ur kreditsynpunkt och visar förmågan att 
klara förluster.

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus 
finansiella kostnader dividerat med 
finansiella kostnader. 

Räntetäckningsgrad anger vilken förmåga 
företaget har att täcka sina räntekostnader

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget 
kapital

Nyckeltalet visar över tid hur 
skuldsättningen i Bolaget utvecklas

Soliditet Eget kapital i procent av 
balansomslutningen.

Soliditet är relevant för investerare och 
andra intressenter som vill bedöma 
Bolagets finansiella stabilitet och förmåga 
att klara sig på lång sikt
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Revisionsberättelser och granskning 
av detta prospekt
Inga delar av detta prospekt, förutom där så anges, 
har varit föremål för granskning av revisor.   

Revisionsberättelserna för de årsredovisningar 
som ingår i den finansiella översikten och som 
reviderats eller granskats översiktligt av Bolagets 
revisor följer standardformuleringarna.

Investeringar
Bolaget har inga pågående investeringar och 
har inte ingått klara åtaganden om framtida 
investeringar. 

Under 2017 gjordes nettoinvesteringar om 0,7 
(-0,5) MSEK. Materiella anläggningstillgångar 
minskar i värde genom avskrivningar av byggnader 
och inventarier, samtidigt som de ökar genom 
nyanskaffning om totalt 0,9 MSEK i form av 
framförallt fastighetsförbättring avseende bolagets 
produktion. Immateriella anläggningstillgångar 
ökar i värde genom att investeringarna i form av 
balanserade utgifter för produktutveckling var 
högre än avskrivningarna.

Under 2016 gjordes nettoinvesteringar på -0,5 
(-0,2) MSEK. Materiella anläggningstillgångar 
minskade i värde genom avskrivningar av 
byggnader och inventarier, medan immateriella 
anläggningstillgångar ökade i värde genom 
att investeringar i form av balanserade 
kostnader för produktutveckling ökade mer än 
avskrivningarna. Bolaget investerade under 
perioden 12,9 MSEK i andelar i intressebolag 
genom köpet av 50 procent av aktierna i Aarhus 
GeoSoftware. Kontantköpeskillingen om 7,7 
MSEK gick i sin helhet in i intressebolaget Aarhus 
GeoSoftware. Resterande 5,2 MSEK utgör 
villkorad tilläggsköpeskilling, vilken i sin helhet har 
reserverats.

Under 2015 gjordes nettoinvesteringar på –0,4 
(–1,9) MSEK. Materiella anläggningstillgångar 
minskade i värde genom avskrivningar av 
byggnader och inventarier, medan immateriella 
anläggningstillgångar ökade i värde genom att 
investeringarna i form av balanserade kostnader för 
produktutveckling ökade mer än avskrivningarna.
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Resultat- och balansräkningar
Resultaträkningar
KSEK KONCERNEN

2017-01-01 - 
2017-12-31
Ej reviderad

KONCERNEN
2016-01-01 - 

2016-12-31 
Reviderad

KONCERNEN
2015-01-01 - 

2015-12-31 
Reviderad

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 97 964 116 645 120 476

Förändring i lager av färdiga produkter och produkter 
i arbete*

85 -721

Aktiverade utvecklingsutgifter* 5 508 4 947

Övriga rörelseintäkter 3 773 5 724 5 576

Summa intäkter 101 736 127 963 130 278

RÖRELSENS KOSTNADER

Råmaterial och förbrukningsmaterial* -39 625 -45 877 -43 581

Övriga externa kostnader -23 699 -25 711 -22 982

Personalkostnader -52 624 -47 640 -51 254

Aktiverade utvecklingsutgifter* 4 536

Av- och nedskrivningar materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-6 571 -6 592 -6 162

Resultatandelar i intressebolag 517 1 433 0

Summa kostnader -117 466 -124 386 -123 979

Rörelseresultat -15 729 3 577 6 300

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Finansiella intäkter 362 572 4

Finansiella kostnader -1 450 -512 -478

Resultat efter finansiella poster -16 817 3 636 5 826

Skatt 3 667 167 -852

ÅRETS RESULTAT -13 150 3 803 4 973

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -13 150 3 803 4 973

ÅRETS RESULTAT -13 150 3 803 4 973
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TOTALRESULTAT KONCERNEN KONCERNEN KONCERNEN

kSEK 2017-01-01 - 
2017-12-31
Ej reviderad

2016-01-01 -
2016-12-31

2015-01-01 -
2015-12-31

Årets resultat -13 150 3 803 4 973

Poster som som kan eller har omklassificerats till 
periodens resultat

Omräkningsdifferenser -1 309 590 489

Totalresultat -1 309 590 489

Årets totalresultat -14 459 4 394 5 462

Periodens totalresultat hänförlig till:

Moderbolagets aktieägare -14 459 4 394 5 462

ÅRETS TOTALRESULTAT -14 459 4 394 5 462

Totalresultat per aktie före utspädning, SEK -1,93 0,59 0,73

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 7 505 179 7 505 179 7 505 179

Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,75 0,51 0,66

Aktuellt antal utestående aktier 7 505 179 7 505 179 7 505 179

Resultat per aktuellt antal utestående aktier -1,75 0,55 0,70

*I resultaträkningen ingående i Bolagets bokslutskommuniké (2017) jämfört med resultaträkningarna i årsredovisningarna för 
2016 och 2015 har följande förändringar skett i tabellen för koncernresultaträkning i sammandrag: ’Förändring i lager av färdiga 
produkter och produkter i arbete’ har flyttats ned från i anslutning till rörelsens intäkter till bland rörelsens kostnader och har 
lagts in i raden ’Råmaterial och förbrukningsmaterial’ då beloppen är obetydliga. ’Aktiverade utvecklingsutgifter’ har flyttats ned 
från i anslutning till rörelsens intäkter till rörelsens kostnader. Samtliga förändringar är drivet för att underlätta för läsaren att ta till 
sig och analysera Bolagets finansiella information som i Bolagets mening nu ger en tydligare bild av Bolagets finansiella ställning.
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Balansräkningar

TILLGÅNGAR KONCERNEN KONCERNEN

KSEK 2016-12-31 
Reviderad

2015-12-31 
Reviderad

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 20 435 19 020

Patent 406 487

Goodwill 51 750 51 750

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 15 721 16 710

Inventarier, verktyg och installationer 2 238 3 065

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 13 180 0

Uppskjutna skattefordringar 7 834 7 510

Summa anläggningstillgångar 111 565 98 542

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 25 550 26 781

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 119 15 413

Övriga fordringar 3 889 3 602

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 953 1 625

Likvida medel 5 705 8 267

Summa omsättningstillgångar 57 216 55 688

SUMMA TILLGÅNGAR 168 781 154 230
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EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNEN KONCERNEN

KSEK 2016-12-31 
Reviderad

2015-12-31 
Reviderad

Eget kapital

Aktiekapital 7 505 7 505

Övrigt tillskjutet kapital 159 440 159 440

Omräkningsreserv 2 092 1 502

Ansamlade förluster inkl. årets resultat -42 456 -44 023

SUMMA EGET KAPITAL 126 582 124 424

OBESKATTADE RESERVER

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 8 668 5 058

Övriga långfristiga skulder 5 097 0

Avsättningar 350 350

Summa långfristiga skulder 14 115 5 408

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 3 543 1 314

Leverantörsskulder 8 399 5 199

Övriga kortfristiga skulder 7 397 6 685

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 746 11 199

Summa kortfristiga skulder 28 084 24 398

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 168 781 154 230
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Balansräkningar i sammandrag: Bokslutskommuniké 2017 med jämförelse från utdrag ur 
årsredovisningar  2016 och 2015
Nedanstående presentation föranledes av att Bolaget i dess ej reviderade bokslutskommunikéer tillämpar 
en mer översiktlig disposition av balansräkningarna jämfört med det format som tillämpas i Bolagets 
årsredovisningar. Siffrorna avseende 2016 och 2015 är tagna ur de reviderade årsredovisningarna och 
intagna enligt samma format som Bokslutskommunikén för 2017 för att underlätta jämförelser mellan 
perioderna. 

 KONCERNEN 
Ej reviderad

KONCERNEN 
Reviderad

KONCERNEN 
Reviderad

TILLGÅNGAR (Tkr) 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Goodwill 51 750 51 750 51 750

Övriga immateriella anläggningstillgångar 21 115 20 841 19 507

Materiella anläggningstillgångar 18 636 17 959 19 775

Andelar i intresseföretag 13 711 13 180 0

Uppskjutna skattefordringar 11 314 7 834 7 510

Summa finansiella anläggningstillgångar 25 025 21 014 7 510

Varulager 23 335 25 550 26 781

Kortfristiga fordringar 23 564 25 962 20 640

Likvida medel 4 606 5 705 8 267

Summa omsättningstillgångar 51 505 57 216 55 688

Summa tillgångar 168 031 168 781 154 230

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital 112 122 126 582 124 424

Avsättningar 350 350 350

Långfristiga skulder - räntebärande 21 064 8 668 5 058

Kortfristiga skulder - räntebärande 2 666 3 543 1 314

Långfristiga skulder - ej räntebärande 5 097 5 097 0

Kortfristiga skulder - ej räntebärande 26 733 24 541 23 084

Summa eget kapital och skulder 168 031 168 781 154 230
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Kassaflödesanalys

KSEK KONCERNEN KONCERNEN KONCERNEN

2017-01-01 - 
2017-12-31
Ej reviderad

2016-01-01 - 
2016-12-31 

Reviderad

2015-01-01 - 
2015-12-31 

Reviderad

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -15 729 3 576 6 300

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 6 571 6 592 6 162

Nedskrivningar -2 956 0 0

Vinst / Förlust försäljning av inventarier -127 0

Avsättningar 0 -2 149

Tilläggsköpeskilling -250 0

Kapitalandel i intresseföretag -517 -1 972 0

Orealiserad kursvinst/förlust -491 573

Betald inkomstskatt 0 626

Erhållen ränta 572 4

Erlagd ränta -721 -512 -478

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital -13 352 7 388 11 038

KASSAFLÖDET FRÅN FÖRÄNDINGAR AV 
RÖRELSEKAPITAL

Förändringar av varulager 1 602 1 942 -4 121

Förändringar av rörelsefordringar 2 357 -5 389 -1 158

Förändringar av rörelseskulder 2 472 2 178 1 673

Kassaflödet från den löpande verksamheten -6 921 6 119 7 432

KASSAFLÖDET FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella tillgångar -4 536 -5 508 -4 947

Förvärv av bolag -6 651

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 120 -100 -941

Försäljning av inventarier 28 8 157

Kassaflödet från investeringsverksamheten -5 628 -12 251 -5 731

KASSAFLÖDET FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 13 305 8 130 726

Amortering av skuld -1 739 -2 290 -1 480
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Utdelning aktieägare -2 060 -2 151

Återköp aktier -177 -4 494

Kassaflödet från finansieringsverksamheten 11 566 3 603 -7 399

ÅRETS KASSAFLÖDE FÖRE KURSDIFFERENS -983 -2 529 -5 698

Kursdifferens i likvida medel -115 0 -84

ÅRETS KASSAFLÖDE -1098 -2 529 -5 782

Likvida medel vid årets början 5 705 8 267 14 049

Justerade likvida medel vid årets början 5 705 8 267 14 049

Likvida medel vid årets slut 4 606 5 705 8 267

Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen

Väsentliga händelser efter senaste 
rapportperiod
Introduktionen av den nya markradarprodukten 
MALÅ Easy Locator Pro WideRange HDR har 
försenats med anledning av att den ännu inte 
uppfyller Bolagets kvalitetskrav, vilket förutses vara 
löst under det första kvartalet. 

MALÅ Object Mapper 2018 visualiseringsmjukvara 
har lanserats. Det är en väsentlig uppdatering av 
mjukvaran för analys av mätdata från markradar. 

Kommentarer till räkenskapsåret 2017

INTÄKTER OCH RESULTAT 
Under 2017 uppgick koncernens nettoomsättning 
till 98,0 (116,6) MSEK. Nettoomsättningen 
minskade med 18,7 MSEK till följd av lägre 
försäljning på samtliga marknader förutom i 
Nordamerika, som visar tillväxt. 

Under 2017 uppgick koncernens rörelseresultat 
till -15,7 (3,6) MSEK, vilket innebär en försämring 
med 19,3 MSEK jämfört med föregående år. 
Minskad försäljning under året är huvudorsaken till 
försämrat rörelseresultat. 

Bolaget gjorde en nedskrivning av lager och 
inventarier om 2,6 MSEK. Minskningen av övriga 
externa kostnader på 2,0 MSEK jämfört med 
föregående år förklaras av att bolaget under 
perioden har genomfört färre agentaffärer. 
Minskningen av agent kommissioner uppgår till 
2,9 MSEK. Resterande 0,9 MSEK i kostnadsökning 
förklaras främst av ökade externa kostnader i 
samband med satsningar i produktutveckling samt 
för vd-rekrytering. 

Personalkostnaderna är 5,0 MSEK högre 
än motsvarande period föregående år, vilket 
inkluderar uppsägningslön till avgående vd om 
0,8 MSEK samt att del av att personalkostnaderna 
har reducerats genom EU-anslag för forskning 
och utveckling om 0,8 MSEK under 2017 
respektive 1,7 MSEK under jämförelseperioden 
2016. Resterande 3,3 MSEK förklaras av en 
högre genomsnittlig bemanning under året, 
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trots att bemanning vid utgången av 2017 är 
lägre än föregående år, samt att nyckelpersoner 
har anställts under året som har en högre 
kostnadsmassa än de som lämnat bolaget.

Aktiverade utvecklingsutgifter är 1,0 MSEK lägre än 
föregående år.
 
Koncernens resultat från det under jämförelseåret 
2016 förvärvade intressebolaget Second Square 
AB uppgick till 1,0 MSEK. 

Koncernens resultatandel under 2017 från 
intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS uppgick 
till 0,5 (0,4) MSEK.

Under 2017 gjordes en nedskrivning av 
immateriella anläggningstillgångar avseende patent 
i dotterbolaget Second Square AB om 0,4 MSEK. 

Nettoeffekt av valutaomräkning har under 2017 
uppgått till en positiv påverkan om 2,9 MSEK 
på nettoomsättning, en negativ påverkan på 
rörelsekostnaderna om 0,9 MSEK, och en positiv 
påverkan på rörelseresultat om 2,1 MSEK.
 
Resultatet efter skatt uppgick till -13,2 (3,8) MSEK, 
motsvarande ett resultat per aktie på -1,75 
(0,51) SEK för perioden.

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 
under det fjärde kvartalet positivt och uppgick till 
3,5 (7,8) MSEK. Kassaflödet från förändringar av 
rörelsekapital om -0,1 MSEK förklaras av ökning 
av kundfordringar om 5,9 MSEK, kombinerat med 
minskning av varulager om 2,4 MSEK och ökning 
av kortfristiga skulder om 3,1 MSEK. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten om 
-1,5 MSEK förklaras av förvärv av materiella 
anläggningstillgångar om 0,3 MSEK samt 
balanserade utgifter för produktutveckling om 1,3 
MSEK. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
om -2,3 MSEK förklaras av minskat nyttjande 
av checkräkningskredit om 1,6 MSEK samt 
amorteringar om 0,7 MSEK. 

Det totala kassaflödet under perioden uppgick till 
-0,4 (-0,4) MSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var under 2017 negativt och uppgick till -13,4 
(7,4) MSEK. Kassaflödet från förändringar av 
rörelsekapital om 6,4 MSEK förklaras av minskning 
av kundfordringar om 2,4 MSEK, kombinerat med 
minskning av varulager om 1,6 MSEK och ökning 
av kortfristiga skulder om 2,2 MSEK.

FINANSIERING
Bolagets räntebärande skulder uppgick vid 
utgången av 2017 till 23,7 (12,2) MSEK. Ökningen 
förklaras främst av att bolaget under 2017 
har upptagit banklån och utnyttjat en utökad 
checkräkningskredit.

INVESTERINGAR 
Under 2017 gjordes nettoinvesteringar om 0,7 
(-0,5) MSEK. Materiella anläggningstillgångar 
minskar i värde genom avskrivningar av byggnader 
och inventarier, samtidigt som de ökar genom 
nyanskaffning om totalt 0,9 MSEK i form av 
framförallt fastighetsförbättring avseende bolagets 
produktion. Immateriella anläggningstillgångar 
ökar i värde genom att investeringarna i form av 
balanserade utgifter för produktutveckling var 
högre än avskrivningarna.
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Kommentarer till räkenskapsåret 2016

INTÄKTER OCH RESULTAT 
Utfallet för 2016 når nästan upp till föregående 
år avseende intäkter och nettoomsättning och är 
koncernens näst bästa år någonsin. Intäkterna 
uppgick till 128,0 MSEK jämfört med 130,3 MSEK 
för föregående år. Nettoomsättningen uppgick 
till 116,6 MSEK jämfört med 120,5 MSEK för 
föregående år. Nettoomsättningen minskade 
med 3,8 MSEK motsvarande en minskning med 
3,2 procent jämfört med föregående år, vilken är 
relaterad till utvecklingen på den nordamerikanska 
marknaden som har varit utmanande. 

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 3,6 
MSEK. Det innebär en minskning med 2,7 MSEK 
jämfört med föregående år, vilket främst beror på 
nedgången i nettoomsättning, men också på den 
relativa ökningen av kostnaderna för råmaterial 
och förbrukningsmaterial jämfört med föregående 
år förklaras av förändringar i produktmixen, 
vilket primärt avsåg det första halvåret, där 
produkter med lägre marginal såldes i relativt hög 
utsträckning jämfört med produkter med högre 
marginal. 

Ökningen av övriga externa kostnader på 2,7 
MSEK jämfört med föregående år förklaras av att 
bolaget under året genomfört flera agentaffärer. 
Då agentaffärer till skillnad från återförsäljaraffärer 
inte redovisas netto, ökar dessa affärer de övriga 
externa kostnaderna för agentkommission 
lika mycket som omsättningen. Till detta ska 
beaktas att bolaget under 2015 löste upp en 
omstruktureringsreserv på 0,5 MSEK från det 
fjärde kvartalet 2014. Upplösningen möjliggjordes 
av att flyttkostnaderna 2015 blev lägre än beräknat. 
Detta sänkte kostnaderna för jämförelseåret 2015 
med 0,5 MSEK. 

Minskningen av personalkostnaderna på 3,6 MSEK 
jämfört med föregående år förklaras av att dessa 
har reducerats genom EU-finansierad forskning 
och utveckling om 1,2 MSEK. Resterande beror 
på att ersättningsrekryteringar skett med viss 
fördröjning. 
Koncernens resultat från det förvärvade 
intressebolaget Second Square AB uppgick till 1,0 
MSEK. 

Bolagets resultatandel från intressebolaget Aarhus 
GeoSoftware. ApS uppgick till 0,4 (0,0) MSEK. 
Nettoeffekt av valutaomräkning har under 
året uppgått till en positiv påverkan om 0,2 
MSEK på nettoomsättning, ingen påverkan på 
rörelsekostnaderna, och en positiv påverkan på 
rörelseresultat om 0,2 MSEK. 

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE 
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 
december 2016 till 126,6 (124,4) MSEK vilket 
motsvarar en soliditet på 75,0 (80,7) procent. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 
under året positivt och uppgick till 6,1 (7,4) MSEK. 
Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital om 
-1,3 MSEK förklaras av ökning av kundfordringar 
om 5,4 MSEK, kombinerat med minskning av 
varulager om 1,9 MSEK och ökning av kortfristiga 
skulder om 2,2 MSEK. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten om 
-12,3 MSEK beror på företagsförvärv av Aarhus 
GeoSoftware ApS och Second Square AB om 
totalt 6,7 MSEK, samt investeringar i form av 
balanserade kostnader för produktutveckling om 
5,5 MSEK. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten om 
3,6 MSEK förklaras av ökade räntebärande 
långfristiga skulder om 6,0 MSEK i samband 
med företagsförvärv av Aarhus GeoSoftware 
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ApS, nyttjande av checkräkningskredit om 2,1 
MSEK, samt amorteringar om 2,3 MSEK, återköp 
av egna aktier om 0,2 MSEK och utdelning till 
aktieägare med 2,1 MSEK. Det totala kassaflödet 
under året uppgick till -2,5 (-5,8) MSEK. Likvida 
medel uppgick vid årets slut till 5,7 MSEK och vid 
utgången av föregående år 8,3 MSEK. Outnyttjad 
checkkredit var vid rapportperiodens utgång 12,9 
(10,8) MSEK. 

INVESTERINGAR 
Under 2016 gjordes nettoinvesteringar på -0,5 
(-0,2) MSEK. Materiella anläggningstillgångar 
minskade i värde genom avskrivningar av 
byggnader och inventarier, medan immateriella 
anläggningstillgångar ökade i värde genom att 
investeringar i form av balanserade kostnader för 
produktutveckling ökade mer än avskrivningarna. 

Bolaget investerade under perioden 12,9 MSEK 
i andelar i intressebolag genom köpet av 50 
procent av aktierna i Aarhus GeoSoftware. 
Kontantköpeskillingen om 7,7 MSEK gick i sin 
helhet in i intressebolaget Aarhus GeoSoftware. 
Resterande 5,2 MSEK utgör villkorad 
tilläggsköpeskilling, vilken i sin helhet har 
reserverats. 

Kommentarer till räkenskapsåret 2015

INTÄKTER OCH RESULTAT 
Året har inneburit ett nytt omsättningsrekord med 
intäkter om 131,0 MSEK, varav nettoomsättning 
om 120,5 MSEK. Jämfört med 2014 motsvarar 
det en nettoomsättningsökning om 9,6 procent 
varav valutaeffekter står för 7,5 procent. Det ska 
ses mot en bakgrund där affärsklimatet försvårats 
i flera viktiga tillväxtländer och även inom vissa 
kundsegment som exempelvis mineralexploatering. 
Omsättningsrekordet har uppnåtts trots att stora 
delar av försäljning- och marknadsledningen har 
bytts ut under året. Samtliga regioner har visat 
försäljningstillväxt med undantag för Nordamerika 

där åtgärder vidtagits för att tillvarata den stora 
potential som finns. Rörelseresultatet för helåret 
om 6,3 MSEK har uppnåtts trots ökade kostnader 
i samband med satsningar på personal och 
marknadsaktiviteter. 

Rörelseresultatet har ökat med 9,1 MSEK jämfört 
med föregående år. Det beror främst på reservering 
för kostnader i samband med genomgripande 
organisationsförändringar 2014 om 5,5 MSEK, 
nedskrivning i intressebolaget Second Square AB 
2014 om 1,3 MSEK och förluster under 2014 från 
intressebolaget Second Square AB om 1,8 MSEK. 

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE 
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 
december 2015 till 124,4 (125,6) MSEK vilket 
motsvarar en soliditet på 80,7 (80,3) procent.
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 7,4 (8,6) MSEK. Det totala kassaflödet 
under perioden uppgick till –5,7 (–2,5) MSEK. 
I kassaflödet ingår investeringar i form av 
balanserade kostnader för produktutveckling 
om 4,9 MSEK, utdelning till aktieägare om 2,2 
MSEK, återköp av egna aktier om 4,5 MSEK och 
amorteringar om 0,8 MSEK.

Likvida medel uppgick vid årets slut till 8,3 MSEK 
och vid utgången av föregående år 14,0 MSEK. 
Outnyttjad checkkredit var vid rapportperiodens 
utgång 10,8 (11,0) MSEK. 

INVESTERINGAR 
Under 2015 gjordes nettoinvesteringar på –0,4 
(–1,9) MSEK. Materiella anläggningstillgångar 
minskade i värde genom avskrivningar av 
byggnader och inventarier, medan immateriella 
anläggningstillgångar ökade i värde genom att 
investeringarna i form av balanserade
kostnader för produktutveckling ökade mer än 
avskrivningarna.
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Tendenser

Den globala efterfrågan på Guideline Geos 
lösningar drivs av ett allt ökande behov av 
att kartlägga och visualisera vad som finns i 
marken. Möjligheterna att öka tillgängligheten till 
sådan kunskap utgör idag en överlevnadsfaktor 
i flera områden i världen, som till exempel vid 
grundvattenprospektering och kartläggning 
av miljöproblem, och behoven förväntas 
fortsätta växa drivet av fundamentala trender 
såsom befolkningsutveckling, vattenbrist 
och klimatförändringar. Dessutom driver de 
globala trenderna urbanisering och åldrande 
infrastruktur en alltmer ökande efterfrågan på 
kostnadseffektiva undersökningar av mark och 
infrastruktur i samband med nybyggnation eller 
underhåll.  

Utöver detta har Bolaget för närvarande ingen 
information om tendenser, osäkerhetsfaktorer, 
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden 
eller händelser som skulle kunna komma att ha 
en väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter. 
Guideline Geo känner inte till några offentliga, 
ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska 
eller andra politiska åtgärder som, direkt eller 
indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna 
påverka Bolagets verksamhet.

Lånebehov

Styrelsen bedömer att det för närvarande inte 
föreligger några behov att uppta några lån.
 

Ekonomiska framtidsutsikter

Bolaget avger inga prognoser.



76 GUIDELINE GEO PROSPEKT 2018

UTVALD FINANSIELL INFORMATION

Rörelsekapital

Det är styrelsens bedömning att befintligt 
rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella 
verksamheten under den närmaste 
tolvmånadersperioden.  

Emissionslikvidens användning

Den planerade ökningen av rörelsekapitalet 
är en expansionsåtgärd som enligt styrelsens 
bedömning främjar Bolagets affärsmöjligheter 
och konkurrenskraft i samband med en växande 
andel stora och tidsmässigt utdragna transaktioner. 
Föreliggande nyemission, vilken omfattas av 
teckningsförbindelser om 29,2 procent och av 
emissionsgarantier upp till 49,4% procent utöver 
de medel som inflyter från allmänhet och befintliga 
ägare, sker i syfte att dels genom den strategiska 
ökningen av rörelsekapitalet förstärka Bolagets 
finansiella beredskap i enlighet med resonemanget 
ovan, dels för utveckling av befintliga och nya 
affärsområden. Vid full teckning tillförs Bolaget 
ca. 20 Mkr efter emissionskostnader. Tillgänglig 
emissionslikvid kommer oavsett emissionsutfall att 
fördelas enligt följande:

Investering i vidareutveckling av produktportfölj och 
erbjudande: ca 65-70%
Ökning av rörelsekapital: ca 30-35%
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Finansiella resurser

Eget kapital och skuldsättning

Eget kapital och skuldsättning (tkr) Per 2017-12-31

Summa kortfristiga skulder 29 446 

Mot borgen

Mot säkerhet* 2 714

Blancokrediter 1) 26 732

Summa långfristiga skulder 26 160

Mot borgen

Mot säkerhet* 21 064

Blancokrediter 2) 5 096

Eget kapital (exkl. balanserad förlust) 112 122

Aktiekapital 7 505

Andra reserver 104 617

Total kapitalisering 167 728

Nettoskuldsättning (tkr) Per 2017-12-31

A. Kassa

B. Likvida medel 3) 4 606

C. Lätt realiserbara värdepapper 4 417

D. Summa likviditet (A+B+C) 9 023 

E. Kortfristiga fordringar 23 564

F. Kortfristiga bankskulder 2 714

G. Kortfristig del av långfristiga skulder

H. Andra kortfristiga skulder 1)

I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H) 2 714

J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) -29 873 

K. Långfristiga banklån

L. Emitterade obligationer

M. Andra långfristiga lån 2) 26 160

N. Summa långfristiga skulder (K+L+M) 26 160

O. Nettoskuldsättning (J+N) 4) -3 713

1) Beloppet inkluderar rörelseskulder, skatteskulder samt 
räntebärande kortfristiga skulder
2) Beloppet inkluderar uppskjuten skatteskuld samt 
långfristiga finansiella skulder
3) Likvida medel utgörs enbart av banktillgodohavanden
4) Nettoskuldsättningstabellen omfattar endast 
räntebärande skulder

* Tillgångar som säkerställts presenteras i tabellen ”Ställda 
säkerheter” på denna sida.

Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Eventualförpliktelser Koncernen
2017-12-31

Övriga ansvarsförbindelser 15 040

Andra ansvarsförbindelser, 
landsbyggsstöd

0

Summa 15 040

Moderbolaget
Guideline Geo AB (publ) har utställt en generell 
obegränsad proprieborgen för de helägda 
dotterbolagen MALÅ Geoscience Förvaltnings AB 
och ABEM Instrument AB:s engagemang med 
Swedbank AB.

Ställda säkerheter Koncernen
2017-12-31

För skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 11 100

Företagsinteckningar 22 700

Summa 33 800

För övriga långfristiga skulder

Fastighetsinteckning för MALÅ 
Geoscience AB

500

Pantsatt hyresavtal mot SGU 1 023

Summa 1 523

Summa ställda säkerheter 35 323
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Aktieinformation
Aktierna i Guideline Geo har emitterats i enlighet 
med svensk lagstiftning och är denominerade 
i svenska kronor (SEK). Enligt rådande 
bolagsordning kan endast ett aktieslag, stamaktier 
(högst 30 000 000) st, med en röst per aktie, 
utges. Före nyemissionen uppgår aktiekapitalet i 
Guideline Geo till 7 505 179,20 kr, fördelat på  
7 505 179 aktier. 

Samtliga aktier är fullt betalda. Guideline Geos 
bolagsordning anger att aktiekapitalet skall uppgå 
till lägst 7 500 000,00 och högst 30 000 000,00 kr, 
samt att antalet aktier skall uppgå till lägst  
7 500 000 och högst 30 000 000 st.

Bolaget har förvärvat 640 140 egna aktier till ett 
nominellt värde om 1,00 SEK per aktie. Postens 
bokförda värde uppgår till den 31 december 2017 
till 4 416 966 kr.

Rättigheter som åtföljer Bolagets 
aktier 
Vid bolagsstämma röstar varje aktieägare i kraft 
av det röstetal som medföljer innehavda aktieslag. 
Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning 
av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla 
skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida 
inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av 
bolagsstämmans bemyndigande beslutar om 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets 
tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av 
Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott 
i förhållande till det antal aktier som aktieägaren 
innehar. Inga begränsningar föreligger avseende 
aktiernas överlåtbarhet. 

Aktierna i Guideline Geo är inte föremål för 
erbjudande som lämnats till följd av budplikt, 
inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det 
har inte heller förekommit något offentligt 
uppköpserbjudande under innevarande eller 
föregående räkenskapsår. 

De aktier som förvärvats av Bolaget medför 
ingen rösträtt vid bolagsstämma eller rättighet till 
eventuell utdelning.

Centralt aktieregister och ISIN-
nummer 
De utgivna aktierna i Guideline Geo är 
registrerade i elektronisk form i enlighet med 
avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Inga 
fysiska aktiebrev förekommer således. Aktieboken 
förs av Euroclear Sweden AB, med adress Box 
191, 101 23, Stockholm.  Aktiens ISIN-kod är 
SE0005562014.

Utdelningspolicy
Eventuell utdelning beslutas av bolagstämman 
efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning 
tillfaller den som vid av bolagsstämmans fastställd 
avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear 
förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier 
berättigar till utdelning. Om aktieägare inte kan 
nås genom Euroclear kvarstår fordran på Bolaget 
avseende utdelningsbeloppet och begränsas 
endast genom regler för preskription. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. 
Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden 
avseende utdelning föreligger för aktieägare bosatta 
utanför Sverige.

Styrelsens policy är att investera tillgängliga 
medel i verksamheten så länge det bedöms som 
mer gynnsamt för aktieägarvärdet än att lämna 
utdelning.

Aktiekapital och 
ägarförhållanden
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Restriktioner i möjligheter till utdelning
Inga begränsningar i möjligheter till utdelning föreligger förutom vad som följer av lagstiftning och 
redovisningsregler. De aktier som förvärvats av Bolaget medför ingen rättighet till utdelning. 

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring av 
antal aktier

Förändring av 
aktiekapitalet 

KSEK

Totalt 
Aktiekapital 

KSEK

Totalt antal 
aktier

Kvotvärde 
SEK

2001 Bolagets bildande 1 000 100 100 1 000 100,00

2001 Split 10 000:1 9 999 000 0 100 10 000 000 0,01

2005 Apportemission 1) 90 000 000 900 1 000 100 000 000 0,01

2005 Omvänd split 1:10 -90 000 000 0 1 000 10 000 000 0,10

2005 Nyemission 2) 600 404 60 1 060 10 600 404 0,10

2005 Nyemission 3) 4 000 000 400 1 460 14 600 404 0,10

2006 Utnyttjande av 
teckningsoptioner

360 000 36 1 496 14 960 404 0,10

2006 Nyemission 4) 1 460 000 146 1 642 16 420 404 0,10

2007 Utnyttjande av 
teckningsoptioner

2 100 000 210 1 852 18 520 404 0,10

2007 Nyemission 5) 6 173 468 617 2 469 24 693 872 0,10

2008 Kvittningsemission 1 514 194 151 2 620 26 208 066 0,10

2009 Nyemission 6) 3 276 008 328 2 948 29 484 074 0,10

2009 Nyemission 7) 116 000 12 2 960 29 600 074 0,10

2009 Nyemission 8) 29 600 074 2 960 5 920 59 200 148 0,10

2010 Nyemission 9) 397 351 40 5 960 59 597 499 0,10

2010 Nyemission 10) 427 350 43 6 003 60 024 849 0,10

2010 Nyemission 11) 405 004 41 6 044 60 429 853 0,10

2011 Nyemission 12) 553 505 54 6 098 60 983 358 0,10

2011 Nyemission 13) 14 068 434 1 407 7 505 75 051 792 0,10

2013 Omvänd split 1:10 -67 546 613 0 7 505 7 505 179 1,00

2018 Föreliggande 
nyemission

3 922 879 3 922 11 428 11 428 058 1,00

1) Likvid för samtliga aktier i Guideline AB
2) Kurs 1,68 kr
3) Kurs 3,00 kr
4) Kurs 3,00 kr
5) Kurs 12,00 kr. Emissionslikviden 
används till finansiering av förvärvet av 
geoteknikföretaget MALÅ GeoScience AB.
6) Kurs 2,20 kr. Företrädesemission, mars 
2009

7) Kurs 3,45 kr. Riktad nyemission New 
Street Capital
8) Kurs 1,20 kr. Företrädesemission, 
november/december 2009
9) Kurs 1,51 kr. Riktad nyemission New 
Street Capital, februari 2010
10) Kurs 2,34 kr. Riktad nyemission New 
Street Capital, maj 2010
11) Kurs 3,11 kr. Riktad nyemission som 

avser slutreglering av förvärvet av aktierna i 
MALÅ GeoScience Förvaltning AB, november 
2010
12) Kurs 2,71 kr. Riktad nyemission, New 
Street Capital, januari 2011
13) Kurs 1,48 kr. Riktad nyemission som 
avser förvärv av ABEM Instrument AB, 
augusti 2011
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Teckningsoptioner
Efter utgången av 2011 finns inga utestående 
teckningsoptioner.

Konvertibla lån
Bolaget har inte upptagit några konvertibla lån.

Bemyndiganden
Vid årsstämma den 20 juni 2017 lämnades 
följande bemyndiganden till Bolagets styrelse, att 
intill nästkommande årsstämma:

vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse 
av egna aktier på NGM Equity, eller på annat sätt 
än på NGM Equity.

vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om 
nyemission av aktier och/eller konvertibler och/
eller teckningsoptioner mot kontant betalning 
och/eller med bestämmelse om apport eller 
kvittning eller annars med villkor och att därvid 
kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, 
medförande en ökning av antal aktier med högst 

750 000 stycken, vilket motsvarar ca 10 procent 
av antalet aktier. Syftet med detta bemyndigande 
är att skapa handlingsfrihet för finansiering av 
nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet 
eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis 
företagsförvärv.

Beslut om föreliggande nyemission fattades vid 
extra bolagsstämma den 9 februari 2017, och 
således inte av styrelsen. Vid tidpunkten för 
upprättandet av prospektet var ovan beskrivna 
bemyndiganden inte registrerade vid Bolagsverket. 

Handel med Bolagets aktier
Bolagets aktie är sedan den 15 december 
2005 upptagen till handel på den reglerade 
marknadsplatsen NGM Equity, under 
handelsbeteckningen GGEO.

Aktieägaravtal
Styrelsen är inte medveten om några avtal mellan 
aktieägare som skulle kunna påverka inflytandet 
över Bolaget.

Största aktieägarna per den 30 september 2017

Ägare Antal aktier 
och röster

Andel av totalt 
Kapital och 

röster

Andel av antalet 
ej återköpta aktier 
Kapital och röster 

Investment AB Spiltan 541 046 7,21% 7,88%

Investment Aktiebolaget Chiffonjén 520 000 6,93% 7,57%

Thomas Boothe 403 873 5,38% 5,88%

Alf Danielsson, inkl Adreal 402 000 5,36% 5,86%

Övriga ägare 4 998 120 66,60% 72,81%

Totalt antal utestående 6 865 039 91,47% 100,00%

Antal återköpta aktier av Bolaget 640 140 8,53%

Totalt antal 7 505 179 100,00%
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Allmän bolagsinformation

Guideline Geo AB (publ), med organisationsnummer 556606-1155, registrerades vid Bolagsverket den 
30 januari 2001 under firma Aktiebolaget Grundstenen 91506. Nuvarande firma registrerades den 10 
juni 2013. Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget 
är publikt. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagsslagen vad gäller 
förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens säte är registrerat i 
Stockholms kommun, Stockholms län. Huvudkontorets adress är:

Guideline Geo AB
Löfströms Allé 6A
172 66 Sundbyberg

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Guideline Geo AB (publ) utgör moderbolag i en koncern bestående av följande dotterbolag. Bolag som 
ägs av dotterbolag anges med inledande bindestreck. Samtliga äganden uppgår till 100 procent, förutom 
Aarhus Geosoftware ApS, vilket ägs till 50 procent av moderbolaget.   

Malå GeoScience Förvaltnings AB, med 
dotterbolagen:

556235-2954 Malå   100%

-Malå GeoScience AB 556102-8209 Malå   100%

-Malå GeoScience USA Inc. 04-3356113 Charleston USA 100%

Abem Instrument AB 556412-7719 Stockholm   100%

Guideline AB, med dotterbolagen: 556512-6256 Stockholm   100%

- Datawell Energy Services AB 556782-6341 Stockholm   100%

- Second Square AB 556779-7492 Stockholm   100%

Aarhus Geosoftware ApS 37 10 84 72 Aarhus Danmark 50%

Väsentliga avtal
Det föreligger inga avtal av väsentlig betydelse för Bolaget eller dess dotterbolags möjligheter att bedriva 
den aktuella verksamheten.

Legala frågor och övrig 
information
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Avtal av större betydelse

Kundavtal
Den 27 december 2017 erhöll Guideline två ordrar 
avseende MALÅ MIRA markradarinstrument för 
användning inom storskalig arkeologi och för 
infrastrukturkartläggning. Ordervärdet uppgick till 
2,1 MSEK. 

Den 19 juni 2017 vann Guideline en order från 
en myndighet i Latinamerika till ett värde av 1,6 
MUSD, som vid denna tidpunkt uppskattades 
till 13,5 MSEK. Ordern avsåg leverens av MALÅ 
markradar (GPR) system för användning inom olika 
säkerhets- och kriminaltekniska undersökningar 
och var villkorad att myndigheten skulle fullgöra sitt 
åtagande gentemot Guideline, vilket förväntades 
ske under tredje kvartalet. Den 28 augusti 2017, 
reviderades ordervärdet ned till 12,4 MSEK 
med anledning av en svag dollarkurs. Även den 
tidpunkt då myndigheten förväntades fullfölja sina 
åtaganden gentemot Guideline reviderades till 
december från vad som tidigare kommunicerats. 
Den 18 december 2017 reviderades ordern till 
”möjlig under 2018” till följd av den politiska 
instabiliteten i området. Således har varken Bolaget 
eller myndigheten fullföljt sina åtaganden vid 
tidpunkten för upprättandet av detta prospekt.

Leverantörsavtal
Guideline Geo har ingått ett flertal leverantörsavtal 
för komponenter och tredjepartsprodukter som 
ingår i Bolagets produkter. Guideline Geo tillämpar 
en medveten strategi för inköpsprocessen, dels 
när det gäller att utvärdera och välja den bästa 
leverantören av komponenter, utifrån flera olika 
kriterier, och dels genom ambitionen att bygga 
långsiktighet avseende partnerskap inom vårt 
ekosystem. Komponenter och tredjepartsprodukter 
som ingår i Bolagets produkter är som regel ej 
unika och därmed kan en specifik leverantör 
ersättas. Dock finns ett fåtal undantag. Ett byte 

av leverantör skulle kunna innebära förseningar 
i leveranser, men det är Bolagets bedömning 
att detta inte skulle ha en väsentlig inverkan på 
Bolagets verksamhet.

Återförsäljaravtal
Guideline Geo har ingått ett flertal återförsäljaravtal, 
företrädesvis geografiskt begränsade utan 
exklusivitet att sälja och marknadsföra Bolagets 
instrument och sensorer inom varumärkena 
ABEM och MALÅ. Ett graderingssystem används 
gentemot Bolagets återförsäljare avseende att 
premiera rätt beteende, bredd (genom att de kan 
täcka både MALÅ och ABEM) och djup genom 
att de kan erbjuda lokal service och reparation 
avseende på Guideline Geo’s instrument. Detta 
graderingssystem styr vilken återförsäljarrabatt de 
är berättigade till när de säljer Bolagets instrument. 

Försäkringar
Bolaget har ett försäkringsprogram som styrelsen 
bedömer vara anpassat till Bolagets verksamhet. 
Försäkringsskyddet är föremål för löpande översyn.

Tvister och rättsliga förhållanden
Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfarande 
eller skiljeförfarande som vid något tillfälle har eller 
har haft betydande effekter på Bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse känner 
inte heller till några omständigheter som skulle 
kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande 
eller skiljeförfarande skulle vara under uppsegling.

Handlingar tillgängliga för inspektion
Bolagsordning, dotterbolagens årsredovisningar 
och rapporter som hänvisas till i detta prospekt, 
samt de handlingar som införlivas detta prospekt 
genom hänvisning, finns under teckningsperioden 
tillgängliga i tryckt form på Bolagets kontor.
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LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG 

Rådgivares intressen  
Eminova Fondkommission är Bolagets 
emissionsinstitut i samband med föreliggande 
transaktion. Eminova äger inga aktier i Guideline 
Geo och kommer vare sig köpa eller förmedla 
försäljning av Bolagets värdepapper.
 
Eminova har inte medverkat vid utformningen av 
föreliggande transaktion. Eminovas medverkan 
består i detta specifika uppdrag enbart av 
administrativa tjänster.
 
Eminova har inga ekonomiska intressen i Guideline 
Geo, eller i utfallet av föreliggande transaktion, men 
kan i framtiden komma att leverera aktuella tjänster 
av liknande slag till Bolaget.

Investeringar överstigande fem 
procent av erbjudandet
Utöver vad som anges avseende 
teckningsförbindelser och emissionsgarantier i 
detta prospekt, känner Styrelsen inte till några 
planerade investeringar i detta erbjudande som 
kan komma att överstiga fem procent av antalet 
erbjudna aktier.

Tillstånd och licenser
Bolaget är inte beroende av några tillstånd eller 
licenser för att bedriva den aktuella verksamheten.

Patent- och immaterialrättsstrategi
Bolaget innehar ett giltig patent. Styrelsen anser 
emellertid att Bolaget inte är beroende av några 
patent, egna eller andras, för att bedriva den 
aktuella verksamheten.

Patent
Bolaget innehar ett amerikanskt patent:
Titel: “Pseudo real time receive signal sampling for 
ground penetrating radar” 

Patentnummer: United States Patent  8,884,807 
Inlämnat: 9 maj 2012 
Offentliggjort: 11 november 2014 
Varaktighet: 20 år
Teknologin ingår i produkterna: MALÅ Easy 
Locator HDR, MALÅ Easy Locator PRO HDR,  
MALÅ Easy Locator PRO WideRange HDR, MALÅ 
GroundExplorer (80, 160, 450, och 750) och gäller 
endast på den amerikansk marknaden. 

Skattefrågor
Transaktioner i Guideline Geos värdepapper kan 
komma att medföra skattemässiga konsekvenser 
för innehavaren. Innehavare av värdepapper i 
Bolaget rekommenderas att inhämta råd från 
skatterådgivare avseende skattekonsekvenser 
som kan uppkomma i varje enskilt fall. För fysiska 
personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 
procent. Den preliminära skatten innehålls normalt 
av Euroclear, eller av förvaltaren om innehavet är 
förvaltarregistrerat.
 
Guideline Geo ansvarar inte för att innehålla 
källskatt.

Information från tredje part
I detta prospekt förekommer viss 
marknadsinformation. I det fall information har 
hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att 
informationen har återgivits korrekt. Informationen i 
fråga har återgivits exakt och såvitt Bolaget känner 
till och kan försäkra genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts av berörd tredje 
man,  har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som 
skulle göra informationen felaktig eller missvisande 
i förhållande till de ursprungliga källorna. Ingen 
tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, 
väsentliga intressen i Bolaget.
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BOLAGSORDNING

1 Firma
Bolagets firma är Guideline Geo AB (publ). Bolaget är publikt.

2 Styrelsens säte
Styrelsens skall ha sitt säte i Stockholm.

3 Verksamhet
Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer geofysiska instrument, programvaror och tjänster 
för undersökningar under markytan, samt även äga och förvalta fast egendom, värdepapper, handha 
administrativ verksamhet åt dotterbolagen samt därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 7.500.000 och högst SEK 30.000.000.

5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 7.500.000 och högst 30.000.000.

6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter utan suppleanter.

7 Revisorer
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan en revisorssuppleant.

8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets 
hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

9 Föranmälan
För att delta i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen 
till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde till aktieägare får medföras 
vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i 
föregående stycke.
10 Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

Bolagsordning
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BOLAGSORDNING

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer 
och eventuell revisorssuppleant.
12. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden.
13. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
14. I förekommande fall val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
15. Beslut avseende valberedning.
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

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

Antogs på årsstämma 2017-06-20
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KONTAKTINFORMATION

Kontaktinformation

Guideline Geo AB (publ)
Löfströms Allé 6A 
SE-172 66 Sundbyberg
VAT: SE 556606-1155-01
Tel: +46 8 557 613 00
info[at]guidelinegeo.com



GUIDELINE GEO AB 
Löfströms Allé 6A 

SE 172 66 Sundbyberg, Sverige 

Tel: +46 8 557 613 00 

Fax: +46 8 557 613 01 

E-post: info[at]guidelinegeo.com

MALÅ GEOSCIENCE (HQ) 
Skolgatan 11 

SE 930 70 Malå, Sverige 

Tel: +46 953 345 50 

Fax: +46 953 345 67 

malags.com

ABEM INSTRUMENT 
Löfströms Allé 6A 

SE 172 66 Sundbyberg, Sverige 

Tel: +46 8 564 883 00 

Tel: +46 8 557 613 00 

abem.se

MALÅ GEOSCIENCE USA 
465 Deanna Lane 

Charleston, South Carolina 29492 USA 

Tel: +1 843 852 5021 

E-post: sales.usa[at]malags.com


