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Erbjudande till aktieägarna & optionsinnehavarna i ChromoGenics

TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Detta Prospektet innehåller sådan information som en erbjudandehandling ska innehålla enligt Kollegiet för svensk 
bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på 
vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”). Finansinspektionen är inte behörig att bedöma huruvida reglerna i Takeover-
reglerna har uppfyllts eller inte. Avsnitten Synergier (s. 21) samt Information om ChromoGenics (s. 27 – 41) utgör i sin helhet 
sådan information.  Finansinspektionen har endast granskat och godkänt information i ovan nämnda avsnitt med avseende på 
att de ska uppfylla prospektregelverkets krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens då Takeover-reglerna inte ligger 
inom ramen för Finansinspektionens behörighet och denna information anses vara i tillägg till den information som måste 
finnas med i ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen den 28 maj 2021, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. 
Prospektet är giltigt för en tid av högst tolv månader efter godkännandet förutsatt att Prospektet kompletteras med tillägg när så 
krävs enligt Prospektförordningen. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till Prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, 
sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämpligt när Prospektet inte längre är giltigt.

TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Erbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna av 
serie TO3 i ChromoGenics AB (publ)
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Erbjudande till aktieägarna & optionsinnehavarna i ChromoGenics

TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Viktig information
Handel i aktien
TopRight Nordic Aktiebolag (publ) handlas på NGM Nordic SME sedan december 2017. Handelsbeteckningen är TopRight Nordic och kortnamnet 
TOPR. 

Vissa definitioner
I detta Prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges. Med ”TopRight”, ”TopRight Nordic”, ”Bolaget” eller ”Koncernen” avses TopRight 
Nordic Aktiebolag (publ), med organisationsnummer 556898-6482. Med ”Prospektet” avses föreliggande prospekt samt sådan information som en 
erbjudandehandling ska innehålla enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska 
aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”). 

NGM Nordic SME
Bolagets aktier handlas på Nordic SME under kortnamnet TOPR. Handeln i bolaget kan följas i realtid på www.ngm.se. Nordic SME är en tillväxtmark-
nad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. 
Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare 
bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av 
samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På Nordic SME gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbju-
danden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder (IFRS). På Nordic SME gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller kollegiet för svensk bolagsstyrnings 
”Takeoverregler för vissa handelsplattformar”. Handel på Nordic SME sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket 
innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland 
annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också tillgänglig utan 
kostnad på www.ngm.se. På Nordic SME ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för 
övervakningen av såväl de noterade bolagens informationsgivning som handeln i bolagets aktier. 

Tillämpliga lagar och regelverk
Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 december 2020 (”Takeover-reglerna”) och Aktiemark-
nadsnämndens avgöranden och uttalanden rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. 
Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet liksom det avtal som ingås mellan Budgivaren och de aktieägare i ChromoGenics som väljer att deltaga i Erbju-
dandet. Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Distribution av Prospektet 
Prospektet kommer att finnas tillgängligt på TopRights hemsida (www.toprightnordic.com), Göteborg Corporate Finance hemsida (www.gcf.se) och 
Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Distributionen av Prospektet kan strida mot lag i vissa jurisdiktioner. Prospektet får inte användas i samband 
med ett erbjudande till någon person eller vid uppmaning till någon person till anbud i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller uppmanande att 
lämna anbud inte är tillåtet eller till en person som det skulle strida mot lag att erbjuda eller uppmana att lämna sådant anbud till. Inga åtgärder har eller 
kommer att vidtas för att registrera eller godkänna värdepapper eller annars tillåta erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon jurisdiktion utan-
för Sverige. Värdepapper får inte erbjudas, försäljas, återförsäljas, överföras eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, 
Kanada, Schweiz, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att erbjuda värdepapper. Förvärv av värdepapper i strid med de 
begränsningar som beskrivs ovan kan vara ogiltigt. Förvärv i strid med dessa begränsningar kan leda till brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 
TopRight accepterar inget legalt ansvar för brott mot dessa begränsningar, oavsett om det begås av en tänkbar investerare av värdepapper eller ej. Inga 
värdepapper har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act of 1933 enligt dess senaste lydelse och får därför inte 
utbjudas till försäljning, vidare överlåtas, utnyttjas, levereras eller överföras direkt eller indirekt, inom eller till USA vid någon tidpunkt. 

Uttalanden och bedömningar om framtiden 
Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar TopRights aktuella syn på framtida händelser samt finansiell, operativ och 
övrig utveckling. Orden ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”skall”, ”förutser”, ”planerar”, ”prognostiserar”, ”anser”, ”borde” och liknande uttryck anger att 
informationen i fråga handlar om framtidsinriktade uttalanden om bedömningar. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast per datumet för 
Prospektet. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser. Viss information har inhämtats från flera olika utomstående 
källor och Bolaget har strävat efter att återge sådan information korrekt i detta Prospekt. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen 
oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Marknadsstatistik är till sin natur förenad med 
osäkerhet och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet av jämförelser av statistik för olika marknader är begränsat av flera 
anledningar, bland annat till följd av att marknaderna definieras olika samt att informationen kan ha insamlats genom användande av olika metoder och 
med olika antaganden. Viss statistik i detta Prospekt har sammanställts av TopRight, i vissa fall på basis av olika antaganden. Även om Bolaget anser att 
sammanställningsmetod och antaganden är rimliga har dessa endast i begränsad omfattning kunnat bekräftas eller verifieras av oberoende källor. Mot 
bakgrund av detta uppmärksammas läsaren av Prospektet särskilt på att marknadsstatistik som presenteras i Prospektet är förenad med osäkerhet och 
att ingen garanti kan ges för dess riktighet. Såvitt Bolaget känner till har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna infor-
mationen felaktig eller missvisande. Vissa siffror i detta Prospekt har varit föremål för avrundning. Detta medför att vissa tabeller inte synes summera 
korrekt. Detta är fallet då belopp anges i tusen eller miljontal och förekommer särskilt i avsnitten “Finansiell information i sammandrag, Kommentar 
till den finansiella utvecklingen och Kapitalstruktur och annan finansiell information” nedan samt i den årsredovisning och den bokslutskommuniké 
som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. 
I avsnittet “Riskfaktorer” finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling skiljer sig avsevärt 
från framtidsinriktade uttalanden.  

Information korrekt per dagen för Prospektet
Informationen i Prospektet avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för Prospektet. Det lämnas ingen försäkran om att informationen 
har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Emittenten kommer upprätta tillägg till Prospektet när så krävs enligt lag. Informationen 
i Prospektet lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte.

Informationen avseende ChromoGenics i Prospektet baseras på, om inte annat uttryckligen anges, offentligt tillgängliga informationshandlingar (t.ex. 
publicerade finansiella rapporter). Om inte annat uttryckligen anges har sådan information inte verifierats av Budgivaren.
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Erbjudandet i sammandrag
För varje 0,74 aktier i ChromoGenics erbjuds aktieägaren en aktie i TopRight.
För varje cirka 1,94* teckningsoptier av serie TO3 erbjuds optionsinnehavaren en aktie i TopRight.

Rätt till deltagande Erbjudandet riktar sig till aktieägare och optionsinnehavare (TO3) i ChromoGenics AB.

Villkor
TopRight erbjuder en (1) aktie för varje 0,74 aktier i ChromoGenics AB. 

TopRight erbjuder en (1) aktie för varje 1,94* teckningsoptioner av serie TO3 i ChromoGenics AB.

Acceptfrist 31 maj – 30 juni 2021

Prissättning
Prissättningen av en (1) aktie i TopRight är satt till 8,88 SEK** 
Prissättningen av en (1) aktie i ChromoGenics är satt till 12 SEK*** 
Prissättning av en (1) teckningsoptioner av serie TO3 i ChromoGenics är satt till 4,58 SEK***

Antal aktier i Erbjudandet 24 399 840 aktier. Courtage utgår ej.

ISIN-kod SE0010297507

Offentliggörande av utfall Utfallet beräknas offentliggöras genom pressmeddelanden kring den 2 juli 2021

Fullständiga villkor återfinns under avsnittet ”Villkor och Anvisningar” 
*Utan avrundning är kvoten lika med 1,938864629. 
**Baserat på stängningskursen för TopRights aktie den 2 mars 2021* 
***Baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för ChromoGenics aktier och teckningsoptioner av serie TO3, 20 handelsdagar före 
offentliggörandet av budet den 3 mars 2021 samt med beaktande av premier motsvarande 17,56 procent för aktier och 36,08 procent för teckning-
soptioner av serie TO3
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Sammanfattning

Avsnitt A - IntroduktIon och varnIngar

Värdepapperens 
namn och ISIN-kod

Värdepapperens namn är ”TopRight Nordic” med ISIN-kod SE0010297507

Namn och 
kontaktuppgifter för 
emittenten

TopRight Nordic AB (publ), organisationsnummer 556898-6482 

Huvudkontor och besöksadress: Taptogatan 6 115 26 Stockholm

Telefonnummer: +46(0)8 530 300 50

E-post: info@toprightnordic.com

Hemsida: www.toprightnordic.com

LEI-kod: 549300SKLJYME1E5ZS02

Behörig myndighet Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som går att nå per telefon: 
08-408 980 00, och per e-post: finansinspektionen@fi.se, postadress: Box 7821, 103 97 
Stockholm samt på besöksadress: Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm.

Datum för 
godkännande 

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 28 maj 2021

Varning Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till prospektet. Alla beslut om 
att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet. 
Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat 
till information i ett prospekt görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt 
nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta 
prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de 
personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men 
enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de 
andra delarna av prospektet eller om den tillsammans med andra delar av prospektet inte ger 
den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de 
berörda värdepapperen.

Avsnitt B - NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN – Vem är emittenten av 
värdepappren?

Emittenten är TopRight Nordic AB (publ), org.nr 556898-6482. Bolaget har sitt säte i 
Stockholms kommun, Stockholms län. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag och dess 
verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets LEI-kod är 
549300SKLJYME1E5ZS02. Bolaget bildades i Sverige den 31 maj 2012 och vars nuvarande 
firma registrerades vid Bolagsverket den 9 juli 2012.

TopRight Nordic arbetar att erbjuda företag och samhälle glas- och ljuslösningar som är 
smarta, interaktiva, flexibla och energisnåla i syfte att skapa miljöer med ökad trygghet, 
uppmärksamhet och upplevelse. Produkter och tjänster kan erbjudas var för sig eller som 
integrerade helhetslösningar, skräddarsydda utefter kundernas behov. 

Information om 
emittenten
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Bolagets verksamhet är indelat i tre affärsområden; TopSolutions, TopConstruction och 
TopEnvironment, som delar en gemensam ambition om att förena modern teknik med befintlig 
och skapa lösningar som ligger i framkant av teknikens utveckling.

Ferm & Persson, HISAB, Visual Solutions och TD Light är helägda dotterbolag som agerar 
varumärken under dessa affärsområden. Affärsområdena kan agera både självständigt och i 
samverkande regi.

Tabellen nedan visar TopRights största aktieägare per den 31 mars 2021, med därefter kända 
förändringar, som har ett direkt eller indirekt innehav som motsvarar fem procent eller mer av 
antalet aktier eller röster i Bolaget.

Ägare Antal aktier Andel aktier och röster, %
Avanza Pension 1 738 090 6,5%

Taptum Finance AB 1 592 778 5,9%

FAAV Invest AB 1 541 275 5,7%

Formue Nord Markedsneutral AS 1 319 958 4,9%

Såvitt styrelsen känner till äges eller kontrolleras inte Bolaget direkt eller indirekt av någon. 

Bolagets verkställande direktör är Anders Myrbäck.

Bolagets revisor är Mats Dahlström Revision AB med auktoriserad revisor Mats Dahlström som 
huvudansvarig revisor.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Tkr 2020-01-01 –  
2020-12-31

(Reviderat)

2019-01-01 –  
2019-12-31

(Reviderat)

2021-01-01- 
2021-03-31 
 
(Ej reviderat)

2020-01-01 - 
2020-03-31 
 
(Ej reviderat)

Totala intäkter 101 369 39 579 40 872 17 035

Rörelseresultat 2 001 5 356 760 1 426

Periodens resultat 248 3 382 -673 1 076

Koncernens balansräkning i sammandrag

Tkr 2020-12-31

(Reviderat)

2019-12-31

(Reviderat)

2021-03-31 
 
(Ej reviderat)

Summa tillgångar 149 254 72 700 146 773

Summa eget kapital 82 958 35 670 81 602

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Tkr 2020-01-01 –  
2020-12-31

(Reviderat)

2019-01-01 –  
2019-12-31

(Reviderat)

2018-01-01 – 
2018-12-31

(Reviderat)

2021-01-01 - 
2021-03-31 
 
(Ej reviderad)

2020-01-01 - 
2020-03-31 
 
(Ej reviderad)

Totala intäkter 44 346 20 567 9 987 8 559 6 893

Rörelseresultat -44 1 869 -13 816 -3 708 665

Periodens resultat -373 1 254 -8 408 -3 627 620

Finansiell 
nyckelinformation 
för emittenten
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Moderbolagets Balansräkning i sammandrag

Tkr 2020-12-31

(Reviderat)

2019-12-31

(Reviderat)

2018-12-31

(Reviderat)

2021-03-31 
 
(Ej reviderat)

Summa tillgångar 109 752 50 231 30 364 115 142

Summa eget kapital 76 988 30 610 13 218 72 687

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

Tkr 2020-12-31

(Reviderat)

2019-12-31

(Reviderat)

2018-12-31

(Reviderat)

2021-03-31 
 
(Ej reviderat)

2020-03-31 
 
(Ej reviderat)

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten

-36 335 -9 217 -1 113 -11 283 -106

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten

-6 581 -18 127 -3 191 -5 234 -72

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten

42 959 27 338 2 019 16 520 0

Periodens kassaflöde 43 -6 -2 286 3 -178

Nyckeltal Koncernen

2020 2019

Nettoomsättning 85 305* 38 166*

Resultat efter finansiella poster 1 014* 4 347*

Balansomslutning 149 254* 73 382*

Soliditet % 56%* 49%*

Antal anställda 48* 31*

Nyckeltal Moderbolaget

2020 2019 2018

Nettoomsättning 44 345* 19 529* 7 539*

Resultat efter finansiella poster -373,3* 1 595* -14 008*

Balansomslutning 109 751* 50 572* 30 364*

Soliditet % 70%* 61%* 44%*

Antal anställda 18* 8* 8*

Nyckeltal som är hämtade ur reviderade rapporter är markerade med * i tabellen
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Koncernens resultaträkning proforma

Proformaresultaträkning
TopRight Nordic ChromoGenics Proforma-justeringar Proforma TopRight 

Nordic AB

2020-01-01 2020-01-01 2020-01-01 2020-01-01

  2020-12-31 2020-12-31 2020-12-31 2020-12-31

KSEK        

Summa intäkter
                          101 

369                     17 819 0             119 188 

Rörelseresultat
                                 

2001 -                  56 773 0 -          54 772 

Periodens resultat                               248 -                  62 475 0 -          62 227 

Koncernens balansräkning proforma

Proformabalansräkning

TopRight Nordic ChromoGenics Proforma-justeringar Proforma TopRight 
Nordic AB

2020-12-31 2020-12-31 2020-12-31 2020-12-31

KSEK        

Summa tillgångar 149 254 213 833 0 363 087

Summa eget kapital 82 958 120 929 0 203 887

Anmärkning revisorsberättelse

Bolaget har under räkenskapsåret 2019 inte haft tillfredsställande interna rutiner och adminis-
trativa resurser på plats för att tillförsäkra en i fulla delar tillförlitlig bokföring vad gäller värder-
ing och periodisering av intäkter. 
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Konkurrens

TopRights affärsområden agerar på starkt konkurrensutsatta marknader. Bolaget bearbetar 
framförallt skandinaviska marknader för glas och ljus där det finns ett antal väletablerade 
aktörer och få inträdesbarriärer. Det kommer alltid att föreligga risk att en ökad konkurrens från 
marknadsaktörer med i många fall större finansiella resurser kan leda till minskade tillväxtmö-
jligheter eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt. 

Beroende av nyckelpersoner

Verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade me-
darbetare. Det föreligger alltid risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredstäl-
lande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående 
branscher.

Förluster av större kunder

Bolaget har löpande affärsförhållanden med ett antal större kunder som står för en betydande 
del av Bolagets omsättning. 

Specifika 
nyckelrisker för 
emittenten
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Avsnitt C - nYckELInForMatIon oM vÄrdEPaPPErEn 

Värdepapperens 
viktigaste 
egenskaper

Aktierna i Bolaget har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är angivna i svenska 
kronor. Det finns inte några inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier. Per datumet för 
godkännandet av detta Prospekt uppgår Bolagets aktiekapital till 1 341 105,40 SEK, fördelat 
på 26 822 108 aktier. Aktierna har ett kvotvärde på 0,05 SEK. Samtliga aktier är av samma slag. 
Samtliga aktier är fullt emitterade och inbetalda. ISIN-kod är SE0010297507.

Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av 
bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen.  

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission 
eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna nya 
aktier av samma aktieslag pro rata till det antal aktier som innehas sedan tidigare (primär 
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas av de aktieägare som är berättigade till teckning genom 
primär företrädesrätt kommer att erbjudas till samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt).

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning, om sådan lämnas, samt till Bolagets 
tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas 
av bolagsstämma. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning, 
om sådan lämnas. Utdelningen, om sådan lämnas, utbetalas normalt till aktieägarna genom 
Euroclear Sweden AB som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även ske i annat än 
kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden AB, kvarstår 
aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för 
en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till aktieägarna i Bolaget är beroende av ett 
antal faktorer, som resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först när 
långsiktig lönsamhet kan förutses, kan utdelning ske till aktieägarna. Styrelsen har inte fastställt 
någon utdelningspolicy. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning 
ombesörjs av Euroclear Sweden AB. 

Var kommer 
värdepapperen 
att handlas

Bolagets aktier handlas sedan den 15 december 2017 på Nordic SME, som är en multilateral 
handelsplattform (MTF) registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag 
enligt MiFID II. Nordic SME har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. De 
nyemitterade aktierna i Emissionen kommer att bli föremål för handel på Nordic SME så snart 
som möjligt efter det att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Vilka nyckelrisker 
är specifika för 
värdepapperen

Aktiekursens utveckling

Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en investering i TopRight är förenad med 
risk och att det inte kan förutses huruvida aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling

Acceptgrad

Bolagets målsättning är att uppnå en acceptgrad motsvarande 90 procent av Målbolagets 
aktier. Det finns en risk att acceptgraden är lägre än vad Bolaget anser är motiverat för att 
fullfölja Erbjudandet. 



10

Erbjudande till aktieägarna & optionsinnehavarna i ChromoGenics

TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Avsnitt D - nYckELInForMatIon oM ErbjudandEt av vÄrdEPaPPEr  
tILL aLLMÄnhEtEn

På vilka villkor 
och enligt vilken 
tidsplan kan 
investera i detta 
värdepapper?

TopRight Nordic Aktiebolag AB (publ) (“TopRight”,“Budgivaren”, ”Bolaget”), med 
organisationsnummer 556898-6482, erbjuder aktieägarna i ChromoGenics AB (publ)  
(”ChromoGenics” eller ”Målbolaget”), med organisationsnummer 556630-1809, att 
förvärva samtliga deras aktier och teckningsoptioner av serie TO3 i ChromoGenics. Såsom 
vederlag erbjuds befintliga aktieägare 1 aktie i TopRight för varje 0,74 aktier de innehar i 
ChromoGenics. Optionsinnehavare av serie TO3 i ChromoGenics erbjuds 1 aktie i TopRight 
för varje cirka 1,94 teckningsoptioner av serie TO3. (”Erbjudandet”).

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de 16 976 019 aktier och de 2 829 336 
teckningsoptioner av serie TO3 i ChromoGenics uppgår till 216 670 579,20 SEK vilket 
motsvarar maximalt 24 399 840 nya aktier i TopRight. Full acceptans av Erbjudandet medför 
en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 4,64 procent eller 24 399 840 aktier. 

Acceptansfristen i Erbjudandet beräknas löpa från den 31 maj 2021 till omkring den 30 juni 
2021.

Då Erbjudandet utgörs av aktievederlag kommer inga kontanta medel utgå från Bolaget till 
aktieägarna i ChromoGenics och de nyemitterade aktierna kommer inte att tillföra TopRight 
några kontanta medel. Transaktionskostnaderna i samband med Erbjudandet beräknas 
uppgå till cirka 1,3 MSEK.

Varför upprättas 
detta Prospekt?

TopRight har genom tidigare förvärv utvecklat en framgångsrik förvärvsstrategi som bygger 
på att identifiera teknologier, produktportföljer och kompetenser som är kompatibla med 
TopRights affärsområden och expansiva plan, men som ännu inte har uppnått höjden av 
sin affärsmässiga potential. Genom ett effektivt integrationsarbete har Koncernen lyckats 
skapa en gemensam företagskultur där kunskap och förmågor flödar obehindrat inom 
organisationen. Denna strategi ligger till grund för ambitionen att förvärva ChromoGenics. 

Ett av de främsta motiven till att förvärva ChromoGenics är att få tillgång till den 
spetskompetens som ChromoGenics personal besitter. Just därför är det av högsta prioritet 
för TopRight att ChromoGenics talanger välkomnas in i den planerade nya organisationen. 

Styrelsen i TopRight bedömer att man har tillräckligt med rörelsekapital för att finansiera 
den planerade konsoliderade verksamheten under en kommande tolvmånadersperiod. 
Då Erbjudandet utgörs av aktievederlag kommer inga kontanta medel utgå från Bolaget till 
aktieägarna i ChromoGenics och de nyemitterade aktierna kommer inte att tillföra TopRight 
några kontanta medel. Transaktionskostnaderna i samband med Erbjudandet beräknas 
uppgå till cirka 1,3 MSEK.

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.

Göteborg Corporate Finance AB erhåller ersättning för sin rådgivning. Ersättningens storlek 
är dock inte beroende på utfallet av Erbjudandet och Förvärvet. Nordic Issuing agerar 
emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och erhåller på förhand bestämd ersättning. 

Inga ovan nämnda aktörer äger aktier i Bolaget. Bolaget bedömer att det inte föreligger några 
ekonomiska eller andra intressen eller intressekonflikter i samband med Erbjudandet.
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Riskfaktorer
I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för TopRights 
verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna hänför sig till TopRights verksamhet, bransch och 
marknader, och omfattar vidare operationella risker, legala risker, regulatoriska risker, risker kopplade 
till bolagsstyrning, skatterisker, finansiella risker samt riskfaktorer hänförliga till värdepapperen. 
Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst 
och dess förväntade negativa effekter. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana 
risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen och väsentliga för att fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut.

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Prospekt. De 
riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan 
riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

Risker relaterade till TopRights 
verksamhet & bransch

Konkurrens
TopRights affärsområden agerar på starkt 
konkurrensutsatta marknader. Bolaget bearbetar 
framförallt på den skandinaviska marknader för 
glas och ljus där det finns ett antal väletablerade 
aktörer och få inträdesbarriärer. Det kommer 
alltid att föreligga risk att en ökad konkurrens 
från marknadsaktörer med i många fall större 
finansiella resurser kan leda till minskade 
tillväxtmöjligheter eller att Bolagets verksamhet 
på andra sätt påverkas negativt. Därtill finns en 
risk att nya konkurrande teknologier, produkter 
och tjänster underminerar Bolagets förmåga 
att bibehålla affärsförbindelser, prisnivåer och 
strategiska beslut som har fattats inom de olika 
affärsområdena.  

Riskklassificering: hög

Beroende av nyckelpersoner
Verksamheten är beroende av förmågan att 
rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade 
medarbetare. Det föreligger alltid risk att 

Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner 
tillfredställande villkor gentemot den konkurrens 
som finns från andra bolag i branschen 
eller närstående branscher. Förlusten av en 
lednings- eller nyckelperson på grund av att den 
anställde till exempel säger upp sig eller går i 
pension kan innebära att viktiga kunskaper går 
förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller 
att genomförandet av TopRights affärsstrategi 
påverkas negativt. Denna risk är i hög grad även 
relevant vad beträffar personal i ChromoGenics. 
Kan inte TopRight förmå befintlig personal i 
ChromoGenics att arbeta kvar efter förvärvet 
kommer det att försvåra arbetet att integrera den 
nya verksamheten samt riskera att viktig know 
how försvinner ur koncernen.   

Riskklassificiering: hög

Förluster av större kunder
Bolaget har löpande affärsförhållanden 
med ett antal större kunder som står för 
en betydande del av Bolagets omsättning. 
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Om någon av dessa kunder skulle försättas 
i en position som försvårar, försenar eller 
förhindrar kundens åtaganden inom ramen 
för affärsförhållandet uppkommer en risk att 
Bolagets intjäningsförmåga påverkas negativt. 
TopRights i särklass största kund är Polestar, 
vilka svarar för en väsentlig del av Bolagets 
intäkter. Skulle TopRight förlora Polestar som 
kunde skulle det väsentlig påverka bolagets 
framtida försäljning och möjlighet att realisera 
Bolagets affärsmässiga strategi.  

Riskklassificering: medel

Leverantörer och produktion
TopRight agerar i nära samarbete med sina 
underleverantörer och utvecklar tillsammans 
logistikfunktioner och kvalitetskontroller. Risk 
föreligger att brister i dessa funktioner och 
rutiner kan leda till fördyringar eller förlorade 
inkomster med negativ inverkan på
Bolagets resultat och ställning som följd. 
Vidare har Bolaget ännu inte etablerat 
leverantörskontakter i sådan utsträckning 
att samtliga ingående komponenter kan 
upphandlas från mer än en källa. Det föreligger 
också risk att Bolagets leverantörer väljer att
avsluta sina samarbeten, vilket skulle medföra 
en väsentligt negativ inverkan på verksamheten. 

Riskklassificering: medel

Immaterialrättsliga frågor
Bolaget bedriver en kunskapsintensiv 
verksamhet, vari vissa teknologier skyddas av 
patent. Värdet hos Bolagets tillgångar är till 
viss del beroende av förmågan att erhålla och 
försvara immateriella rättigheter. Det finns en 
risk att Bolagets nödvändiga försvarsåtgärder 
uteblir genom utlöpta eller uteblivna 
patentskydd. Eftersom verksamheten bedrivs på 
en konkurrensutsatt marknad där den tekniska 
utvecklingen är i fokus, kan avsaknaden att 
patentskydd och andra immateriella rättigheter 
leda till att Bolagets intjäningsförmåga och 
tekniska utvecklingsarbete försämras. 

Riskklassificering: medel

Kreditrisk
Bolaget har fastställt policies för att försäljning 
endast sker till kunder med tillfredsställande 
betalningshistorik eller som bedöms ha 
tillfredsställande solvens. I flera fall är löptiden 
mellan arbetet utförande och erlagd betalning 
långvarig (ibland upp till 90 dagar). Det finns en 
risk att kunders finansiella situationer påverkas 
negativt under den tiden vilket kan komma till 
försenade eller uteblivna intäkter. Detta skulle 
innebära medföra en negativa inverkan på 
Bolagets intjäningsförmåga. 

Riskklassificering: medel

Valutarisk 
Valutarisken består i att valutakursförändringar 
har en påverkan på Bolagets resultat och 
uppstår i samband med betalningsflöden i 
utländsk valuta. Merparten av Bolagets intäkter 
härstammar från Sverige. Bolaget avser dock 
intensifiera försäljning till övriga nordiska 
länder vilket ökar exponeringen mot utländska 
valutor. Därtill är Bolaget beroende av vissa 
delkomponenter från utländska leverantörer. 
Det finns en risk att fluktuationer i valutor 
som Bolaget har exponering mot kan påverka 
Bolagets finansiella situation negativt.    

Riskklassificering: medel

Finansiella risker
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Aktiekursens utveckling
Nuvarande och potentiella investerare bör 
beakta att en investering i TopRight 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 TopRight inte kan säljas 
till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs. 

Riskklassificering: hög

Likviditet i handeln
Bolagets aktie handlas på en MTF och har cirka 
3 000 aktieägare. Omsättningen av Bolagets 
aktie har under perioden februari-mars 2021 
varierat från ca 75 000 kr till ca 5 4 00 000 kr 
per dag. Likviditeten i handeln av Bolagets 
aktie varierar kraftigt och är i många fall drivet 
av Bolagets informationsgivning. Enskilda 
aktieägares agerande kan resultera i märkbara 
förändringar i prissättningen av Bolagets aktier 
som inte alltid reflekteras i Bolagets prestationer. 
Aktieförsäljning av Bolagets styrelseledamöter, 
ledande befattningshavare och större aktieägare 
kan särskilt påverka aktiens kurs negativt. Vidare 

föreligger risk att Bolagets aktier inte kan säljas 
eller köpas till en för innehavaren vid varje 
tidpunkt acceptabel kurs. Detta kan försvåra 
en rättvis prissättning av Bolagets aktie och en 
negativ utveckling av investerarens investerade 
kapital. 

Riskklassificering: medel

Risker relaterade till erbjudna 
värdepapper

Risker relaterade till erbjudandet

Acceptgrad
Bolagets målsättning är att uppnå en acceptgrad 
motsvarande 90 procent av Målbolagets aktier. 
Det finns en risk att acceptgraden är lägre än 
vad Bolaget anser är motiverat för att fullfölja 
Erbjudandet. Det skulle medföra att tillträdet 
av Målbolaget uteblir vilket skulle resultera i 
revideringar av Bolagets expansionsplan. För 
investerare som valt att acceptera Erbjudandet 
förefaller en risk att erbjudandet återkallas och 
att de inte kommer kunna ta del av Erbjudandet.  

Riskklassificering: hög

Informationsasymmetri
Bolaget har haft begränsad insyn i 
ChromoGenics verksamhet och har i många 
fall hänvisats till information som är av allmän 
kännedom. Det föreligger risk att Bolaget inte 
har erhållit väsentlig information som kan ha 
undanhållits på grund av tystnadsplikt eller 
annat skäl. Beroende på informationens natur 
kan detta medföra oförutsedda kostnader, 
resursbehov och nödåtgärder på väsentlig 
bekostnad av Bolagets dagliga verksamhet och 
finansiella situation. 

Riskklassificering: medel
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Erbjudande till aktieägarna och 
optionsinnehavarna av serie TO3 i 
ChromoGenics 
TopRight offentliggjorde den 3 mars 2021 ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna 
och optionsinnehavarna i ChromoGenics att överlåta samtliga sina utestående aktier och 
teckningsoptioner i ChromoGenics till TopRight. 

Aktierna i ChromoGenics är noterade på First North Stockholm under symbolen ”CHRO”. 

Erbjudandet & vederlag
TopRight erbjuder varje aktieägare och innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 i 
ChromoGenics att överlåta sina aktier och teckningsoptioner till TopRight i utbyte mot aktier i 
TopRight.

TopRight erbjuder aktieägarna en (1) aktie i TopRight för varje nollkommasjuttiofyra (0,74) aktier i 
ChromoGenics. 

TopRight erbjuder innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 en (1) aktie i TopRight för varje 
enkommanittiofyra (1,94)1  teckningsoptioner av serie TO3 i ChromoGenics.
 
Courtage kommer ej att utgå i samband med Erbjudandet.

Om ChromoGenics betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken 
avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget 
att justeras i motsvarande mån.

Fraktioner
Endast hela aktier i TopRight kommer att erhållas av aktieägare i ChromoGenics som har accepterat 
Erbjudandet. Om en direktregistrerad aktieägare i ChromoGenics innehar sådant antal aktier eller 
teckningsoptioner att det vederlag som utbetalas i Erbjudandet inte är ett jämnt heltal nya aktier 
i TopRight kommer andelar av sådana aktier eller teckningsoptioner att säljas av Nordic Issuing 
på NGM Nordic MTF efter sammanläggning med andra sådana andelar. Försäljningslikviden 
från sådan försäljning kommer att fördelas proportionerligt mellan de berörda aktieägarna och 
teckningsoptionsinnehavarna i ChromoGenics, baserat på den andel av en aktie i TopRight som 
sådan respektive aktieägare och teckningsoptionsinnehavare annars skulle ha erhållit. För aktieägare 
och teckningsoptionsinnehavare i ChromoGenics vars aktier är förvaltarregistrerade kommer 
eventuella fraktioner av aktier i TopRight som sådan aktieägare annars skulle ha erhållit hanteras i 
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

1 Exakt utbyte är 1,93886462882096
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Villkor för Erbjudandets fullföljande

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:
i. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att TopRight blir ägare till aktier motsvarande  
 mer än 60 procent av det totala antalet aktier i ChromoGenics, efter full utspädning,
ii. att ordinarie bolagsstämma i TopRight beslutar om att ändra bolagsordningen och ett   
 bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av vederlagsaktierna och att beslutet  
 stöds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna  
 som de vid stämman företrädda aktierna,
iii. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i ChromoGenics på villkor  
 som för aktieägarna i ChromoGenics är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet,
iv. att varken Erbjudandet eller förvärvet av ChromoGenics helt eller delvis omöjliggörs eller   
 väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller  
 domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon motsvarande omständighet, som föreligger eller  
 rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, ChromoGenics omsättning, resultat, likviditet,  
 eget kapital eller tillgångar,
v. att ingen information som offentliggjorts av ChromoGenics är väsentligt felaktig, ofullständig  
 eller vilseledande, och att ChromoGenics har offentliggjort all information som borde ha   
 offentliggjorts av ChromoGenics, samt
vi. att ChromoGenics inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för  
 Erbjudandets lämnande eller genomförande.

TopRight förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av 
ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor ii.-vi. får emellertid ett sådant 
återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för 
TopRights förvärv av aktierna i ChromoGenics.

TopRight förbehåller sig vidare rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, 
inklusive att, såvitt avser villkor i. ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.

TopRight förbehåller sig vidare rätten att återkalla erbjudandet senast sista dagen i acceptperioden 
den 30 juni 2021, eller vid en eller flera eventuella förlängningar den sista dagen av den förlängda 
acceptfristen.

Erbjudandets totala värde
Erbjudandet värder varje aktie i ChromoGenics till 12 SEK och varje teckningsoption av serie TO3 till 
cirka 4,58 SEK.  

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår, vid full anslutning, till cirka 216 MSEK baserat på 
stängningskursen 8,88 SEK för TopRights aktie den 2 mars 2021.



17

Erbjudande till aktieägarna & optionsinnehavarna i ChromoGenics

TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Budpremie
Erbjudandevederlaget för varje aktie i ChromoGenics motsvarar en premie om:
• 17,56 procent baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för ChromoGenics aktie 20 

handelsdagar före budet och stängningskursen 8,88 SEK för TopRights aktie den 2 mars 2021,
• 9,89 procent baserat på stängningskurserna för ChromoGenics respektive TopRights aktier den 2 

mars 2021.
Erbjudandevederlaget för varje teckningsoption av serie TO3 i ChromoGenics motsvarar en premie om:
• 36,08 procent baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för ChromoGenics aktie 20 

handelsdagar före budet och stängningskursen 8,88 SEK för TopRights aktie den 2 mars 2021,
•  9,50 procent baserat på stängningskurserna för ChromoGenics teckningsoptioner av serie TO3 

respektive TopRights aktier den 2 mars 2021.

Acceptnivå
Erbjudandets fullföljande är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att TopRight 
blir ägare till aktier motsvarande mer än 60 procent av det totala antalet aktier i ChromoGenics, efter full 
utspädning. TopRight förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor och fullfölja Erbjudandet vid lägre 
acceptansnivå.

Erbjudandets finansiering
Erbjudandet kommer att finansieras med nyemitterade aktier i TopRight. Vid full anslutningsgrad 
kommer antalet nyemitterade aktier uppgå till 24 399 840 aktier.

TopRights innehav i ChromoGenics
TopRight äger vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet inte några aktier och innehar heller 
inte några finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i 
ChromoGenics.
 
Uttalande från Aktiemarknadsnämnden
Aktiemarknadsnämden har i ett utlåtande beviljat TopRights hemställan om att förlänga tidsfristen med 
ytterligare sex veckor räknat från den 16 april då uttalandet utfärdades.

Uttalande från ChromoGenics AB
Styrelsen i ChromoGenics har i ett uttalande utfärdat en avrådan till sina aktieägare från att acceptera 
TopRights erbjudande. Vidare har ChromoGenics styrelse avböjt en förfrågan om att granska och uttala 
sig om innehåll i detta Prospekt som beskriver ChromoGenics. 
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Godkännande från konkurrensmyndigheter
Förestående Erbjudande har inte villkorats av något erhållande av godkännande från 
konkurrensmyndigheter. Enligt 4 kap. 6 § konkurrenslagen ska en företagskoncentration endast 
anmälas till konkurrensverket om de berörda företagen tillsammans har en årsomsättning i Sverige som 
överstiger en miljard kronor, vilket inte berör inte det planerade förvärvet.

Due Diligence
TopRight har inte genomfört någon due diligence av legal, finansiell eller kommersiell karaktär. 
Information som TopRight har dagit del av har varit begränsat till redan offentliggjord information.  

Tillämplig lagstiftning
Aktierna i Erbjudandet lyder under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
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Bakgrund & motiv

TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och 
digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper 
varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva 
upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till 
TopRight. TopRight är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic MTF.  

TopRight tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Bland kunderna 
återfinns arkitekter, byggbolag, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, 
samhällsaktörer och techbolag.

Bolaget har genom tidigare förvärv utvecklat en framgångsrik förvärvsstrategi som bygger på att 
identifiera teknologier, produktportföljer och kompetenser som är kompatibla med TopRights 
affärsområden och expansiva plan, men som ännu inte har uppnått höjden av sin affärsmässiga 
potential. Genom ett effektivt integrationsarbete har Koncernen lyckats skapa en gemensam 
företagskultur där kunskap och förmågor flödar obehindrat inom organisationen. Detta har 
konkretiserats ytterligare genom etableringen av det nya huvudkontoret TOPHOUSE där 
verksamheterna har samlokaliserats och där syftet har varit att skapa en dynamisk arbetsmiljö som 
främjar både tradition och innovation. Denna strategi ligger till grund för ambitionen att förvärva 
ChromoGenics. 

ChromoGenics är en glastillverkare som kombinerar traditionella fönster och konstruktioner av glas 
med innovativ teknik som skapar ett kunderbjudande med betoning på komfort, estetik, miljö och 
energibesparing. Försäljningen bedrivs huvudsakligen i Norden och kunderna består mestadels av 
kommersiella fastighetsägare. Genom förvärvet spår TopRight möjligheter att sammanväva kunskap, 
teknik och resurser i syfte att bli en helhetsleverantör av innovativa produkter och tjänster till kunder 
som delar Koncernens värderingar kring hållbarhet, miljö och professionalism. Vidare ser TopRight 
potential till korsförsäljning över bolagens respektive kundled samt möjligheter att tillsammans anta 
större och mer utmanande projekt, vilket i sin tur bidrar till att utveckla medarbetarna och vässar 
kompetensen i organisationen.

Ett av de främsta motiven till att förvärva ChromoGenics är att få tillgång till den spetskompetens som 
ChromoGenics personal besitter. Just därför är det av högsta prioritet för TopRight att ChromoGenics 
talanger välkomnas in i den planerade nya organisationen. 
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TopRights insyn i ChromoGenics är begränsad till offentligt tillgänglig information varför TopRight 
inte har en detaljerad uppfattning om framtida resurs- och allokeringsbehov i ChromoGenics 
efter genomfört Erbjudande. För att förverkliga förväntade synergier avseende intäkter och 
kostnadsbesparing kan därför samordning av bolagens respektive verksamheter komma att medföra 
vissa operationella och organisatoriska förändringar. Några väsentliga förändringar i ChromoGenics 
planeras för närvarande inte. 

ChromoGenics verksamhet i Uppsala planeras att fortsättningsvis bedrivas med en hög grad 
av självständighet som ett dotterbolag i Koncernen. Genom att bli en del av Koncernen erhåller 
ChromoGenics såväl finansiellt som operationellt stöd för att förverkliga uppsatta mål vilket kommer 
att bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för Koncernen.

Finansiering av förvärvet
Styrelsen i TopRight bedömer att man har tillräckligt med rörelsekapital för att finansiera den 
planerade konsoliderade verksamheten under en kommande tolvmånadersperiod. Då Erbjudandet 
utgörs av aktievederlag kommer inga kontanta medel utgå från Bolaget till aktieägarna i 
ChromoGenics och de nyemitterade aktierna kommer inte att tillföra TopRight några kontanta medel. 
Transaktionskostnaderna i samband med Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. 

Styrelsens försäkran
TopRights styrelse ansvarar för Prospektet och enligt styrelsens kännedom överensstämmer den 
informationen som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle 

påverka dess innebörd har utelämnats.

Göteborg , den 28 maj 2021

TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Fredrik Skarke  Lars Celsing  Andreas Hall  Daniel Moström
Styrelseordförande  Styrelseledamot Styrelseledamot  Styrelseledamot
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Synergier
TopRight tillämpar en förvärvsstrategi som bygger på att genomföra förvärv med tydliga operationella 
synergieffekter som kan realiseras tidigt och integreras i den strategisk planen. Detta görs genom en 
noggrann allokering av resurser och personal och ett konstant fokus på implementering, förbättring 
och löpande utvärdering av konsolideringsarbetet. Nedan redogörs ett antal potentiella synergier 
som Bolaget har identifierat och som ligger till grund för motivet för förvärvet.

Ökad försäljning
Tydliga synergieffekter återfinns inom respektive 
bolags produktportföljer. ChromoGenics besitter 
en produktportfölj bestående av innovativ 
glasteknik som är effektiv och smart för både 
företag och miljön. Sedan kommersialiseringen 
2016 har ChromoGenics ett antal ägare av 
kommersiella fastigheter som kunder. 

TopRight har kompletterande teknik och 
kunskap inom produktområdena, inte minst hos 
det helägda glasföretaget Ferm & Persson vars 
historia sträcker sig tillbaka till 1894.

TopRight besitter även kompetens inom 
försäljning av produkter och tjänster som 
återfinns hos ChromoGenics kundsegment. 
Genom ett brett erbjudande och offensiv 
försäljning strävar TopRight efter att komma 
in tidigt i processer hus kunder. Effekten av 
försäljningsarbetet reflekteras i värdet av 
TopRights senaste kommuncierade orderbok - 
165 MSEK i tagna order från kund. 

ChromoGenics innovationshöjd kombinerat 
med TopRights förmåga att paketera teknik och 
snabbt ta den till marknaden skulle resultera i en 
attraktiv och konkurrenskraftigare totalleverantör 
av glaslösningar, samtidigt som korsförsäljning 
genererar ett högre ROI (Return On Investment, 
svenska: avkastning på investering) för bägge 
bolagen.  

Kostnader
TopRight har identifierat ett antal områden där 
ett samgående kan bidra till en smalare samlad 
kostnadskostym. Bolagen delar ambitionen om 
att ständigt ligga i teknikens framkant genom 

att förena ny teknik med befintlig. Genom att 
dela kompetens, resurser och IP kan bolagen 
effektivisera FoU-investeringar och realisera 
avkastning. 

TopRights ambition är att ChromoGenics blir 
en del av TopRight Nordics supplychain för att 
tillverka SMART Glas® både i folie och laminerad 
form. Tillsammans bildas en gemensam 
produktionsanläggning för både TopRight 
(SMART Glas) och ChromoGenics. Detta 
skulle ge fördelar avseende flexibilitet, ledtider 
samt kostnad. Verksamheternas huvudkontor 
samlokaliseras i Göteborg till TopHouse – The 
TopRight Home of Cutting Edge Solutions, 
för att kostnadseffektivisera gemensamma 
stabsfunktioner och öka samverkan mellan 
bolagen. TopHouse bildar framtidens dynamiska 
arbetsplats där industri möter framtid och 
tradition möter innovation.

Positionering
Genom affärsområdet TopEnvironment siktar 
TopRight på att bli en ledande aktör inom den 
energieffektiva gröna omställningen för ljus. Ett 
område där TopRight, ihop med ChromoGenics, 
med sin kompetens inom både ljus och glas har 
en möjlighet att ta en stark och tydlig position 
– målet är att bli ledande och bäst på glas med 
sladd oavsett applikation.

Tillsammans kan fokuset i erbjudandet till kund 
flyttas från glaskomponent till komfort, flexibilitet 
och energireduktion. Höga krav på miljöhänsyn 
och etik ska genomsyra hela organisationen.
Oavsett om intressenten är kund, aktieägare 
eller leverantör ska budskapet vara tydligt - 
”Made in Sweden” är en konkurrensfördel. 
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Villkor & anvisningar

Erbjudandet
I Erbjudandet värderas varje aktie i 
ChromoGenics till 12 SEK samt varje 
teckningsoption av serie TO3 till 4,58 SEK. 
Det totala värdet av Erbjudandet, förutsatt full 
anslutning, uppgår till cirka 217 MSEK. 

Vederlag
Vederlaget i Erbjudandet består av aktier 
i TopRight. Aktieägarna i ChromoGenics 
erbjuds 1 aktie i TopRight för varje 0,74 antal 
aktier i ChromoGenics. Optionsinnehavare 
av serie TO3 i ChromoGenics erbjuds 1 aktie 
i TopRight för varje 1,93886462882096 antal 
teckningsoptioner av serie TO3 i ChromoGenics.

Om ChromoGenics betalar utdelning eller 
genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, 
för vilken avstämningsdagen inträffar före 
redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer 
Erbjudandevederlaget att justeras i motsvarande 
mån. 

Courtage kommer inte att utgå i samband med 
Erbjudandet. 

Accept
Aktieägare och optionsinnehavare i 
ChromoGenics vars aktier och/eller 
teckningsoptioner av serie TO3 är 
direktregistrerade hos Euroclear Sweden 
AB (”Euroclear”) och som önskar acceptera 
Erbjudandet ska under perioden från och 
med den 31 maj 2021 till och med den 30 juni 
2021 klockan 17.00 signera och insända en 
anmälningssedel till Nordic Issuing som agerar 
emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. 

Ifylld och signerad anmälningssedel ska skickas 
till Nordic Issuing på nedanstående adress:

Ärende: TopRight
Nordic Issuing
Stortorget 3
211 22 Malmö

Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas 
med post i bifogat för-frankerat svarskuvert i 
god tid före sista dagen för acceptfristen för 
att kunna vara Nordic Issuing tillhanda senast 
klockan 17.00 den 30 juni 2021. 

Anmälningssedeln kan också insändas per 
e-post till: info@nordic-issuing.se (inskannad 
anmälningssedel)

VP-kontot och aktuellt innehav i ChromoGenics 
framgår av den förtryckta anmälningssedel 
som kommer att distribueras tillsammans 
med ett informationsbrev till aktieägare och 
optionsägare av serie TO3 vars innehav i 
ChromoGenics är direktregistrerat hos Euroclear 
den 28 maj 2021. Aktieägare samt optionsägare 
av serie TO3 bör själv kontrollera att de förtryckta 
uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta.

Vänligen notera att inga ändringar får göras i 
texten på den förtryckta anmälningssedeln samt 
att felaktiga eller ofullständiga anmälningssedlar 
kan komma att lämnas utan avseende.

Aktieägare och optionsinnehavare av serie TO3 
i ChromoGenics som accepterar Erbjudandet 
bemyndigar och instruerar Nordic Issuing att å 
deras vägnar teckna nya aktier i TopRight samt 
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att leverera aktier och teckningsoptioner av 
serie TO 3 i ChromoGenics till TopRight i utbyte 
mot aktier i TopRight i enlighet med villkoren för 
Erbjudandet. 

Förvaltarregistrerat innehav
Aktieägare i ChromoGenics vars aktier är 
förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank 
eller annan förvaltare, kommer inte att erhålla 
den förtrycka anmälningssedeln. Sådana 
aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare 
och accept ske i enlighet med förvaltarens 
instruktioner.

Pantsatt innehav
Om aktier eller teckningsoptioner som avses 
lämnas in i Erbjudandet är registrerade som 
pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl 
pantgivaren som panthavaren underteckna 
anmälningssedeln och därmed bekräfta att 
panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. 
Panträtten måste således vara avregistrerad i 
Euroclear-systemet avseende berörda aktier 
i ChromoGenics när dessa ska levereras till 
TopRight. De som är upptagna i förteckningen 
över panthavare och förmyndare kommer inte att 
erhålla någon anmälningssedel, utan kommer 
istället att meddelas separat. 

Prospekt och anmälningssedel
Detta Prospekt och en förtryckt 
anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga 
på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-
issuing.se) och TopRights hemsida (www.
toprightnordic.com).

Acceptfrist och rätt till förlängning av 
Erbjudandet
Acceptfristen löper från och med den 31 maj 
2021 till och med den 30 juni 2021. 

TopRight förbehåller sig rätten att förlänga 
acceptfristen för Erbjudandet liksom att 
senarelägga tidpunkten för redovisning av 

vederlag. Meddelande om sådan förlängning 
kommer att offentliggöras av TopRight genom 
pressmeddelande i enlighet med gällande lagar 
och regler.

Rätt till återkallelse av accept
Aktieägare och optionsinnehavare av serie TO3 
i ChromoGenics har rätt att återkalla lämnad 
accept av Erbjudandet. För att återkallelsen ska 
kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse 
ha kommit Nordic Issuing tillhanda per post 
eller e-post innan TopRight har offentliggjort 
att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller, 
om sådant offentliggörande inte skett under 
acceptperioden, senast klockan 17.00 CET 
den sista dagen av acceptperioden. Kvarstår 
vid en förlängning av Erbjudandet villkor för 
Erbjudandet som TopRight har förbehållit sig 
rätten att frånfalla, gäller rätten att återkalla 
avgiven accept på motsvarande sätt även under 
sådan förlängning av Erbjudandet. Aktie-/
optionsägare i ChromoGenics vars aktier 
och/eller teckningsoptioner av serie TO3 är 
förvaltarregistrerade och som önskar återkalla 
avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i 
enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Bekräftelse av accepter och överföring av 
aktier/teckningsoptioner i ChromoGenics till 
spärrade VP-konton
Efter det att Nordic Issuing har mottagit och 
registrerat korrekt ifylld anmälningssedel 
kommer aktierna och/eller teckningsoptioner av 
serie TO3 i ChromoGenics att överföras till ett 
för varje aktie-/optionsägare i ChromoGenics 
nyöppnat spärrat VP-konto, ett så kalla 
apportkonto. I samband därmed kommer 
Euroclear att distribuera en avi (”VP-avi”) som 
utvisar det antal aktier och teckningsoptioner 
av serie TO3 i ChromoGenics som bokats ut 
från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi 
som utvisar det antal aktier i ChromoGenics 
som bokats in på det nyöppnade spärrade 
apportkontot.
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Fraktioner vid aktievederlag
Erbjudandet kan accepteras för varje aktie-/
optionsägares hela innehav av aktier och/eller 
teckningsoptioner av serie TO3 i ChromoGenics, 
även om antalet aktier eller teckningsoptioner 
av serie TO3 i ChromoGenics inte ger ett jämnt 
antal aktier i TopRight. Endast hela aktier i 
TopRight kan levereras till aktieägare och 
optionsinnehavare i ChromoGenics som har 
accepterat Erbjudandet. 

Om en direktregistrerad aktieägare och/eller 
optionsinnehavare i ChromoGenics innehar 
sådant antal aktier och/eller teckningsoptioner 
av serie TO3 att det vederlag som utbetalas i 
Erbjudandet inte är ett jämnt heltal nya aktier i 
TopRight kommer andelar av sådana aktier och/
eller teckningsoptioner av serie TO3 att säljas 
av Nordic Issuing på NGM Nordic SME efter 
sammanläggning med andra sådana andelar. 

Försäljningslikviden från sådan försäljning 
kommer att fördelas proportionerligt mellan de 
berörda aktieägarna och optionsinnehavarna 
ChromoGenics, baserat på den andel av 
en aktie i TopRight som sådan respektive 
aktieägare och/eller optionsinnehavare 
annars skulle ha erhållit. Sådan försäljning är 
courtagefri. Genom att acceptera Erbjudandet 
ger aktieägarna och optionsinnehavarna av 
serie TO3 i ChromoGenics uppdrag åt och 
befullmäktigar Nordic Issuing att genomföra 
sådan försäljning. För aktieägare och/eller 
optionsinnehavare i ChromoGenics vars aktier 
och/eller teckningsoptioner av serie TO3 
är förvaltarregistrerade kommer eventuella 
fraktioner av aktier i TopRight som sådan 
aktieägare och/eller optionsinnehavare i 
ChromoGenics annars skulle ha erhållit hanteras 
i enlighet med instruktioner från respektive 
förvaltare. 

Offentliggörande av utfall
Meddelande angående uppfyllandet av 

Erbjudandets villkor eller TopRights beslut att 
fullfölja Erbjudandet förväntas offentliggöras 
genom pressmeddelande omkring den 28 
juni 2021. Under förutsättning att sådant 
offentliggörade sker den 2 juli 2021 beräknas 
redovisning av eventuell likvid för fraktioner 
kunna påbörjas omkring den 6 juli 2021.

Tvångsinlösen och avnotering
Om TopRight blir ägare till mer än 90 procent 
av aktierna i ChromoGenics avser TopRight 
att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier 
i ChromoGenics enligt aktiebolagslagen 
(2005:551). I samband därmed kommer 
TopRight att verka för ChromoGenics aktier 
avnoteras från Nasdaq First North.

Upptagande till handel i nya aktier i TopRight
I samband med Erbjudandet avser TopRight att 
ansöka om notering av de aktier i TopRight som 
förvärvas i samband med Erbjudandet under 
symbolen TOPR MTF på NGM Nordic SME. 
ISIN-kod är SE0010297507. De nya aktierna 
i TopRight beräknas kunna handlas på NGM 
Nordic SME efter utbokning av aktievederlaget i 
Erbjudandet, vilket beräknas ske omkring den 15 
juli 2021.

Rätt till utdelning
De aktier i TopRight som ges ur som vederlag i 
Erbjudandet berättigar till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att de nya 
stamaktierna införts i TopRights aktiebok. 

Utländska aktieägare avseende deltagande i 
Erbjudandet
Erbjudandet lämnas inte, och detta Prospekt 
får inte distribueras eller offentliggöras, vare 
sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga 
anmälningssedlar kommer att accepteras 
från eller på uppdrag av aktieägare eller 
optionsinnehavare av serie TO3, i framförallt 
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya 
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Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller 
USA (inklusive District of Columbia), eller i 
något annat land där lämnande av Erbjudandet, 
distribution eller offentliggörande av detta 
Prospekt eller godkännande av accept av 
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar 
eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare 
erbjudandehandlingar eller prospekt upprättas 
eller registrering sker eller att någon annan 
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt 
svensk lag.

Emissionsinstitut och finansiell rådgivare
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och 
Göteborg Corporate Finance agerar finansiell 
rådgivare till TopRight med anledning av 
Erbjudandet.

Viktig information angående NID och LEI
Enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 
2014/65/EU (”MiFID II”) behöver alla investerare 
från och med den 3 januari 2018 ha en global 
identifieringskod för att kunna genomföra en 
värdepapperstransaktion. Dessa krav medför 
att juridiska personer behöver ansöka om 
registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) 
och fysiska personer behöver ta reda på sitt 
NID-nummer (National ID eller National Client 
Identifier) för att kunna acceptera Erbjudandet. 
Observera att det är aktieägarnas juridiska 
status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-
nummer behövs samt att ett emissionsinstitut 
kan vara förhindrat att utföra transaktionen åt 
aktieägaren i fråga.

Frågor med anledning av erbjudandet kan 
ställas till:

Nordic Issuing 
Tel: +46 (0)40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se

TopRight Nordic
Tel: +46 (0) 703-32 30 07
E-post: anders.myrback@toprightnordic.com
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Information om ChromoGenics

ChromoGenics i korthet 
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med 
ursprung i forskning vid Ångströmlaboratoriet 
vid Uppsala universitet. Bolaget startades 
av Greger Gregard, Professor Claes-Göran 
Granqvist och hans forskargrupp som ett 
resultat av närmare tjugo års forskning med 
fokus på utveckling och kommersialisering 
av dynamiska glas och solskyddslösningar 
för byggnader. Bolaget erbjuder ett komplett 
koncept av såväl dynamisk som statiskt glas 
för kontroll av värme- och ljusinsläpp i fönster 
och fasader samt även en solcellspanel 
framtagen för fasader. ChromoGenics initierade 
kommersiell försäljning under 2016 och har 
sedan dess levererat energieffektiva glas 
till flera av Sveriges större fastighetsbolag. 
ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First 
North under 2017. 

Affärsidé 
ChromoGenics affärsidé är att utveckla, 
producera och sälja den dynamiska 
glasteknologin ConverLight Dynamic samt 
sälja den statiska glasteknologin ConverLight 
Static och de energieffektiva solcellspanelerna 
ConverLight Energy för fasader. Samtliga 
möjliggör förbättrad inomhuskomfort, ökad 
energiprestanda och större arkitektonisk frihet. 
Bolaget avser, inom ramen för en betydande 
egen maskinkapacitet och kompetens inom 
sputtring, parallellt och på kontraktbasis bedriva 
industriell sputtring som underleverantör till 
externa parter. 

Verksamhetsbeskrivning
Bländande solljus är ett generellt problem i 
kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. 
Därutöver föreligger även regionala och 

säsongsbundna problem till följd av 
inströmmande solvärme vilket påverkar 
inomhusklimatet och ökar kylbehovet av 
fastigheter till en stor kostnad och energiåtgång. 
För att hantera dessa problem monterar 
fastighetsägare och hyresgäster ofta in- och 
utvändiga solskydd, vanligtvis persienner och 
markiser. Sådana innebär naturlig försämrad 
utsikt samt höga underhållskostnader i form av 
reparationer. I syfte att motverka dessa problem 
kommersialiserar ChromoGenics innovativa 
glasteknologier med goda förutsättningar att 
ersätta existerande fönster- och fasadglas. 
Under ChromoGenics varumärke ConverLight 
kommersialiserar Bolaget tre huvudsakliga 
produktlinjer; Dynamic, Static och Energy. 

ConverLight Dynamic inbegriper 
glaslaminat med dynamiskt solskydd och 
energiprestandahöjande egenskaper som kan 
användas i såväl enkel- som i isolerglas med 
multifunktionella egenskaper. ChromoGenics 
egenutvecklade och patenterade elektrokroma 
folie är det som förser glaslaminater med 
dessa dynamiska egenskaper. ConverLight 
Dynamic är en elektrokrom glasteknologi som 
möjliggör styrning och reglering av ljus- och 
solenergigenomsläpp i laminerat glas. Med 
hjälp av att ett elektriskt spänningsfält kan det 
laminerade fönsterglaset skifta ton, från ljust till 
mörkt, med resultat att glasets ljustransmittans, 
d v s andelen ljus som förs igenom glaset, 
förändras. ChromoGenics bedömer att 
Bolagets glasteknologi är brett användbar 
inom marknaden för fönster- och fasadglas till 
fastigheter. Oönskad ljus- och värmeinstrålning 
kan avskärmas utan att dagsljuset går förlorat. 
Inomhusklimatet i fastigheter kan därigenom 
bevaras svalt och stabilt oberoende av årstid. 
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Produkten skapar även arkitektonisk frihet och 
att fri utsikt från fönster kan bevaras. 

ConverLight Static avser högeffektiva och 
statiska fönster- och fasadglas med fixa 
produktegenskaper i form av ljus- och 
värmegenomsläpp som bidrar positivt till 
optimerad dimensionering av ventilation och 
klimat i fastigheter. ConverLight Static blockerar 
ljus-och solvärmestrålning med fix inställning 
och begränsar behovet av in- och utvändiga 
solskyddsanordningar, likvärdigt med Bolagets 
dynamiska teknologi. ConverLight Static finns 
kommersiellt tillgängligt i två utföranden; Facade 
och Skylight. Beroende på användarbehov 
kan produkten tillhandahållas i samtliga 
grupper av brand- och säkerhetsglas, samt i 
ljusreducerande glas. Facade har 49 procent 
ljustransmittans och blockerar uppemot 70 
procent solvärmestrålning. 

ConverLight Energy är en solcellspanel för 
fasadbeklädnad i olika färger och mönster 
som producerar elektricitet, vilket bidrar till 
energibalans och kostnadsbesparingar i 
fastigheter. Fastighetsfasader består av såväl 
fönster- som väggytor. För att skapa ett komplett 
fasadkoncept utvidgade ChromoGenics under 
2019 produktportföljen med glasprodukter 
i form av fasadpaneler för väggytor. Dessa 
kommersialiseras under produktnamnet 
ConverLight Energy. Fasadpanelerna 
innehåller monokristallina solceller som 
gör panelerna energigenererande. Andelen 

infallande solstrålning som omvandlas till 
elektricitet, uppgår till uppemot 15 procent. 
Då solpanelerna genererar elektricitet 
medför de kostnadsbesparingar genom 
bättre energibalans i fastigheter. Bolagets 
solcellspaneler finns i olika färger och mönster, 
vilket skapar förutsättningar för hög grad av 
flexibilitet vid utformning av en fastighetsfasad. 

Patentportfölj
ChromoGenics har inom produktområdet 
ConverLight Dynamic byggt upp en 
patentportfölj bestående av 18 patentfamiljer 
som täcker väsentliga material, processer och 
applikationer, varav det sista patentet löper ut 
år 2039. Fokus i Bolagets patent-portfölj ligger 
på applikationer, produktionsmetoder och 
tekniska lösningar för elektrokroma material och 
produkter. Inom dessa områden har Bolaget 
merparten av sina patentfamiljer i vilket det 
sista patentet löper ut år 2036. Övriga patent 
relaterar till ljus- och klimatstyrning i byggnad i 
kombination med dynamiska glas, samt till andra 
dynamiska teknologier. 
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ChromoGenics marknadsöversikt

Generella marknadsförutsättningar 
Den globala marknaden för dynamiska glas 
är i kraftig tillväxt, främst i USA, Mellanöstern 
samt de utvecklade ekonomierna inom EU 
och i Asien. Fördelarna som tekniken innebär 
verkar vara pådrivande i framväxt av framtidens 
glasteknologi och har hittills främst efterfrågats 
för kommersiella fastigheter. Ökad efterfrågan 
skapas naturligt genom påverkan från 
arkitekter och andra byggnadskonstruktörer. 
I förlängningen kan dynamiska glas även 
appliceras inom andra områden, t ex bilar, 
bussar, tåg, flygplan, fartyg och arbetsfordon. 
Vid ombyggnad av befintliga fastigheter bedöms 
även i framtiden ske betydande utbyten av 
traditionella till dynamiska glas. 

Glasmarknaden 
Den aggregerade glasmarknaden beräknas 
globalt uppgå till över 100 miljarder USD 
och drivs primärt av byggnadsindustrin 2.   
Den ökade efterfrågan drivs bland annat av 
byggnadsglas av trender inom design och 
arkitektur som premierar glasbeklädda fasader, 
partiellt eller helt, som i kontrast till byggnation 
i stål ger en mer levande transparent stadsbild. 
Efterfrågan har ökat genom nya tekniker för 
helglasfasader, bl a genom utveckling av dold 
infästning, som komplement till existerande 
exponerad infästning genom profiler i t ex 
rostfritt stål eller aluminium.  

Dynamiska glas 
Marknaden för dynamiska glas utgör en 
delmarknad av den totala glasmarknaden och 

beräknas öka från omkring 3,7 miljarder USD 
år 2018 till cirka 10,0 miljarder USD 2025, vilket 
motsvarar en årlig tillväxt om cirka 15,2 procent. 
Förklaringen till den högre tillväxttakten för 
dynamiska glas jämfört med glasmarknaden 
som helhet är de attraktiva egenskaper som 
dynamiska glas erbjuder i form av ökad 
energieffektivitet och därmed förutsättningar för 
förbättrad fastighetsekonomi. Därtill erbjuder 
dynamiska glas förbättrade miljövinster samt 
ökad trivsel och komfort 3.   

Dynamiska glas innebär i dagsläget en större 
investering än traditionella glas, i avvaktan på att 
skalekonomi genom effektiviserad produktion 
och distribution får effekt i form av lägre 
prisnivåer. Bedömningen är därför att dynamiska 
glas initialt lämpar sig bäst för utvecklade 
marknader, där förmågan att investera i 
tekniskt avancerade lösningar är större än 
på mindre utvecklade marknader, där det är 
vanligare med statiska glas och dynamiska 
solskydd som persienner, lameller, gardiner 
och markiser. Utvändiga solskydd är billigare i 
inköp men kostar mer i underhåll. Nordamerika 
har länge varit den dominerande marknaden 
för dynamiska glas, följt av Europa. Strikta 
regleringar i Europa stimulerar till investeringar 
i energieffektivitet. De asiatiska marknaderna 
har ökat betydligt under senare år och utgjorde 
cirka 24 procent av världsmarknaden 2016, att 
jämföra med cirka sju procent 2009 och är den 
snabbast växande marknaden för dynamiska 
glas och bedöms förbli det under  
kommande år 4.  

2 https://www.imarcgroup.com/flat-glass-market
3 https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-smart-glass-market
4 http://www.merkleandsears.com/report-details.php?report_list=Global+Smart+Augmented+Reality+Glass+Market+Analysis. 
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Marknadens drivkrafter
Dynamiska glas uppnår samma fördelar som 
ett utvändigt externt solskydd, men utan 
nackdelarna som de medför som skymd sikt 
och höga underhållskostnader. Dynamiska glas 
lämpar sig bäst för marknadssegment med hög 
betalningsvilja och fokus på energieffektivisering 
och komfort. 

Utöver en ökad befolkning finns ytterligare 
ett antal drivkrafter på glasmarknaden. De 
dynamiska glasens egenskaper, däribland 
energibesparing, miljö och trivsel är faktorer 
som är starka bidragare till den starkt ökade 
efterfrågan på dynamiska glas. 

Energibesparing
Utveckling mot energieffektiva hus blir i takt 
med stigande energipriset en stark trend. 
Stigande elpriser behöver inte enbart vara 
drivet av marknadskrafter utan även av 
makroeffekter. Arkitekter, byggbolag och 
fastighetsägare utvärderar löpande nya tekniker 
för energibesparing, förbättrad inomhusmiljö 
och större arkitektonisk frihet där ChromoGenics 
produkter kan bidra till ökad energibesparing. 

Miljö
Miljöaspekter har haft och väntas även i 
framtiden få en omfattande betydelse vad gäller 
utformningen av marknaden för energieffektivitet 
i byggnadssektorn. I Europa har utvecklingen 
under en längre tid drivits av markant ökning 
av intresset för miljörelaterade frågor och det 
har även gjorts stora investeringar i förbättrad 
energieffektivitet. 

Trivsel
Energieffektivisering av kommersiella 
och politiskt drivna miljömässiga orsaker 
är betydelsefulla faktorer för dynamiska 
glas. De positiva effekterna visar sig ofta i 
ökad arbetsproduktivitet medan minskad 
energiförbrukning har en mer långsiktig effekt – 
både på miljö och avkastning på den investering 
som gjort i byggnaden. En förbättrad och 
bekväm arbetsmiljö är viktigt för de som arbetar 
och är verksamma i byggnaden och även för 
ägaren till fastigheten som kan åstadkomma ett 
bättre erbjudande till sina hyresgäster och på så 
sätt förbättra fastighetens lönsamhet och värde. 
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ChromoGenics - 
Finansiell information i sammandrag

Årsredovisningen för ChromoGenics har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Reviderade årsredovisningar för 
ChromoGenics finns att tillgå på Bolagets hemsida, (www.ChromoGenics.com). För fullständiga 
uppgifter om Bolagets resultatutveckling och dess finansiella ställning hänvisas till årsredovisningen 
för 2019 och 2020. Angivna i belopp nedan redovisas avrundande till tusen kronor.

ChromoGenics resultaträkningar
Januari – december

KSEK 2020 2019 2018

Nettoomsättning 14 616 45 248 11 240

Förändring av varulager -2 365 -9 886 -1 669

Aktiverat arbete för egen räkning          4 886 1 124 0

Övriga rörelseintäkter          682 3 405 1 129

Rörelsens intäkter        17 819 39 891 10 700

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -16 996 -39 706 -21 265

Övriga externa kostnader -27 305 -38 383 -27 661

Personalkostnader -25 007 -27 326 -26 501

Avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -4 982 -7 925 -6 948

Övriga rörelsekostnader           -302 -1 448 -375

Summa rörelsens kostnader -74 592 -114 788 -82 750

Rörelseresultat -56 773 -74 897 -72 050

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 67 46 18

Räntekostnader -5 769 -3 001 -1 410

Summa resultat från finansiella poster -5 702 -2 955 -1 392

Resultat efter finansiella poster -62 475 -77 852 -73 442

Skatt 0 0 0

Årets resultat -62 475 -77 852 -73 442
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ChromoGenics balansräkningar - tillgångar

KSEK 31 december

2020 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent samt liknande rättigheter 3 312 3 598 3 891

Goodwill 2 406 3 308 4 211

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 133 797 3 581

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 851 7 703 11 683

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsarbeten på annans fastighet 20 782 1 962

Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 147 5 130 7 217

Inventarier, verktyg och installationer 171 235 297

Pågående nyanläggningar 87 501 68 194 0

Summa materiella anläggningstillgångar 90 839 74 341 9 476

Finansiella tillgångar

Summa finansiella anläggningstillgångar 4 765

Summa anläggningstillgångar 102 455 82 044 21 159

Omsättningstillgångar

Varulager m m 

Varulager och pågående arbete

Kundfordringar       

                                                             

8 245

2 225

6 749

7 314

7 420

3 429

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar 5 522 8 507 5 527

Förutbetalde kostnader och upplupna intäkter 1 996 2 590 1 606

Summa kortfristiga fordringar

Likvida medel 93 390 24 850 7 521

Summa omsättningstillgångar     111 378 50 010 25 503

SUMMA TILLGÅNGAR       213 833 132 054 46 662
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ChromoGenics balansräkningar - eget kapital & skulder

KSEK

31 december

2020 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 3 395 80 476 8 638

Fond för utvecklingsutgifter 1 779 738 795

Summa bundet eget kapital 5 174 81 214 9 433

Fritt eget kapital

Överkursfond 650 036 432 158 343 635

Balanserat resultat -471 806 -392 914 -319 528

Årets förlust -62 475 -77 852 -73 442

Summa fritt eget kapital 115 755 -38 608 -49 335

Summa eget kapital 120 929 42 606 -39 902

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder

EU-bidrag

57 010

6 343

47 760

-

49 327

-

Summa långfristiga skulder 63 353 47 760 49 327

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder

0

8 149

21 402

1 843

21 591

18 254

343

5 933

30 961

Summa kortfristiga skulder 29 551 41 688 37 237

SUMMA EGET KAPITLA OCH SKULDER 213 833 132 054 46 662
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ChromoGenics kassaflödesanalyser

KSEK Januari – december

2020 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -56 733 -74 987 -72 050

Finansiella kostnader och intäkter

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

EU-bidrag

Realisationsvinst sålda anläggningstillgångar

-5 702

1 578

17

-2 956

-

-

-1 392

-

-

Avskrivningar och nedskrivningar 4 982 7 925 6 537

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -55 898 -69 928 -66 905

Ökning (-)/minskning varulager(+) -1 496 671 -1 296

Ökning (-)/minskning kundfordringar (+) 5 089 -3 943 - 1448

Ökning (-)/minskning övriga kortfristiga fordringar (+) 3 579 -4 114 -1 177

Ökning (+)/minskning leverantörsskulder (-) -13 442 15 658 -1 494

Ökning (-)/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder (+) 12 424 101 9 540

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 6 154 8 373 4 125

Kassaflöde från den löpande verksamheten -49 744 -61 555 -62 780

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Investering i immateriella anläggningstillgångar

-19 465

-1 220

-68 959

0

-6 407

0

Sålda materiella anläggningstillgångar

Förvärv av långfristig fordran

40 150 411

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 645 -68 809 -5 996

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 140 798 160 360 25 235

Upptagna lån 12 600

Amortering av skuld -1 869 -12 667

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 138 929 147 693 37 835

Årets kassaflöde 68 540 17 329 -30 941

Likvida medel vid årets början 24 850 7 521 38 462

Likvida medel vid årets slut 93 390 24 850 7 521
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ChromoGenics - 
Aktiekapital & ägarförhållanden

Aktien och aktiekapitalet
Utestående aktier i ChromoGenics består 
av stamaktier. Det totala aktiekapitalet i 
ChromoGenics uppgår till 3 395 203,80 SEK 
fördelat på 16 976 019 stamaktier. Aktierna 
är noterade på First North Stockholm 
under symbolen ”CHRO”, med ISIN-koden 
SE0014730719. Enligt ChromoGenics 
bolagsordning får aktiekapitalet varken 
understiga 1 000 000 kronor eller överstiga 4 
000 000 kronor. Totala antalet stamaktier får inte 
utgöra ett lägre antal än 5 000 000 stycken eller 
högre antal än 20 000 000 stycken. 

Teckningsoptioner
Enligt den senaste offentliggjorda informationen 
har ChromoGenics två utestående serier av 
teckningsoptioner.

Serie 2018/2021
Antalet teckningsoptioner av Serie 2018/2021 
uppgår till 2 000 000 stycken. Varje 
teckningsoption berättigar innehavaren till 
teckning av 0,02 aktier till ett lösenpris om 89,95 
SEK per aktie. Samtliga teckningsoptioner 
innehas av JWH Innovation och utgjorde en del 
av det vederlag som tillkom JWH Innovation i 
samband med en förvärvstransaktion. 

Serie 2020/2022:1
I samband med en företrädesemission av Units 
under november 2020 utgav ChromoGenics 
teckningsoptioner av serie 2020/2022:1. 
Villkoren medför att innehavaren har rätt att, 
under perioderna 13 – 27 september 2021 och 
16 -31 mars 2022, för varje teckningsoption 
teckna en (1) ny aktie i ChromoGenics, till 
ett lösenpris motsvarande 80 procent av 

den volymvägda genomsnittskursen för 
Bolagets aktie under perioderna 26 augusti – 
8 september 2021 och 28 februari – 11 mars 
2022, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK 
per aktie. Teckningsoptionerna har ISIN-kod 
SE0015195367 och handlas under namnet 
ChromoGenics AB TO 3 på Nasdaq First North 
Growth Market. 

Aktieägare
Per den 31 december 2020 hade ChromoGenics 
6 653 aktieägare enligt Holdings. Tabellen nedan 
visar de tio största aktieägarna i ChromoGenics 
per den 31 december 2020, sorterade efter antal 
aktier.

Ägare Antal aktier Andel aktier/ 
Röster

Avanza Pension 460 423 6,51%

Clearstream Banking S.A. 
W8imy

303 434 4,29%

Hörmann-Verwertungen 
Gmbh & Co.Kg

278 510 3,94%

Tagehus Holding AB 220 336 3,12%

Nordnet Pensionsförsäkring 202 035 2,86%

Nqi SEB Pank AS 197 692 2,79%

Castab AB 113 458 1,60%

Henrik Persson 82 110 1,16%

Staffan Falk 80 000 1,13%

Barbro Brandt 80 000 1,13%
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Utdelningspolicy
Såvitt TopRight känner till förutser 
ChromoGenics inga beslut om vinstutdelningar 
inom en överskådlig framtid.  

Bemyndiganden för styrelsen att besluta om 
nyemission av aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler
Vid ChromoGenics årsstämma den 14 maj 2020 
bemyndigades ChromoGenics styrelse att, med 
eller utan aktieägarnas företrädesrätt, vid ett 
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa 
årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets 
aktiekapital genom nyemission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler inom 
ramen för bolagsordningens gränser samt med 
bestämmelse om apport och/eller kvittning.

Aktieägaravtal
Såvitt ChromoGenics styrelse känner till finns 
inga aktieägaravtal mellan ChromoGenics 
aktieägare som syftar till gemensamt 
inflytande över ChromoGenics. ChromoGenics 
styrelse känner inte heller till några avtal eller 
motsvarande överenskommelser som kan leda 
till att kontrollen över ChromoGenics förändras.
 
Väsentliga klausuler i bolagsordningen
ChromoGenics bolagsordning innehåller inga 
begränsningar avseende överlåtbarheten 
av aktier eller bestämmelser avseende 
entledigande av styrelseledamöter, och 
inga restriktioner avseende antalet röster en 
aktieägare kan avge vid en bolagsstämma eller i 
fråga om förändringar av bolagsordningen. 
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ChromoGenics  bolagsordning

Antagen på årsstämman den 14 maj 2020.

§1 Firma
Bolagets firma är ChromoGenics AB (pubI). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte 
Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av foliebaserade produkter med elektrisk 
styrbar ljusgenomsläpplighet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 7 Revisor
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen 
hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska 
Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande 
som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden 
(högst två) på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari – 31 december.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämn-
ingsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska 
antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
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ChromoGenics styrelse, ledning & revisor

Namn Befattning Födelseår Invald Oberoende Innehav

Johan Hedin Styrelseordförande 1963 2019 Ja 4 900
Peter Gustafson Styrelseledamot 1960 2017 Ja 0
Mari Broman Styrelseledamot 1951 2017 Ja 0
Anders Brännström Styrelseledamot 1945 2010 Ja 43 437
Claes-Göran Granqvist Styrelseledamot 1946 2003 Nej 2 887
Andreas Jaeger Styrelseledamot 1977 2020 Ja 0

Johan Hedin
Johan Hedin har mångårig industriell erfarenhet, främst från skogsindustrin. Sedan mars 2010 är 
Johan Hedin sälj- och marknadschef för Holmen Timber AB, som är en del av Holmen-koncernen. 

Utbildning: Master of Science in Forestry, Sveriges Lantbruksuniversitet (1990). 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hassela Skogsprodukter Aktiebolag, Uni4 Marketing 
Aktiebolag och Homen Martinsons Timber Ltd. Styrelseledamot i Spräg AB. Marknadschef för 
Holmen Timber Aktiebolag.

Innehav: 4 900 aktier.

Peter Gustafson 
Peter Gustafson har mer än 25 års erfarenhet av finans-, konsult- och fastighetsindustrin, bland 
annat som Chef för affärsutveckling i Norden på Catella AB, Partner på Deloitte, Director Corporate 
Finance and Head of Real Estate i Norden på HSH Nordbank, grundare, Partner och verkställande 
direktör för Green Capital Partners AB, Partner på Resinova Bostad AB och Senior Adviser på Evli 
Bank. Peter Gustafson har även haft en rad andra styrelseuppdrag i noterade bolag. 

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet (1986). Managementutbildning, Harvard University (1993). 
Reservofficersexamen, Infanterist Officershögskola (1982). 

Övriga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Green Capital Partners AB. Partner och 
styrelseledamot i Resinova Bostads AB och Resinova Förvaltning AB.

Innehav: 0 aktier.

ChromoGenics styrelse
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Mari Broman
Mari har över 30 års erfarenhet från både operativa och strategiska roller inom 
samhällsbyggnadssektorn. Mari Broman var bland annat vice verkställande direktör för Riksbyggen 
2006 – 2014 och har haft en rad andra styrelseuppdrag.
Utbildning: Fil Pol Mag, Göteborgs universitet (1974). 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i IQ Samhällsbyggnad AB och Sharing Capabilities AB. 
Styrelseledamot i Forserum Safety Glass AB. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i 
SERNEKE Group AB (publ). Styrelseledamot i Offentliga Hus i Norden AB (publ). 

Innehav: 0 aktier.

Anders Brännström 
Anders Brännström har mångårig erfarenhet av styrelsearbete. Anders Brännström var bland annat 
tidigare ordförande i Icomera AB samt i Volvo Utbildnings- och Forskningsstiftelse. 

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola (1969). Civilekonom, Göteborgs universitet 
(1971). Teknisk doktor, Chalmers Tekniska Högskola (1978). 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kvarnstrands Verktyg AB, Ergonor Aktiebolag, Aktiebolaget 
Micropol Fiberoptic, Micropol Fiberoptic Holding AB, Micvac Aktiebolag, LUXBRIGHT AB, ReVibe 
Energy AB, ZerpoPoint Technologies AB och In Singulo Solutions AB. Styrelseledamot i United 
Science & Capital Sweden AB.

Innehav: 43 437 aktier. 

Claes-Göran Granqvist 
Claes-Göran Granqvist är professor emeritus i fasta tillståndets fysik vid Uppsala universitet samt 
är en av forskarna bakom ChromoGenics produkter och medgrundare och ChromoGenics. Claes-
Göran är även medlem av Vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin. 

Utbildning: Teknisk doktor, Chalmers Tekniska Högskola (1974). 

Övriga uppdrag: Innehavare av Claes-Göran Granqvist Consulting. 

Innehav: 2 887 aktier. 

Andreas Jaeger 
Andreas Jaeger har tidigare erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, bl a som verkställande 
direktör för Tagebad och Fritid AB, koncernkontroller för Stockholms Stadshus AB och 
utvecklingschef för Fastighetskontoret Stockholms Stad. Andreas Jaeger har även haft flera andra 
styrelseuppdag innan han gick med i styrelsen i ChromoGenics. 

Utbildning: Högskoleingenjör i elektronik, Kungliga Tekniska Högskolan (2001). Magisterexamen i 
företagsekonomi, Stockholms universitet (2004). Master of Business and Administration, Stockholms 
universitet (2014). 

Övriga uppdrag: Affärsutvecklingschef Södra Stockholm för Atrium Ljungberg AB.

Innehav: 0 aktier. 
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ChromoGenics ledande befattningshavare

Leif Ljungqvist 
Verkställande direktör sedan augusti 2020. Leif Ljungqvist har tidigare har ledande befattningar i 
olika bolag, bl a som chef för divisionen för informations- och kommunikationsteknologi inom det 
svenska forskningsinstitutet. Han har även erfarenhet från styrelseuppdrag i noterade bolag; bl a 
som styrelseordförande i det tidigare noterade bolaget Strand Interconnect AB. Leif Ljungqvist är 
för närvarande styrelseordförande för Ynvisible Interactive Inc. som är noterat på venturelistan på 
Toronto Stock Exchange: TSX Venture Exchange. 

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet (1980). 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ynvisible Interactive inc., Spaden Affärsutveckling AB, Ynvisible 
Production AB och Comstrat Consult AB. Styrelseledamot i Ligna Energy AB.

Innehav: 0 aktier.

Lars Ericsson
CFO sedan december 2018. Lars Ericsson har tidigare erfarenhet som CFO för bolag som Global 
Medical Investments GMI AB, Bio-Works Technologies AB och QuiaPEG Pharmaceuticals Holding 
AB, samt som ekonomidirektör för Svenska Kraftnät. 

Utbildning: Ekonomexamen, Stockholms universitet (1982). Executive Master of Business 
Administration, Handelshögskolan I Stockholm (1997).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot I LE Vinn AB. Styrelsesuppleant i GEW Holding AB. Delägare I 
Dalsbyn Konsult Handelsbolag. 

Innehav: 2 000 aktier. 

Greger Gregard 
Greger Gregard är sedan 2015 CTO. Dessförinnan produktchef sedan 2003. Greger Gregard 
grundade ChromoGenics tillsammans med fem andra forskare vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala 
universitet. Sedan 2005 har han huvudsakligen arbetat med material- och produktutveckling samt 
patent hos ChromoGenics. 

Utbildning: Master of Science, Uppsala universitet (2003). 

Övriga uppdrag: Greger Gregard har inga övriga pågående uppdrag. 

Innehav: 196 aktier.
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Anders Pettersson 
Tillförordnad försäljningschef sedan augusti 2020. Anders Pettersson har tidigare erfarenheter 
som säljare hos ChromoGenics, konsult inom marknads- och organisationsutveckling samt som 
kompetensanalytiker. 

Utbildning: Projektledarutbildning, Idekraft (2002). 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i WOWSCAND AB och Anders Pettersson & Sönder AB. 
Styrelsesuppleant i Ivar Ymer Falk Bygg AB. 

Innehav: 3 502 aktier. 

Johan Pettersson 
Produktionschef sedan 2020. Johan Pettersson har tidigare erfarenhet som produktionschef vid IMS 
Maskinteknik AB, inköpschef vid Packsize Technologies AB och miljö- och kvalitetschef vid Bahco 
AB. 

Utbildning: Civilingenjör inom teknisk fysik och materialteknik, Uppsala universitet (1998). 

Övriga uppdrag: Johan Pettersson har inga övriga pågående uppdrag. 

Innehav: 1 000 aktier. 
 

ChromoGenics revisor

ChromoGenics revisor 2018 var revisionsbolaget PWC. Huvudansvarig revisor var auktoriserade 
revisorn Niclas Bergenmo. På bolagsstämman 15 maj 2019 valdes Grant Thornton till revisionsbolag 
till ChromoGenics. Huvudansvarig revisor är Micael Schultze. 
 



TOPRIGHT
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TopRight Nordic i korthet 
TopRight Nordic arbetar att erbjuda företag 
och samhälle glas- och ljuslösningar 
som är smarta, interaktiva, flexibla och 
energisnåla i syfte att skapa miljöer med 
ökad trygghet, uppmärksamhet och 
upplevelse. Produkter och tjänster kan 
erbjudas var för sig eller som integrerade 
helhetslösningar, skräddarsydda utefter 
kundernas behov. 

Bolagets verksamhet är indelat i 
tre affärsområden; TopSolutions, 
TopConstruction och TopEnvironment, 
som delar en gemensam ambition om att 
förena modern teknik med befintlig och 
skapa lösningar som ligger i framkant av 
teknikens utveckling. Affärsområdena 
kan agera både självständigt och i 
samverkande regi.

Ferm & Persson, HISAB, Visual Solutions 
och TD Light är helägda dotterbolag 
som agerar varumärken under dessa 
affärsområden. Samtliga dotterbolags 
registreringsland är Sverige. 

TopSolutions

TopConstruction

TopEnvironment

TopRight Nordic 
Aktiebolag (publ)

Org nr: 556898-6482

Ferm & Persson AB

Org nr: 556948-1368

HISAB (Hisingens 
industri & skeppservice 

AB)

Org nr: 556535-1441

TD Light Sweden AB 
(publ)

Org nr: 556730-3697

Visual Solutions AB

Org nr: 556940-2315

100%100%100%100%

TopRights verksamhetsbeskrivning
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Historik

2012 Bolaget grundandes och första ordern av reflexvästar med Bolagets EL-ljus tecknas 
och levereras till Ramudden. Bolaget påbörjade utvecklingen av VAKT-västar.

2013 Fler orderavtal signerades med både befintliga och nya kunder som började få upp 
ögonen för Bolagets produkter. TopRight levererar Reflex- och VAKT-västar samt första 
bildekalerna med EL-ljus. TopRight fick även ett investeringslån från Almi Invest på 
500 000 SEK vilket möjliggjorde en fortsatt utveckling för Bolaget. 

2014 Flera nya kunder tillkom under året och Bolaget uppmärksammades i media av 
Dagens Media och flera tidningar som skrev positivt om Bolagets produkter och 
lösningar. Bolaget levererar under året lysande fasadflaggor, animerade affischer, ljus 
till kravallstaket. Bolaget utvecklar även en ny teknik för lysande affischer och skyltar 
med lägre strömförbrukning och starkare ljus. Bolaget levererar ytterligare reflexvästar 
samt El-ljuspaneler för montering bakom konst på plexiglas. TopRight utvecklar en ny 
typ av bildekal med starkare ljusstyrka och bättre hållbarhet.

2015 Ramudden köpte Bolagets reflexvästar med belysning till samtliga anställa i bolaget 
vilket är en betydande kvalitetsstämpel på kvalitén som TopRights produkter besitter. 
EL-ljuspaneler levererades till SignYou. 

2016 Bolaget inledde samarbeten med Attunda Brandförsvar gällande lösningar 
för ökad trafiksäkerhet. VD, projektledare och säljare anställdes och Bolaget 
uppmärksammades internationellt av Network Rail UK där de lämnade en positiv 
rapport om TopRights ljuskitt. Klar design förvärvas. 

2017 Den 15 december 2017 noterades Bolagets aktier på NGM Nordic MTF. Ett flertal 
ansedda kunder som Skanska, Spotify, Domstolsverket och Volkswagen fick upp 
ögonen för TopRight Nordic och valde att ingå samarbeten med Bolaget. TopRight 
vann även flera pris för utvecklingen av BRIGHT Safety.  I början av 2017 bestod 
personalstyrkan av 4 personer, i slutet av året uppgick den siffran till 12 personer. 
TopRight arbetar fram en ny affärsstrategi och får en genombrottsförsäljning av 
SMART glas. 

2018 Ett år som präglades av förändring och tålamod hos Bolaget då man utsattes för 
prövningar med försenade leveranser, långa handläggningstider och ett omfattande 
arbete med att säkerställa Bolagets kortsiktiga och långsiktiga finansiering. 
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2019 TopRight tog 2019 klivet från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett tillväxtföretag. 
Under året skedde det fyra strategiska företagsförvärv som tillsammans med TopRight 
Nordic sammanfogades till en koncern. Genom förvärven tillkom kompetens, 
breddning av kunderbjudandet och ökad aktivitet hos kunder samt en förbättrad 
finansiell stabilitet för Bolaget att växa på. Under detta år signerade TopRight de 
strategiskt viktiga avtalen med Polestar och Volkswagen som betonade TopRights 
kompetens inom showroomområdet. 2019 var också ett år som präglades av 
utmaningar och Bolaget gick igenom en svår tid. Bolagets CFO lämnade och många 
viktiga leveranser upplevde en tröghet. I slutet av Q1 lämnade också ett flertal 
medarbetare Bolaget vilket orsakade skada vid tidpunkten. 

Covid-19

Under 2020 och början av 2021 har TopRights ställts inför ett antal utmaningar till följd av den rådande Coronapandemin. 
Konsekvenserna har varit tydliga i leveranskedjor med försvårade leveranser från Kina samt mindre order som ställts 
in eller pausats. TopRight har även behövt ställa om till digitala kontaktytor med intressenter både inom och utanför 
organisationen. Trots utmaningarna blev 2020 ett framgångsrikt år med höjda omsättningsmål, starkare orderbok och 
rekordbeställningar från kunder. Enligt Bolaget har detta möjliggjorts av ett effektivt och dynamiskt förändringsarbete 
samt en sedan tidigare noggrann metodik för att sondera och välja bland affärsförbindelser. 

2020 Flera betydande avtal tecknades med nya kunder som Astra Zeneca, AGN 
Haga, ELME, Göteborgsstad, VASAKRONAN, ICA Gruppen, Gekås, Net On Net, 
Göteborgshamn, befintliga kunder som Polestar väljer att utöka avtalet som tecknades 
året innan. Ordervärdet med Polestar uppgår är ca 37 MSEK och blir TopRights största 
affär hittills, det totala avtalsvärdet med Polestar är nu på ca 55 MSEK och befäster 
Bolagets position som en global leverantör av innovativa lösningar till showrooms. 
Personalstyrkan uppgick vid periodens slut till 42 personer. Bolaget genomförde även 
riktade emissioner motsvarande totalt 44 MSEK för att förstärka leveransförmågan 
till viktiga kunder och intensifiera marknadsbearbetning – både organiskt och genom 
förvärv. TopRight offentliggjorde den nya bolagsstrategin där verksamheten har delats 
in i de tre affärsområden TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment som 
sedan samlokaliserats i lokalen TopHouse.  

2021 2021 – TopRight erhöll betydande order från bland annat Veidekke, Peab, ICA, 
SERNEKE samt expanderade avtalet med Polestar till ett totalt värde om 70 MSEK. 
Bolaget offentliggjorde ett uppköpserbjudande med avsikten att förvärva samtliga 
aktier och teckningsoptioner i ChromoGenics AB.
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Målsättning & strategi
Finansiella mål
TopRights övergripande målsättning är 
att nå en omsättning på 1 Mdkr inom en 
femårsperiod, med god lönsamhet för 
branschen.

Strategi
TopRights strategiska arbete för att uppnå 
det finansiella målet bygger på ett antal 
underliggande strategier:

• TopRight ska fokusera på långsiktig tillväxt 
med miljöhänsyn och etiskt högt ställda 
krav. Tillväxten ska primärt ske organiskt 
med vissa strategiska förvärv.

• Dotterbolagen Ferm & Persson, Hisab, 
Visual Solutions & TD Light och framtida 
förvärv agerar som varumärken under de 
tre affärsområdena. 

• TopRight har genom det framgångsrika 
samarbetet med bland annat Polestar 
uppvisat en konkurrenskraftig 
spetskompetens som leverantör till 
showrooms. Bolagets målsättning att på tre 
års sikt växa koncernen till en betydande 
aktör inom den just nu expansiva, globala 
showroomsmarknaden. 

• Genom affärsområdet TopEnvironment 
siktar TopRight på en bli en viktig 
aktör inom den energieffektiva gröna 
omställningen för ljus. Ett område där 
TopRight genom sin kompetens inom både 
ljus och glas har en möjlighet att ta en 
stark och tydlig position.

• TopRight etablerar delar av verksamheten i 
Danmark där Bolaget ser potential att växa 
inom SMART LED. 

Framtida utmaningar
På kort sikt är Bolagets främsta utmaningar 
kopplat till det planerade förvärvet av 
ChromoGenics. ChromoGenics har ett 
flertal reklamationer som gjorts på tidigare 
leveranser vilka kan komma att påverka 
TopRight efter genomförandet av förvärvet. 
Då TopRight inte har haft full tillgång till 
information rörande ChromoGenics finns 
även osäkerheter kring ingångna kund- och 
leveransavtal. 
De främsta utmaningarna rörande förvärvet 
är processen att inkorporera ChromoGenics i 
TopRights organisation och att ställa om den 
till en mer kundfokuserad verksamhet samt 
säkerställa att nyckelpersonal inte lämnar.
På längre sikt handlar utmaningarna främst 
om att följa den tekniska och miljömässiga 
utvecklingen. Skulle det komma nya tekniska 
standarder eller miljökrav krävs det att 
bolaget kan vara snabbfotat och anpassa 
organisationen därefter.  

Förvärvsstrategi
TopRight strävar att identifiera förvärv av 
bolag som har utvecklat högintressanta 
produkter, tjänster och teknologier med god 
marknadspotential. TopRight har en offensiv 
försäljningsstrategi och en förmåga att komma 
tidigt in i processer hos kund, vilket kan bli 
en katalysator för kommersialiseringen av 
förvärvade produktportföljer. 

TopRight har en ambition om att ständigt ligga 
i framkant av den teknologiska utvecklingen 
inom de olika affärsområdena. Genom att 
förvärva tillgång till teknik och spetskompetens 
inom dessa områden, kan TopRight erbjuda 
kunder skräddarsydda och konkurrenskraftiga 
helhetslösningar.
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Affärsområde - TopSolutions
Inom TopSolutions har TopRight som ambition att bli en ledande aktör inom helhetslösningar till 
showrooms, kundsensorer och interaktiva skyltfönster. Med hjälp av smart användning av ny teknik 
skapar TopRight kundanpassade upplevelselösningar med inriktning mot varumärkesexponering 
och företagsprofilering.  Det finns möjligheter att åstadkomma innovativa och affärsmässiga 
kundupplevelser i butiker, utställningshallar, shoppingcentrum eller på mässor där företag möter 
kund. Genom TopSolutions kan Bolaget skapa ett helhetsgrepp av projekt och kan utforma en plats 
där det fysiska, det virtuella, det imaginära och det reella möts. 

Lösningar inom affärsområdet: 

• Interactive Showrooms – mötesplatser för varumärken och kunder som gör kunden delaktig 
och förstärker helhetsupplevelsen. 

• Smart Glass – med Bolagets flexibla glas förvandlas glasytor till belysning, budskapsexponering, 
interaktiva väggar eller tillfälliga avskärmningar. Nytt eller befintligt glas behandlas och med 
en knapptryckning kan glaset växla mellan insyn och avskärmning, mellan transparent och 
interaktiva ytor. Vissa miljöer ställer höga krav på flexibilitet, ett konferensrum eller kontor vill 
man enkelt kunna skärma av insynen till vid behov. I en modern lägenhet eller ett hotellrum vill 
man kunna växla mellan genomskinliga väggar och avgränsade rum. Med TopRights lösningar 
blir glasytor belysning, fönster och vägg i ett.

• Bright Attention – innefattar huvudsakligen olika typer av produktlösningar vilka fokuserar på 
att väcka uppmärksamhet till budskap via exempelvis skyltning och belysning. Det uppnås med 
hjälp av böjbara ljuspaneler, animerade dekaler samt levande skyltfönster. Denna marknad kallar 
TopRight för “out of home”.  TopRight arbetar direkt med företagskunder men även med reklam-, 
media-, design- och arkitektbyråer. Med kundanpassade lösningar hjälper Bolaget varumärken 
och budskap att få uppmärksamhet vid t ex event, kampanjer, lanseringar, mässor, skyltning, 
exponering och även på fordon.

sid 23 av 60

TopRight Nordic AB (publ) 
TopRight Nordic grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik 
och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med 
sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solutions och TD Light, tar 
helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, �exibla 
ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. 

Årsberättelse 2020

Det vi på TopRight lyckats skapa är helt enkelt en smart a�ärsbalans 
sett ur �era olika vinklar. Vi har en sund mix av stora och små kunder, 
av stora och små a�ärer. Det gör oss mindre sårbara, då vi inte står 
och faller med en stor a�är, eller en stor kund. Genom vår smarta 
konstellation av olika typer av företag, som tillsammans bildar 
bolagsfamiljen TopRight, har vi förmågan att vara både breda och 
djupa. Breda ur aspekten att vi sträcker oss över en mängd olika 
branscher och därmed be�nner oss som aktör på �ertalet marknader. 
Man kan säga att vi genom vår smarta företagsbalans både sprider 
riskerna och utvidgar möjligheterna. 

TopRight expanderade kraftigt organiskt inom samtliga a�ärsområden. 
De omfattande företagsförvärv som genomfördes 2019 lade grunden 
för TopRight som bolagskoncern. Vår nya strategiska riktning och 
organisationsstruktur – TopRights framtidsväg – bygger på organiskt 
tillväxt väl balanserad med strategiska bolagsförvärv. I samband med att 
vi fastslog TopRights nya struktur under hösten 2020, gjordes en riktad 
emission för att ge muskler åt den nya tillväxt- och expansionsstrategin.
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Affärsområde - TopConstruction
Inom affärsområdet TopConstruction möts nytänkande och tradition. Med kompetens från 
dotterbolagen HISAB och Ferm & Persson skapas konstruktionslösningar med glas och stål där 
ny teknik förs samman med befintlig och på så sätt skapas helhetslösningar till professionella 
aktörer. Målsättningen är att affärsområdet ska bli Bolagets stabila stomme med erfarenhet, 
långa kundrelationer och löpande uppdrag men också ett innovativt område likt TopSolutions och 
TopEnviroment. 
 
Som helhetspartner projekterar, konstruerar, levererar och installerar TopRight allt inom glas 
och stål. Inom TopConstruction arbetar TopRight med designidéer, restaurerar kulturbyggnader, 
genomför ”makeovers” av byggnader, skapar smarta interiörlösningar, bygger ljudbarriärer och 
mer därtill. Tekniska innovationer inom energibesparing och miljö vävs successivt samman med 
traditionella konstruktionslösningar. TopRights samarbeten kännetecknas av projektorienterade 
uppdrag med individuell kundanpassning. 

Lösningar inom affärsområdet är: 

• Interiört glas (glasdörrar, glastak, glasräcken, printglas, konstglas) 

• Exterirört glas (fasadglas, glasdörrar, glastak)

• Stålkonstruktioner

• Smidesarbeten

• Extra avancerade konstruktioner 



49

Erbjudande till aktieägarna & optionsinnehavarna i ChromoGenics

TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Affärsområde - TopEnvironment
TopEnviroment erbjuder marknaden smarta, innovativa och hållbara lösningar för arbetsmiljöer och 
smarta hus. Avgränsningen till TopSolutions och TopConstructions är att kundbehovet är fokuserat 
på miljö med fokus på energibesparing.

TopRight beräknar kundens energibesparing och projekterar, levererar och installerar. 

Lösningar: 

• Exteriört glas (energiglas)

• Interiört glas (flexibelt glas) 

• BRIGHT SAFETY - Inom BRIGHT Safety skapar TopRight produkter och lösningar som bland 
annat möjliggör förbättrad trafiksäkerhet och kan ge skyddad insyn i känsliga miljöer.  Med mod-
ern ljusteknologi erbjuder TopRight ljus som är böjbart, stöttåligt och energisnålt. Med upplysta 
skyltar, kläder och hjälmar kan säkerheten ökas vid vägarbeten och räddningsinsatser.

• SMART LED - TopRights LED-lysrör SmartTube är ett enkelt sättet att uppgradera befintlig 
belysning till LED. Rören är mycket ljusstarka och passar för montering på höga höjder utan 
ljusförlust och är därmed speciellt lämpade för handel då de ger optimal färgåtergivning för pro-
duktexponering. Beroende på jämförelsebelysningens typ och ålder, kan SmartTube generera 
energibesparingar på 50–90%. LED-lysrören har lång livstid och lägre drift- och underhållskost-
nader än många andra produkter på marknaden har. 
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Marknadsöversikt
TopRight arbetar mot ett antal marknader inom ljus- och glas, där kunder fokuserar på modern och 
högteknologiska lösningar för att skapa upplevelse, underhållning och trivsamma miljöer. TopRight 
strävar efter att alltid uppmärksamma och anpassa sig till den snabba förändringar och utvecklingar 
som sker i teknologier och kundbeteende som underbygger dessa marknader. 

Bolaget verkar på den nordiska marknaden och har historiskt sett haft Sverige som geografisk 
huvudmarknad men har under senare år även varit verksamma på andra marknader. I tabellen nedan 
presenteras intäktsfördelning för varje segment och geografisk marknad. Observera att Bolaget endast 
varit verksamma på den svenska marknaden under 2018 och 2017. 

Under 2017 var Bolagets huvudmarknad inom SMART Glas och Ljusteknik/Electroluminescence 
(produkter för att öka synbarheten för verksamheter som arbetar på väg/säkerhet).

Under 2018 bröt sig Bolaget in på marknaden för showrooms där Polestar var en utmärkande kund. 
Under året genomfördes även förvärv av TD Light och Visual Solutions för att bredda verksamheten 
och öka kompetensen för showrooms (Visual).

2019 präglades av flera bolagsförvärv där verksamheten breddades till att erbjuda lösningar på ett 
flertal nya marknader vilket återspeglas i den nya strategin som antogs 2020.
Den nya strategin innebar ett skiftat huvudfokus till bolag som ligger i teknikens framkant. 
Verksamheten riktar sig mot bolag på marknaderna inom Solution/upplevelser (showrooms), SMART 
Glas, Glaslösningar, lösningar stål/smide, Ljusteknik (SMART LED).

2020 2019 2018 2017

Europa Kanada USA Kina Norge

KSEK Andel Andel Andel Andel KSEK Andel KSEK Andel KSEK Andel

TopRight Nordic  
(Smart Glas) 17,504 17% 12078 1626 2116 20,567 52% 1200 1800 9,987 100% 5,844 100%

HISAB  
(Konstruktion) 27060 27% 0% 0% 0%

Ferm & Persson  
(Glas) 34976 35% 13738 35% 0% 0%

Visual Solutions 0 0% 0 0% 0% 0%

TD Light 21829 22% 5274 13% 0% 0%

Totalt 101,369 39,579 9,987 5,844

   Q1 2021 Q1 2020

    Europa Kanada USA   Europa Kanada USA

  KSEK Andel Andel Andel Andel KSEK Andel Andel Andel Andel

TopRight Nordic (Smart Glas) 4 070 10% 3 862 - 208 6 583 39% 6 583 - -

HISAB (Konstruktion) 12 644 31%       0 0%      

Ferm & Persson (Glas) 13 353 33%       7930 47%      

Visual Solutions 0 0%       0 0%      

TD Light 10 805 26%       2522 15%      

Totalt 40 872 100% 3 862 0 208 17 035 100% 6 583 0 0
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Utomhusreklam
Out-of-home marknaden är reklam designad att 
nå konsumenter när de inte befinner sig hemma. 
Exempelvis genom skyltar, affischer, planscher 
etc., där TopRight Nordic erbjuder marknaden 
produkter som ger bolag möjligheten att lyckas 
med detta på ett effektivt sätt. Marknaden 
växer ständigt då ny teknologi konstant 
erbjuder nya tillvägagångssätt för aktörer att 
nå ut till konsumenten. Den globala out-of-
home marknaden omsatte enligt Statista 2019 
39.42 miljarder USD5 . Svenska marknaden för 
utomhusreklam omsatte enligt IRM Media år 
2019 2 025 miljarder kronor.6 

Skyltar 
Marknaden för digitala skyltar befinner sig 
i tillväxt. Den globala marknaden omsatte 
16,9 miljarder USD 2015 och förväntas 2022 
omsätta 27,3 miljarder USD vilket motsvarar 
en genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) på 6,7%.7  
TopRight Nordic menar att de med sina produkter 
är väl positionerade på marknaden för att 
tillgodose ett ökat behov på bolagets produkter. 

Showrooms
Showrooms är ytor där företag visar upp och 
profilerar sina varor och tjänster för potentiella 
kunder. Till skillnad från traditionella butiker, 
där målsättningen är att köpbeslutet fattas 
i butiken, ska showrooms snarare stimulera 
kundens sinnen och överföra den information 
som kunden kan behöva för att sedan lägga 
en beställning någon gång i framtiden.8 I och 
med onlineförsäljningens framfart, snabba 
leveranstider och människors förmåga att 
snabbt hämta information, har traditionella 
butiker utnyttjats som showrooms i allt större 
utsträckning, där kunder besöker butiker, känner 
och klämmer på produkter, för att sedan lägga en 
beställning på en jämförbar eller identisk vara på 
nätet till ett bättre pris.9     

Detta skapar problem för butiksägare då det 
binds upp kapital i lagerutrymmen och personal 
i onödan. Redan under 2015 författade IBM 
en rapport som förutspådde att en omfattande 
andel av butikerna kommer att ersättas med 
showrooms.10

 
Showrooms som upplevelsecenters
När behovet av personal, yta och lagerhållning 
minskar kan företaget intensifiera satsningar på 
kundupplevelsen. Showrooms har blivit särskilt 
populärt inom bil- och båtindustrin eftersom 
fordon ofta är kapitalkrävande varor som kräver 
mer eftertänksamhet från kundernas sida, men 
man ser även populariteten ökar bland försäljare 
av allt från barnvagnar till möbler. 
Showrooms lägger även fokus på modern teknik 
såsom ljud, displayer, belysning och andra 
upplevelsehöjande komponenter.11 

Showrooms inom bilindustrin
TopRight har valt att arbeta nära bilindustrin där 
showrooms har vuxit kraftigt i popularitet under 
senare år12.  Många företag såsom Tesla och 
Polestar har förflyttat försäljningen av sina bilar 
från traditionella bilhandlare till egna showrooms. 
Företagen har flera skäl till detta:

• De slipper konkurrens med andra bilmärken 
under samma lokaler

• Affären görs upp direkt mellan slutkunden 
och bilföretaget, utan mellanhand och 
prisförhandlingar

• Personal på plats kan fokusera på att 
informera och beskriva snarare än att sälja. 
Detta skapar en trivsammare miljö för 
kunden.

Det prognostiseras att denna trend kommer bli 
vanligare bland bilförsäljare och att showrooms 
kommer att bli en mötesplats där det digitala 
och det fysiska rummet möts för att utbyta 
information och skapa intryck.13

5 www.statista.com/statistics/273716/global-outdoor-advertising-expenditure/ 
6 www.irm-media.se/om-oss/arsstatistik/ 
7 Ibidem
8 www.shipearly.com/why-brands-retailers-need-to-embrace-showrooming/ 
9 www.shipearly.com/why-brands-retailers-need-to-embrace-showrooming/   
10 www.computerworld.com/article/3023345/thanks-to-tech-stores-are-evolving-into-showrooms.html
11www.powerpersquarefoot.com/science-retail-showroom-design/  
12 www.computerworld.com/article/3023345/thanks-to-tech-stores-are-evolving-into-showrooms.html
13 www.static1.squarespace.com/static/583ac2a320099ed908595991/t/5fdb320efe129e2736d69d09/1608200719632/TopRight+Nor 
     dic+-+initialanalys+-+2020-12-17.pdf 
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Smart Glas
Den globala marknaden för smarta glas 
2020 uppskattades enligt analyshuset 
Grandviewresearch till 4,60 miljarder USD och ha 
en årlig tillväxttakt på 15,2% mellan 2019–2025. 
En marknad som driver på denna kraftiga tillväxt 
är bilmarknaden där behovet är stort.14 TopRight 
Nordic har fått betydande avtal med flera aktörer 
av större karaktär inom bilbranschen under 
åren vilket är en kvalitetsstämpel på Bolagets 
produkter och dess potential. 

LED
LED står för light-emitting diode (ljusdiodsteknik 
på svenska). Tekniken uppkom redan under 
1962 men var då begränsad till infrarött 
ljus15. Istället dominerade den traditionella 
glödlampan marknaden. Genom åren har 
dock LED-tekniken utvecklats markant och är 
nu betydligt energisnålare och effektivare än 
glödlampor. Detta tillsammans med politiken och 
myndigheters påtryckningar har lett en generell 
utfasning av glödlampor till förmån för LED-
belysning. 

Under 2008 beslöt EU att glödlampan skulle 
fasas ut helt före 2013 genom importförbud av en 
rad olika glödlampor med låg energiklass. Även 
Sverige omfattades av detta förbud. 2012 trädde 
ett totalförbud av försäljning av glödlampor med 
undantag för existerande lager.16

Trender i marknaden
Enligt en rapport från Energimyndigheten har 
LED-tekniken utvecklats betydligt snabbare än 
förväntat17. Ökad effektivitet och konkurrensdriven 
prispress har bidragit till en kraftig global tillväxt. 
 LED-belysningens underliggande 
halvledarsystem gör tekniken enklare att 

integrera med andra tekniksystem. Detta medför 
att tekniken kan integreras med exemplevis 
IoT-enheter (IoT står för Internet of Things, 
”uppkopplade enheter”). 

LED-marknaden i siffror

Världen
Under 2020 uppskattades marknaden för LED-
belysningen till ett värde om 75,81 miljarder 
USD. Den förväntas uppnå ett värde om 160,03 
miljarder USD innan utgången av 2026 med en 
genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 14,25% 18. 
Genom fortsatt konvertering till LED-belysning 
förväntas koldioxidbesparingar uppgå till 160 
miljoner ton koldioxid per år. 

Sverige 
LED-marknaden i Sverige och övriga Norden är 
stark då vi har mörka vintrar i kombination med 
stort intresse för ljus och design. I Sverige och 
Norden finns det förståelse för betydelsen av bra 
ljusmiljöer som är större än i många andra länder. 
I Sverige är energieffektiviseringen det som driver 
på utvecklingen av LED-marknaden mest men 
även andra positiva effekter t ex, att LED-belysning 
är kostnadseffektivare, miljövänligare samt har 
längre livstid än andra produkter är faktorer som 
driver på marknaden. Teknikkunskapen i Sverige 
och Norden är hög och intresset för att anamma 
ny teknik bland företag och privatpersoner är 
stort. Idag tycker många kunder att belysning 
samordnat med arkitektur, el och inredning är 
roligt och spännande och det finns således stor 
potential för TopRight vilka är verksamma inom 
dessa områden.19   

 

14 www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-glass-market 
15 en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode  
16 sv.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B6dlampa
17 www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/led-lighting-market-201130554.html#:~:text=The%20global%20LED%20lighting%20
market,respectively%2C%20between%202016%20and%202022 
18 www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/led-lighting-market-201130554.html#:~:text=The%20global%20LED%20lighting%20
market,respectively%2C%20between%202016%20and%202022  
19 www.energimyndigheten.se/globalassets/belysningsutmaningen---portal/rapporter/led-revolutionen-borgoc-2017-underlagsrap-
port-belysningsutmaningen.pdf
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Stål & konstruktion
Till och med 2030 spås 64 miljarder euro 
spenderas på vägar, järnvägar och andra 
omfattande projekt i Sverige. Det kommer 
även att byggas 700 000 hem och kontor och 
spenderas 150 miljarder euro till 2025 då 
mer än 80 % av landets kommuner står inför 
bostadsbrist enligt Flanders Investment and 
Trade.20  

Personlig skyddsutrustning
Den global marknaden för personlig 
skyddsutrustning uppskattades 2019 till 59 
miljarder USD21.   Inom Bright Safety är det 
huvudsakligen aktiva arbetskläder som kan 
klassas som personlig skyddsutrustning. De 
övriga produkterna inom affärsområdet såsom 
varningstält, trafikband, ljusdekaler och skyltar 
utgör ett subsegment av den totala marknaden 
för digitala skyltar och belysning. Potentialen för 
dessa produkter täcks därför av genomgången
ovan avseende Bright Attention. 

Konkurrens
TopRights olika affärsområden verkar på 
konkurrensutsatta marknader. Inom TopSolutions 
finns ett antal direkta konkurrenter bestående 
av leverantörer av display, ljus och glas till bland 
annat bilföretag. Konkurrenterna varier i storlek 
och geografisk lokalisering. 

TopEnvironments huvudsakliga marknad är 
i dagsläget marknaden för LED-belysning. 
Marknaden är fragmenterad och det finns att 
brett utbud av leverantörer i varierande storlek 
och geografisk lokalisering. Konkurrensbilden är 
även uppdelad i leverantörer av integrerade LED-
lösning och modulbaserade varianter. 
Inom affärsområdet TopConstruction återfinns 
dotterbolagen Ferm & Persson och HISAB. 
Båda bolagen har sin huvudsakliga verksamhet 
i Göteborg och är verksamma inom glas, rör och 
stålkonstruktion.

20 www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/2019-Infrastructure%20Construction%20market%20
Sweden.pdf 
21 www.grandviewresearch.com/industry-analysis/personal-protective-equipment-ppe-market   
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Finansiell översikt
Nedan presenteras utvald historisk finansiell information för TopRight avseende räkenskapsåren 
2017, 2018, 2019, 2020 samt Q1 2021 med jämförelsetal motsvarande period 2020. Med Q1 
avses perioden 1 januari till och med 31 mars. Informationen för räkenskapsåren 2017, 2018, 
2019 och 2020 är hämtade från Bolagets årsredovisning för respektive år. Informationen för Q1 
2021 och 2020 är hämtad från Bolagets oreviderade kvartalsrapport för perioden. Informationen i 
detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 
2017, 2018, 2019 och 2020 inklusive tillhörande noter och revisorsberättelse samt kvartalsrapport 
för Q1 2021, vilka är införlivade i Prospektet via hänvisning. Årsredovisningarna har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Bolagets revisor har 
reviderat årsredovisningar för räkenskapsåren 2017, 2018, 2019 samt 2020. Kvartalsrapporten för Q1 
2021 har inte varit föremål för granskning av revisor.

Koncernens resultaträkningar

Tkr Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat

2021-01-01 -

2021-03-31

2020-01-01

2020-03-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 27 852 6 517 85 305 38 166

Förändring av varulager 74 -259 - -

Aktiverat arbete för egen räkning 10 396 10 642 0 1 316

Övriga intäkter 2 550 136 16 063 97

40 872 17 035 101 368 39 579

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -21 581 -8 675 -49 446 -14 484

Övriga externa kostnader -8 287 -2 284 -17 328 -6 951

Personalkostnader -9 173 -4 122 -27 558 -9 019

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1 052 -524 -4 924 -3 781

Övriga rörelsekostnader -19 -5 -111 21

-40 112 -15 609 -99 367 -34 222

Rörelseresultat 760 1 426 2 001 5 356

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är  
anläggningstillgångar

-500

Ränteintäkter och liknande resultatposter 152 0 272 27

Räntekostnader -196 -58 -1 259 -537

-44 -58 -987 -1 010

Resultat efter finansiella poster 716 1 369 1 014 4 347

Skatt på periodens resultat -1 389 -293 -766 -965

Periodens resultat -673 1 076 248 3 382
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Koncernens balansräkningar - tillgångar
Tkr Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat

2021-03-31 2020-3-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för FoU-arbeten 5 010 5 975 4 212 6 284

Patent 0 721 0 767

Goodwill 14 160 8 870 14 530 14 296

19 170 15 566 18 742 21 347

Materiella anläggningstillgångar

Pågående ny-, till- och ombyggnad 4 658 0 372 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 556 0 415 260

Inventarier, verktyg och installationer 3 212 3 108 3 147 1 171

8 425 3 108 3 934 1 431

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 10 203 10 203 10 523 10 523

Uppskjuten skattefordran 5 259 4 562 5 259 5 259

Övriga långfristiga fordringar 0 0 0 970

15 462 15 085 15 782 16 752

Summa anläggningstillgångar 43 057 33 759 38 458 39 530

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Handelsvaror 5 244 9 957 10 547 3 344

Pågående arbeten 33 537 0 10 539 7 207

Förskott till leverantörer 519 0 852 0

39 300 9 957 21 938 10 551

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 38 267 8 628 11 715 9 078

Upparbetat ej fakturerad intäkt 0 17 526 13 625 7 850

Övriga fordringar 17 713 4 502 20 777 3 975

Skattefordringar 71 0 38 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 296 1 838 41 638 1 544

62 347 32 494 87 793 22 447

Kassa och bank 2 069 88 1 067 172

Summa omsättningstillgångar 103 717 42 538 110 798 33 170

SUMMA TILLGÅNGAR 146 773 76 297 149 256 72 700
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Koncernens balansräkningar - eget kapital & skulder

Tkr Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat

2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 2 129 876 2 129 876

Bundna reserver 870 2 343 870 2 343

2 999 3 219 2 999 3 219

Fritt eget kapital

Balanserad vinst -62 187 -20 055 -54 163 -12 012

Överkursfond 133 191 41 080 133 875 41 081

Periodens resultat -673 1 076 248 3 382

78 603 31 027 79 960 32 451

Summa eget kapital 81 602 34 246 82 958 35 670

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 0 0 0 481

Summa avsättningar 0 0 0 481

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 501 1 569 208 1 755

Övriga långfristiga skulder 9 150 11 900 9 350 11 800

Summa långfristiga skulder 9 651 13 469 9 558 13 555

Kortfristiga skulder

Chekräkningskredit 9 641 9 000 8 415 8 658

Skulder till kreditinstitut 1 319 0 816 105

Leverantörsskulder 19 647 9 830 10 093 8 140

Skatteskulder 2 369 3 584 1 040 783

Övriga skulder 12 948 2 346 6 406 3 291

Upplupna kostnader och förutbetalde intäkter 9 596 3 821 29 969 2 017

Summa kortfristiga skulder 55 521 28 582 56 739 22 994

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 146 773 76 297 149 256 72 700
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Moderbolagets resultaträkningar

Tkr Reviderat Reviderat Reviderat Reviderat Reviderat Reviderat

2021-01-01 -  
2021-03-31

2020-01-01 
2020-03-31

2020-01-01 –  
2020-12-31 

2019-01-01 –  
2019-12-31

2018-01-01 –  
2018-12-31

2017-01-01- 
2017-12-31

Nettoomsättning 3 815 389 44 030 19 529 7 539 5 204

Förändring varulager och arbete för annans 
räkning

-170 87

Aktiverat arbete för egen räkning -1 380 6 500 1 036 2 596 510

Övriga intäkter 6 124 4 316 1 23 42,5

8 559 6 893 44 346 20 567 9 987 5 844

 

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -4 348 -4 170 -11 189 -7 332 -2 920 -4 368

Övriga externa kostnader -3 170 -788 -21 704 -4 794 -8 701 -5 132

Personalkostnader -4 329 -888 -9 849 -4 021 -10 662 -4 855

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella tillgångar

-403 -383 -1 567 -2 572 -1 520 -736

Övriga rörelsekostnader -17 1 -80 21 0 -34

-12 267 -6 228 -44 389 -18 698 -23 803 -15 126

Rörelseresultat -3 708 665 -43 1 869 -13 816 -9 282

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 150 0 242 0 29 7,7

Räntekostnader -70 124 -572 -274 -222 -57

81 124 -330 -274 -192 -50

Resultat efter finansiella poster -3 627 789 -373 1 595 -14 008 -9 332

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0

Resultat före skatt - 3627 789 -373 1 595 -14 008 -9 332

Övriga skatter 0 -168 905 - -341 5 600 -

Periodens resultat -3 627 620 -373 1 254 -8 408 -9 332
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Moderbolagets balansräkningar

Tkr Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Reviderat Reviderat

2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för FoU-arbeten 4 856 4 802 4 044 5 055 5 597 4 030

Goodwill 178 306 306 408

Patent 204

5 034 5 108 4 248 5 361 6 004 4 490

Materiella anläggningstillgångar

Pågående ny, till och ombyggnad 4 658 0 372 - - -

Inventarier, verktyg och installationer 1 016 2 468 1 006 752 276 327

5 673 2 468 1 378 752 276 327

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i koncernföretag 18 770 13 200 18 700 13 200 0

Andelar hos intresseföretag 10 203 10 523 10 523 10 523 2 032 2 032

Andra långfristiga värdepappersinnehav - - - 0 5 491 -

Fordringar hos koncernen 5 190 0 1 000

Uppskjuten skattefordran 5 259 4 562 5 259 5 259 5 600

39 422 28 285 35 482 28 982 13 123 2032

Summa anläggningstillgångar 50 129 35 860 41 108 35 095 19 403 6 849

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Handelsvaror 2 519 519 2 519 719 2 923 170

Pågående arbete för annans räkning 8 210 - - - - -

Förskott till leverantörer 59 0 2 0 819 899

10 788 519 2 521 719 3 741 1 069

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 25 152 4 098 5 388 4 175 615 1 578

Upparbetat ej fakturerad intäkt 0 15 500 10 999 7 100 1 951 1 107

Övriga fordringar 15 984 3 899 18 823 3 098 1 392 2 481

Koncernfordringar 7 686 0 5 370 - - -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 361 174 25 503 37 3 248 2 213

54 182 20 671 66 083 14 409 7 205 7 379

Kassa och bank 43 26 40 9 15 2 300

Summa omsättningstillgångar 65 013 21 216 68 644 15 137 10 961 10 749

SUMMA TILLGÅNGAR 115 142 57 077 109 752 50 231 30 364 17 599
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Tkr Ej Reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Reviderat Reviderat

2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 341 876 1 341 876 613 610

Fond för utvecklingsavgifter 870 1 412 870 870 1 412 510

2 211 2 288 2 211 1 746 2 025 1 120

Fritt eget kapital

Överkursfond 86 693 41 081 87 376 41 081 28 205 27 584

Fond för verkligt värde 8 272 8 272 8 272 8 272 5 272 -

Äktieägartillskott 654

Balanserat resultat -20 862 -19 994 -20 489 -21 742 -13 876 -3 641

Årets resultat -3 627 620 -373 1 254 -8 408 -9 332

70 476 30 633 74 786 28 864 11 193 14 610

Summa eget kapital 72 687 32 921 76 997 30 610 13 218 15 730

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 15 625

Övriga skulder 8 350 11 200 8 550 11 200 0 105

Summa långfristiga skulder 23 975 11 200 8 550 11 200 0 105

Kortfristiga skulder

Chekräkningskredit 1 431 1 500 337 1 500 1 500 -

Skulder till kreditinstitut 0 105 105 105

Förskott från kund 0 1 290 127

Leverantörsskulder 9 911 3 110 3 594 2 925 4 635 712

Koncerninterna leverantörsskulder 482 0 -

Skulder hos koncernföretag 0 768 0 801 -

Aktuell skatteskuld 320 1 585 170 170 172 -

Övriga skulder 5 337 3 617 3 238 1 960 8 514 247

Upplupna kostnader och förutbetalde 
intäkter

1 480 2 377 16 866 478 928 572

Summa kortfristiga skulder 18 480 12 956 24 205 8 421 17 146 1 763

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 115 142 57 077 109 752 50 231 30 364 17 599
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 Moderbolagets kassaflödesanalyser

Tkr Ej reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat Reviderat Reviderat

2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster -3 708 665 -44 1 595 -14 008 -9 332

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -281 383 0 737

Nedskrivningar av och återföring av tidigare  
nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

1 568 2 572 1 520 -

Betald inkomstskatt -1

Erhållen ränta 150 0 242 8

Erlagd ränta -70 -72 -571 -58

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital

-3 909 976 1 195 4 167 -12 488 -8 645

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning/ökning av lager -8 267 200 -1 802 2 204 -2 672 -1 002

Minskning/ökning av kundfordringar -19 763 564 -1 214 -3 560 -1 516

Minskning/ökning av fordringar 27 474 -5 488 -51 461 -3 644 176 -4 013

Minskning/ökning av leverantörsskulder 6 317 74 669 -1 228 109 

Minskning/ökning av övriga kortfristiga skulder -13 135 3 568 16 278 -7 156 13 872 581

- 7 374 -1 082 -37 529 -13 384 11 375 -14 437

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 283 -106 -36 335 -9 217 -1 113 -14 437

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 065 - - -1 646 -2 907 -3 585

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 420 -72 -1 081 -759 -65 -309

Förvärv andelar i koncernföretag -70 - -5 500 -13 200 -2 031

Förvärv finansiell tillgång 320 - - -2 522 -

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 234 -72 -6 581 -18 127 -3 191 -5 926

Finansieringsverksamheten 

Nyemission - - 46 761 16 138 624 22 760

Checkräkningskredit 1 095 - -1 152 0 1 500 -

Förändring av skuld 15 425 - -2 650 11 200 -105 -210

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 520 - 42 959 27 338 2 019 22 549

Periodens kassaflöde 3 -179 43 -6 -2 286 2 186

Likvida medel vid årets början 40 -3 -3 15 2 300 114

Likvida medel vid årets slut 43 -181 40 9 15 2 300
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Förändring av eget kapital

Koncernen 2019 (Reviderad)

Aktiekapital Fond för 
utvecklingsavgifter

Fond för 
verkligt värde

Överkursfond Fria reserver Summa eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 
(2019-01-01)

613 1 412 5 272 28 205 -22 284 13 218

Nyemission 263 12 876 13 138

Ej registrerat aktiekapital 931 931

Aktieägartillskott 2 000 2 000

Fond för verkligt värde 3 000 3 000

Årets resultat 3 382 3 382

Belopp vid årets utgång  
(2019-12-31)

876 2 343 8 272 41 081 -16 902 35 670

Koncernen 2020 (Reviderad)

Aktiekapital Fond för utvecklingsav-
gifter

Fond för 
verkligt värde

Överkursfond Fria reserver Summa 
eget kapital

Eget kapital  
2020-01-01

876 2 343 8 272 41 081 -16 902 35 670

Förskjutning mellan bun-
det och eget kapital

-542 -20 542 -20

Nyemission 1 253 46 739 47 992

Ombokning aktiekapital 
i TD

-931 -931

Periodens resultat 248 248

Eget kapital  
2020-12-31

2 129 870 8 272 87 800 -16 112 82 958

Koncernen Q1 2021 (Ej reviderad)

Aktiekapital Fond för utvecklingsav-
gifter

Fond för 
verkligt värde

Överkursfond Fria reserver Summa 
eget kapital

Eget kapital  
2021-01-01

2 129 870 133 875 -53 915 0 82 958

Justering fritt eget kapital -683 -683

Periodens resultat -673 -673

Eget kapital  
2021-03-31

2 129 870 133 191 -53 915 -673 81 602
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Moderbolaget 2019 (Reviderad)

Aktiekapital Fond för 
utvecklingsavgifter

Fond för verkligt 
värde

Överkursfond Fria reserver Summa 
eget kapital

Belopp vid årets ingång  
(2019-01-01)

613 1 412 5 272 28 205 -22 284 13 218

Nyemission 263 12 876 13 138

Avsättningar under året 3 000 3 000

Förskjutning mellan 
bundet och fritt kapital

-542 542 0

Årets resultat 1 254 1 254

Belopp vid årets utgång 
(2019-12-31)

876 870 8 272 41 081 -20 488 30 610

Moderbolaget 2020 (Reviderad)

Aktiekapital Fond för 
utvecklingsavgifter

Fond för verkligt 
värde

Överkursfond Fria reserver Summa 
eget 

kapital

Eget kapital  
2020-01-01

876 870 8 272 41 081 -20 489 30 610

Förskjutning mellan 
bundet och eget kapital

0

Nyemission 465 46 295 46 760

Periodens resultat -373 -373

Eget kapital  
2020-12-31

1 341 870 8 272 87 376 -20 862 76 997

Moderbolaget Q1 2021 (Ej reviderad) 

Aktiekapital Fond för utvecklingsav-
gifter

Fond för 
verkligt värde

Överkursfond Fria reserver Summa 
eget kapital

Eget kapital  
2021-01-01

1 341 870 87 376 -12 590 0 76 998

Justering fritt eget kapital -683 -683

Periodens resultat -3 627 -3 627

Eget kapital  
2021-03-31

1 341 870 86 693 -12 590 -3 627 72 687
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Revisionsberättelser
Revisionsberättelse avseende årsredovisning för 2019
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TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Revisionsberättelse avseende årsredovisning för 2019 (forts.)
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TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Revisionsberättelse avseende årsredovisning för 2019 (forts.)
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TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Revisionsberättelse avseende årsredovisning för 2019 (forts.)
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Revisionsberättelse avseende årsredovisning för 2018 



68

Erbjudande till aktieägarna & optionsinnehavarna i ChromoGenics

TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Revisionsberättelse avseende årsredovisning för 2018 
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Alternativa nyckeltal
Nyckeltal som är hämtade ur reviderade rapporter är markerade med * i tabellen. Nyckeltalen är 
alternativa finansiella nyckeltal som inte är definierade enligt redovisningsprincipen.

Bolaget bedömer att dessa nyckeltal ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Dessa 
finansiella nyckeltal ska inte betraktas enskilt eller som ett alternativ till prestationsnyckeltal som 
har framtagits i tidigare redovisning från Bolaget. Dessutom bör sådana nyckeltal, såsom Bolaget 
definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används av andra bolag. 
Detta beror på att ovannämnda nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och andra bolag 
kan räkna fram dem på ett annat sätt än Bolaget. Nyckeltalen för helåren 2017, 2018 och 2019 är 
uträknade med hjälp av reviderade årsredovisningar för 2017, 2018 och 2019. Nyckeltalen för 2020 är 
uträknade med hjälp av kvartalsrapporterna för perioden. 

Koncern

Tkr 2020 2019

Nettoomsättning 85 305* 38 166*

Resultat efter finansiella poster 1 014* 4 347*

Balansomslutning 149 254* 73 382*

Soliditet % 56%* 49%*

Antal anställda 48* 31*

Moderbolaget 

Tkr 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 44 345* 19 529* 7 539* 5 205*

Resultat efter finansiella poster -373* 1 595* -14 008* -9 332*

Balansomslutning 109 751* 50 572* 30 364* 17 599*

Soliditet % 70%* 61%* 44%* 89%*

Medelantal anställda 18* 8* 8* 8*

Per datumet för Prospektets godkännande uppgår antalet anställda i koncernen till 51 personer varav 
18 personer i moderbolaget. 

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning 

Definition: Nettoomsättning är intäkter från försäljning.  
Syfte: Nyckeltalet används för att visa Bolagets intäkter från försäljning av dess produkter och tjänster.

Resultat efter finansiella poster 

Definition: Resultat efter finansiella poster är rörelseresultatet justerat för finansiella poster.  
Syfte: Nyckeltalet används för att visa hur Bolagets eventuella resultatmässiga över- eller underskott påverkas av finansiella åtaganden.

Balansomslutning 

Definition: Definieras som de totala tillgångarna. 
Syfte: Nyckeltalet används för att visa storleken på de totala tillgångarna och hur de förändras över jämförelseperioderna.

Soliditet 
Definition: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutning. 
Syfte: Soliditet används för att bedöma Koncernens finansiella position, möjlighet att göra strategiska investeringar och att fullfölja sina 
finansiella åtaganden.

Medelantalet anställda 

Definition: Medelantalet anställda baseras på antalet tjänster på företaget omräknat till heltidstjänster.  
Syfte: För en potentiell investerare är detta nyckeltal intressant eftersom man kan jämföra hur många anställda som finns i bolaget och 
hur detta utvecklas över tid.
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Avstämning alternativa nyckeltal
Koncernen

Soliditet 2020-12-31 2019-12-31

Summa eget kapital 82 958 35 670

Summa tillgångar 149 254 72 700

Soliditet 56% 49%*

Moderbolaget

Soliditet 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Summa eget kapital 76 998 30 610 13 218 15 730

Summa tillgångar 109 752 50 231 30 364 17 599

Soliditet 70% 61%* 44%* 89%*

För avstämning av resterande alternativa nyckeltal vänligen se motsvarande post för varje nyckeltal i 
resultat och balansräkning under ”Finansiell översikt” tidigare i detta Prospekt. 
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Kapitalstruktur

Kapitalisering, koncern TopRight Nordic 

Belopp i TKr, per 31 mars 2021

Kortfristiga skulder

För vilka garantier ställts 1 319

Mot annan säkerhet 9 641 

Utan säkerheter 872 

Summa kortsiktiga skulder (inklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder) 11 832 

Långfristiga skulder

Garanterade 501

Med säkerhet -

Utan garanti/utan säkerhet 1 705

Summa långsiktiga skulder (exklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder) 2 206 

Eget kapital

Aktiekapital 2 129

Reservfond 870 

Överkursfond 87 116 

Balanserade vinstmedel (per 2021-03-31) -8 513

Summa eget kapital och räntebärande skulder 95 640 

 
Nettoskuldsättningstabell (likviditet och räntebärande skulder), koncernen

Belopp i Tkr, per 31 mars 2021

(A) Kassa & bank 2 069

(B) Andra likvida medel 956*

(C) Övriga finansiella tillgångar 10 203

(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) 13 228

(E) Kortfristiga finansiella skulder 9 641

(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder 2 191

(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E)+(F) 11 832

(H) Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G)-(D) -1 396

(I) Långfristiga finansiella skulder (exkl. kortfristig andel och skuldinstrument) 2 206

(J) Skuldinstrument -

(K) Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder 9 150

(L) Långfristig finansiell skuldsättning (I)+(J)+(K) 11 356

(M) Total finansiell skuldsättning (H)+(L) 9 960

*Spärrade bankmedel i dotterbolaget Ferm & Persson

 
Leasingskulder utgör totalt 2 664 KSEK varav 872 KSEK kortfristiga och 1 792 långfristiga. 
Fordonsleasing sker enligt marknadsmässiga villkor (36 mån). Totalt 27 fordon leasas inom koncernen.  
Ställda garantier avseende kortfristiga och långfristiga skulder utgörs av borgensåtaganden utav 
styrelseledamöter och VD. De skulder som är ställda mot annan säkerhet än garanti är säkerställda 
mot pantsatta medel på företagskonton.
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Chekräkningskredit 
Bolagets totala checkräkningskredit uppgår till 11 MSEK varav 10,4 MSEK är utnyttjad. 
Checkräkningskrediten löptid är löpande och förnyas på årsbasis.    

Eventualförpliktelser 
Bolaget har inga eventualförpliktelser eller liknande åtaganden. 

 
Finansierings och likviditetspolicy 
Bolaget har inte fastställt en finansierings eller likviditetspolicy. Historiskt har externt kapital tagits 
in vid behov. Bolaget ser inget behov av att placera någon betydande summa i annan valuta än sek. 
Bolaget har vissa andra valutor men det är endas som en del av den löpande verksamheten. 

 
Kapitalresurser 
TopRights verksamhet finansieras genom kassaflöden från den löpandet verksamheten och 
finansieringsverksamhet. Verksamheten binder upp stora resurser då kunder har upp till 90 dagar på 
sig att betala för levererade varor och tjänster. Det har resulterat i att bolaget delvis tvingats finansiera 
verksamheten genom nyemssioner. Försäljningen är till viss del säsongsberoende och verksamheten 
genererar generellt minder kassaflöden under vintermånaderna vilket även speglas i bolagets kapital 
och likviditetsbehov. Bolaget anser att de nuvarande medel är tillräckliga för att infria de åtaganden de 
har idag.

Tabellen nedan visar moderbolagets kassaflöden för räkenskapsåren 2017 – 2020.  Förändringen i 
rörelsekapital består till stor del av förutbetalda kostnader samt upplupna intäkter. För mer detaljerade 
information om kassaflöden se under avsnittet ”Finansiell översikt” tidigare i detta Prospekt.  

Tkr Reviderat Reviderat Reviderat Reviderat

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten för förändring av 
rörelsekapital

1 194 4 167 -12 488 -8 645

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -37 529 -13 384 11 375 -14 437

Kassaflöde från den löpande verksamheten -36 335 -9 217 -1 113 -14 437

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 581 -18 127 -3 191 -5 926

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42 959 27 338 2 019 22 549

Årets kassaflöde 43 -6 -2 286 2 186

 
Rörelsekapitalförklaring 
Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet, det vill säga rörelsekapital före 
genomförandet av Erbjudandet, täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande 
tolvmånadersperioden givet nuvarande affärsplan. Skulle verksamheten mot förmodan binda 
mer kapital än beräknat eller om Bolaget inte kan uppnå synergier med ChromoGenics i tillräcklig 
utsträckning efter förvärvet kommer Bolaget se över olika finansieringsmöjligheter. Bolaget 
har teckningsoptioner med rörlig lösenkurs vilka kan vid fullt utnyttjande tillföra bolaget upp till 
cirka 50 MSEK under oktober 2021. Skulle inte Bolaget generera tillräckliga kassaflöden och om 
teckningsoptionen inte löses in i tillräckligt hög grad kommer bolaget söka andra finansieringsvägar, 
innefattande nyemission eller upptagande av lån eller krediter.
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Kommentarer till utvald finansiell 
information
Kommentarer till den finansiella utvecklingen i detta avsnitt är avsedda att underlätta förståelsen 
och utvärderingen av trender och faktorer som påverkar resultatet och den finansiella ställningen för 
Bolaget. Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnitten ”Utvald finansiell information” och ”Eget kapital 
och skuldsättning”.

Jämförelse mellan Q1 2021 och Q1 2020
Nedan siffror för Q1 2021 och Q1 2020 avser koncernen.

Koncernens intäkter Q1 2021 uppgick till 40,9 MSEK, Q1 2020 uppgick koncernens intäkter till 17,0 
MSEK. Intäktsökningen är främst hänförlig till ökad försäljning inom samtliga koncernbolag. 

Tillgångar 
Koncernens totala tillgångar har ökat med 70,5 MSEK Q1 2021 jämfört med samma period 2020 och 
uppgick vid utgången av utgången av Q1 2021 till 146,8 MSEK jämfört med 76,3 MSEK vid utgången 
av Q1 2020. Skillnaden härrör främst från ökningar av omsättningstillgångar (39,3 MSEK Q1 2021 
jämfört med 10 MSEK Q1 2020) samt ökning av kortfristiga fordringar (62,3 MSEK Q1 2021 jämfört 
med 32,5 MSEK Q1 2020)

Anläggningstillgångar utgjorde cirka 29,3 procent av tillgångarna vid utgången av utgången av Q1 
2021 jämfört med 44,2 procent per den 31 mars 2020. 

Skulder 
Summa långfristiga skulder den 31 mars 2021 uppgick till 9,7 MSEK jämfört med 13,5 MSEK samma 
tidpunkt föregående år. Summa kortfristiga skulder uppgick den 31 mars 2021 till 55,5 MSEK jämfört 
med 28,6 MSEK samma period 2020. Ökningen av de kortfristiga skulderna är främst hänförliga 
till ökade ordervolymer för TopRight vilket i sin tur medfört fler beställningar från TopRight hos 
leverantörer. Övriga skulder har ökat mellan perioderna främst till följd av betalningsanstånd från 
Skatteverket. 

Eget kapital 
Per den 31 mars 2021 uppgick det egna kapitalet till 81,6 MSEK i jämförelse med 31,0 MSEK i samma 
period föregående år. Ökningen kan primärt hänföras till ett ökat aktiekapital och överkursfond till följd 
av två nyemissioner under 2020.

Kassaflöde och finansiering 
Moderbolagets kassaflöden för Q1 2021 uppgick till 2,7 KSEK relativt ett kassaflöde under Q1 2020 om totalt 
-181,5 KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades kvartal över kvartal från -106,2 KSEK Q1 
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Jämförelse mellan 2020 och 2019
2019 övergick Bolaget till koncernredovisning. Nedan siffror för 2020 och 2019 avser koncernen.

Koncernens intäkter 2020 uppgick till 101,4 MSEK, 2019 uppgick koncernens intäkter till 39,6 MSEK. 
Intäktsökningen är främst hänförlig till ökade försäljning inom glas, stål- och rörkonstruktion samt LED-
belysning. 

För 2018 och 2017 uppgick intäkterna till 9 987 KSEK resp. 5 844 KSEK. Dessa belopp är hänförliga till 
moderbolaget TopRight Nordic AB före tillträdet av HISAB, TD Light Sweden AB samt Ferm & Persson 
AB.

Q1 2021 Q1 2020 2020 2019 2018 2017

KSEK Andel KSEK Andel KSEK Andel KSEK Andel KSEK Andel KSEK Andel

SMART Glas 4070 10% 6583 39% 17 504 17% 20567 52% 9 987 100% 5 844 100%

Stål- och rörkonstruktion 12 644 31% 0 0% 27 060 27%  0 0%  0 0%  0 0%

Glas & montering 13 353 33% 7930 47% 34 976 35% 13 738 35%  0 0%  0 0%

LED-belysning 10 805 26% 2522 15% 21 829 22% 5 274 13%  0 0%  0 0%

Totalt 40 872 100% 17 035 100% 101 369  100% 39 579  100% 9 987  100% 5 844  100%

TopRight har under 2020 erhållit bidrag för korttidspermittering samt för höga sjuklöneskostnader, 
samt nedsättning av sociala avgifter till följd av Covid 19-pandemin.

 
Tillgångar 
Koncernens totala tillgångar ökade från den 31 december 2019 till den 31 december 2020 med 76,6 
MSEK och uppgick vid utgången av utgången av 2020 till 149,3 MSEK. 

Anläggningstillgångar utgjorde cirka 25,8 procent av tillgångarna vid utgången av utgången av 2020 
jämfört med 54,3 procent per den 31 december 2019. Omsättningstillgångarna ökade med 77,6 
MSEK mellan åren och uppgick vid utgången av 2020 till 110,8 MSEK. Detta är hänförligt till främst 
en ökning av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, övriga fordringar samt upparbetade ej 
fakturerade intäkter till följd av en ökad försäljning.

 
Skulder 
Totalt uppgick skulder och avsättningar per den 31 december 2020 till 66,3 MSEK relativt 37,0 MSEK 

2020 till -11 283,1 KSEK Q1 2021. Minskningen beror främst på en ökad mängd utestående kundfordringar i 
väntan på betalning från kund. Investeringsverksamheten bidrog negativt till kassaflödet både Q1 2021 och Q1 
2020 med – 5 234,2 KSEK respektive -72,3 KSEK. Skillnaden utgörs främst av negativ påverkan av investeringar 
i materiella anläggningstillgångar vilka utgörs av pågående ombyggnation av Bolagets kontor. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten bidrog positivt till kassaflödet under Q1 2021 med 16 520,0 KSEK jämfört med 0 
KSEK under samma period 2020. Ökningen är hänförlig till förändring av skuld med 15 425,0 KSEK samt ökning 
av checkräkningskredit om 1 095,0 KSEK. Totalt ökade likvida medel kvartal över kvartal och uppgick per den 31 
mars 2021 till 43,1 KSEK.

Effekter av Covid-19

Covid-19 har inneburit avsevärt längre leveranstider och framflyttade projekt.
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den 31 december 2019.

Eget kapital 
Per den 31 december 2020 uppgick det egna kapitalet till 83,0 MSEK i jämförelse med 35,7 MSEK 
i slutet av 2019. Ökningen kan primärt hänföras till ett ökat aktiekapital och överkursfond till följd av 
nyemissioner genomförda 2010 och 2019. 

Kassaflöde och finansiering 
Moderbolagets kassaflöden för helåret 2020 uppgick till 43 KSEK relativt ett kassaflöde under 2019 
om totalt -6 KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades år över år från 4,2 MSEK 
2019 till 1,2 MSEK 2020. Investeringsverksamheten bidrog negativt till kassaflödet både 2020 och 
2019 med -6,6 MSEK respektive -18,1 MSEK. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten bidrog positivt till kassaflödet både 2020 och 2019 
med 43 MSEK respektive 27,3 MSEK, hänförligt till kontanta nyemissioner i 2020 och 2019 samt 
upptagande av lån i 2019 motsvarande 11,2 MSEK. Totalt minskade likvida medel år över år med totalt 
18 KSEK och uppgick per den 31 december 2020 till -3 KSEK.

 
Investeringar 
De totala investeringarna uppgick 2020 till 6,6 MSEK att jämföra med 18,3 MSEK för 2019. 
Minskningen av investeringarna är hänförligt lägre förvärvsaktivitet. Investeringarna i koncernföretag 
uppgick 2020 till 5,5 MSEK att jämföra med 13,2 MSEK under 2019. 

Effekter av Covid-19 
Covid-19 har inneburit avsevärt längre leveranstider och framflyttade projekt.

Jämförelse mellan 2019 och 2018
2019 övergick Bolaget till koncernredovisning. Uppgifter nedan för 2019 och 2018 avser dock endast 
moderbolaget för att tydliggöra förändringen i moderbolaget mellan perioderna. 

 
Omsättning och resultat 
Bolagets intäkter 2019 uppgick till 20,6 MSEK upp från 10,0 MSEK 2018. Rörelseresultatet 2019 
uppgick till 1,9 MSEK upp från -13,8 MSEK under 2018, huvudsakligen hänfört till ökade intäkter i och 
med förvärven av de fyra dotterbolagen TD Light Sweden AB, Ferm & Persson AB, Visual Solutions 
AB och Hisingens Industri & Skeppsservice AB. Totalt uppgick årets resultat till 1,3 MSEK jämfört med 
-8,4 MSEK för 2018, detta till följd av ovan nämnda faktorer.

 
Tillgångar 
Vid slutet 2019 uppgick Bolagets totala tillgångar till 50,2 MSEK. Tillgångarna utgjordes huvudsakligen 
av anläggningstillgångar om totalt 30,1 MSEK i form av bland annat aktier i koncernföretag (13,2 
MSEK), andelar i intresseföretag (10,5 MSEK) och balanserade utgifter för forskning- och utveckling 
(5,1 MSEK). Resterande tillgångar bestod främst av omsättningstillgångar om 15,1 MSEK, i form av 
upparbetade intäkter (7,1 MSEK) kundfordringar (4,2 MSEK), och övriga fordringar (3,1 MSEK). 

Totala tillgångar uppgick den 31 december 2018 till 30,4 MSEK varav anläggningstillgångar 
motsvarade 63,9 % av dessa. Framträdande poster är uppskjuten skattefordran (5,6 MSEK), 
balanserade utgifter för forskning- och utveckling (5,6 MSEK) och långfristiga värdepappersinnehav 
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i andra bolag (5,5 MSEK), motsvarande cirka 55,0 % av totala tillgångar. Vidare utgörs övriga 
balansräkningen per den 31 december 2018 främst av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
(3,3 MSEK), handelsvaror (2,9 MSEK) och andelar hos intresseföretag (2,0 MSEK).  

Skulder 
Totala skulder och avsättningar uppgick per den 31 december 2019 i Bolaget till 19,6 MSEK i 
jämförelse med 17,1 MSEK vid utgången av 2018. Leverantörsskulder i slutet på 2019 uppgick till 2,9 
MSEK i jämförelse med 4,6 MSEK per den 31 december 2018. Vidare har övriga skulder minskat från 
8,5 MSEK 2019 till 2,0 MSEK 2018. Långfristiga skulder togs dock upp i balansräkningen under 2019 
och uppgick till 31 december 2019 till 11,2 MSEK. Dessa är hänförliga dels till skulder till tidigare 
delägare. Bolagets kortfristiga skulder minskade från 15,6 MSEK per årsslutet 2018 till 6,9 MSEK sista 
december 2019. 

Eget kapital 
Per den 31 december 2019 uppgick det egna kapitalet till 30,6 MSEK i jämförelse med 13,2 MSEK 
vid utgången av 2018. Det egna kapitalet har förstärkts under året till följd av nyemission av aktier i 
samband med företagsförvärv MSEK. 

Kassaflöde 
Bolagets kassaflöde ökade och för helåret 2019 uppgick det till -6 KSEK i jämförelse med ett 
kassaflöde under 2018 om totalt -2,3 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades 
år över år från –1,1 MSEK 2018 till -9,2 MSEK 2019. Investeringsverksamheten bidrog negativt 
till kassaflödet både 2019 och 2018 med -18,1 MSEK respektive -3,2 MSEK. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten bidrog positivt till kassaflödet både 2019, hänförligt till emissioner i 
samband med företagsförvärv, och 2018, hänförligt till en kredit och nyemission, med 27,3 MSEK 
respektive 2,0 MSEK. Totalt minskade likvida medel år över år och uppgick per den 31 december 2019 
till 9 KSEK. 

Investeringar 
Investeringar under 2019 uppgick till 18,1 MSEK jämfört med 3,2 MSEK under 2018. Investeringar 
bestod under 2019 bland annat av förvärv av andelar i koncernföretag om 13,2 MSEK, gällande förvärv 
i TD Ligh Sweden ABt , Ferm & Persson AB och Visual Solutions AB. 

Jämförelse mellan 2018 och 2017

Omsättning och resultat 
Rörelsens intäkter 2018 uppgick till 10,0 MSEK upp från 5,8 MSEK 2017. Rörelseresultatet 2018 
uppgick till -13,8 MSEK ned från -9,3 MSEK under 2017, huvudsakligen hänfört till främst ökade 
personalkostnader och övriga externa kostnader. Totalt uppgick årets resultat till -8,4 MSEK jämfört 
med -9,3 MSEK för 2017, detta till följd av ovan nämnda faktorer samt ökade finansiella kostnader 
hänförligt till den kredit som togs upp under 2018.



77

Erbjudande till aktieägarna & optionsinnehavarna i ChromoGenics

TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Tillgångar 
Vid slutet 2018 uppgick Bolagets totala tillgångar till 30,4 MSEK. Tillgångarna utgjordes huvudsakligen 
av anläggningstillgångar, i form av balanserade utgifter för forskning och utveckling (5,6 MSEK), 
uppskjutna skattefordringar (5,6 MSEK) och långfristiga värdepappersinnehav i andra bolag (5,5 
MSEK), motsvarande 86 % av anläggningstillgångarna och 55 % av de totala tillgångarna. Resterande 
tillgångar bestod av främst av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (3,2 MSEK) och 
handelsvaror (2,9 MSEK).

Totala tillgångar uppgick den 31 december 2017 till 17,6 MSEK varav den framträdande posten 
var balanserade utgifter för forskning och utveckling om 4,0 MSEK, motsvarande 22,9 % av totala 
tillgångar. Vidare utgörs övriga balansräkningen per den 31 december 2018 främst av likvida medel 
om 2,3 MSEK och omsättningstillgångar uppgående till 7,4 MSEK.  

Skulder 
Totala skulder och avsättningar uppgår per den 31 december 2018 i Bolaget till 17,1 MSEK i 
jämförelse med 1,9 MSEK vid utgången av 2017. Leverantörsskulder i slutet på 2018 uppgick till 4,6 
MSEK relativt 0,7 MSEK per den 31 december 2018. Vidare har långfristiga skulder ökat till 1,5 MSEK 
under 2018 från 105 KSEK under 2017, hänfört till den kredit som togs upp under 2018. Bolagets 
kortfristiga skulder ökade från 1,8 MSEK per årsslutet 2018 till 15,6 MSEK sista december 2018, främst 
på grund ökade leverantörsskulder. 

Eget kapital 
Per den 31 december 2018 uppgick det egna kapitalet till 13,2 MSEK relativt 15,7 MSEK vid utgången 
av 2017. Det egna kapitalet har försvagats under året till följd av bland annat negativt balanserat 
resultat under 2018 om -13,87 MSEK. 

Kassaflöde 
Bolagets kassaflöde för helåret 2018 uppgick till -2,3 MSEK relativt ett kassaflöde under 2017 om totalt 
2,2 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades år över år från -14,4 MSEK 2017 
till -1,1 MSEK 2018. Investeringsverksamheten bidrog negativt till kassaflödet både 2018 och 2017 
med -3,2 MSEK respektive -5,9 MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten bidrog positivt till 
kassaflödet både 2018, hänförligt till nyemissioner av aktier, med 2,0 MSEK respektive 22,5 MSEK. 
Totalt ökade likvida medel år över år med totalt 2,2 MSEK och uppgick per den 31 december 2018 till 
2,3 MSEK. 

Investeringar 
Investeringar under 2018 uppgick till 3,2 MSEK jämfört med 5,9 MSEK under 2018. Investeringar 
bestod under 2018 till största del av förvärv av immateriella anläggningstillgångar om 2,9 MSEK. 
Under 2017 bestod investeringar bland annat av immateriella anläggningstillgångar om 3,6 MSEK. 
Vidare gjordes investeringar i koncernföretag om 2,0 MSEK. 
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Övrig finansiell information
Väsentliga Investeringar
Investeringarna liksom verksamheten i övrigt har finansierats genom operativt kassaflöde, eget kapital 
och aktieemissioner. De investeringar som är av väsentlig karaktär har historiskt utgjorts av förvärv. 
Nedan presenteras de förvärv som genomförts under perioden som täcks av den historiska finansiella 
information som omfattats av detta Prospekt.

TD Light Sweden AB 
9 maj 2019 beslutar styrelsen för TopRight Nordic att använda mandat givet på extra bolagsstämma 
att erbjuda aktieägarna i TD Light Sweden AB nyemitterade aktier i TopRight Nordic. Aktieägare 
överstigande 50,6% accepterade erbjudandet. Förvärvsbeloppet uppgick till 5 mkr med en möjlig 
tilläggsbetalning på mellan 2 mkr och 4 mkr. TD Light Sweden AB hade patenterad teknik inom LED-
belysning och över 60 mkr investerat i produktutveckling sedan bolaget grundades 2007. TD Light 
Sweden omsättning 2018 uppgick till 9 mkr.

 
Ferm & Persson AB 
5 juni 2019 offentliggjorde TopRight Nordic ett bud på glasföretaget Ferm & Persson AB där 
ägarna accepterat budet. Förvärvsbeloppet uppgick till 7,5 mkr. Förvärvet finansierades delvis 
med nyemitterade aktier i TopRight uppgående till 3 mkr samt 4,5 mkr kontant efter en upplagd 
betalningsplan. Vid extra bolagsstämma godkändes det att utfärda aktier som delbetalning. Antal 
aktier som nyemitterades och erlades beräknades som snittpriset av stängningskursen i TopRight 
mellan 2019-05-27 och 2019-06-10 dividerat med 3 mkr. Bakgrunden till förvärvet av Ferm & Persson 
AB är att det stärker TopRights närvaro hos nyckelkunder och möjliggör en framflyttning av TopRights 
position på marknaden. Ferm & Persson AB omsatte 2018 49,4 mkr med ett balanserat resultat om ca 
0,2 mkr.

 
Visual Solutions AB 
24 juni 2019 beslutade styrelsen i TopRight Nordic att förvärva Visual Solutions. Förvärvet 
finansierades med 140 000 nyemitterade aktier i TopRight, vilket motsvarade en köpeskilling om 0,5 
mkr. Visual Solutions hade 2018 en omsättning på 1 mkr med ett resultat om ca 50 000 kronor. Visual 
Solutions har aktiva kundrelationer med exempelvis Polestar, Volvo och Nobel Biocare. 

HISAB AB 
20 december 2019 beslutade Ferm & Persson om förvärv av HISAB. HISABs omsättning 2018 
uppgick till ca 50 mkr och genererade ett positivt kassaflöde. Förvärvsbeloppet uppgick till 4 mkr 
och finansieras delvis med nyemitterade aktier i TopRight uppgående till 2 mkr samt 2 mkr kontant 
efter betatalningsplan. Bakgrunden till förvärvet är att stärka- och utveckla sin leveransförmåga inom 
glaslösningar. Styrelsen i TopRight använde bemyndigandet att utfärda aktier som delbetalning. 
Antalet aktier som nyemitterades var 277 008 värderat till 7.22kr/st – stängningskursen i TopRight 
aktien 2019-12-19. Detta medför en utspädning på ca 1,6% av aktiestocken. 
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TopRight har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktie- och optionsinnehavare avseende 
samtliga aktier och teckningsoptioner i ChromoGenics AB. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 
ca 217 MSEK och vederlaget består av nyemitterade aktier i TopRight. 

Utöver ovan nämnda investering har Bolaget inga pågående investeringar eller investeringar för vilka 
fasta åtaganden redan gjorts. Bolaget har ej genomfört några väsentliga investeringar sedan utgången 
av den period som täcks av den historiska finansiella informationen i detta Prospekt. 

Betydande förändringar i finansiell ställning, ställning på marknaden och 
framtidsutsikter
Det har inte förekommit betydande förändringar i Bolagets finansiella ställning eller resultat sedan 
utgången av senaste räkenskapsperiod (2021-03-31) och fram till Prospektets datum.

Tendenser och trender 
Utbrottet av Covid-19 har inneburit och kommer troligtvis fortsatt innebära en omfattande påverkan 
på de samhällen och marknader där Bolaget är verksamt eller där Bolaget har leverantörer och/
eller kunder. Bolagets bedömning är dock att det i nuläget, vid tiden för detta Prospekt, inte finns 
förutsättningar för att kvantifiera effekterna som den pågående pandemin kan komma att få på 
Bolagets verksamhet, intjäningsförmåga och finansiella ställning.  Styrelsen känner inte till några 
ytterligare tendenser eller trender som uppkommit under innevarande räkenskapsår och som 
skulle kunna medföra väsentliga negativa förändringar avseende produktion, försäljning och lager, 
kostnader eller försäljningspriser. Inte heller bedömer styrelsen att några tendenser eller trender, 
osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav föreligger som skulle kunna medföra 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets affärsutsikter. 

Väsentliga förändringar av låne- och finansieringsstruktur 
Det har inte skett väsentliga förändringar i Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan utgången av 
senaste rapporttillfälle. 

Tidpunkter för ekonomisk information

• Kvartalsrapport Q2 2021: 26 augusti 2021

• Kvartalsrapport Q3 2021: 24 november 2021

• Kvartalsrapport Q4 2021: 24 februari 2022
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Proformaredovisning
TopRights planerade förvärv av ChromoGenics bedöms ha en väsentlig påverkan på TopRights 
finansiella ställning och resultat. Ändamålet med den konsoliderade proformainformationen i 
detta avsnitt är att redovisa vilken hypotetisk effekt Förvärvet hade haft på TopRights konsoliderade 
resultaträkning avseende perioden 1 januari – 31 december 2020 om transaktionen skett den 1 januari 
2020 och på den konsoliderade balansräkningen per den 31 december 2020 om transaktionen skett 
på samma dag.

Proformainformationen har endast ett illustrativt syfte att informera och belysa fakta. 
Proformaredovisningen illustrerar effekten av Transaktionen som om den hade utförts vid ett tidigare 
tillfälle. Den illustrerar en hypotetisk finansiell ställning som kan skilja sig från enhetens faktiska 
finansiella ställning eller resultat. Proformainformationen är till sin natur avsedd att beskriva en 
hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva Bolagets faktiska finansiella ställning 
eller resultat. Vidare är proformainformationen inte representativ för hur verksamhetsresultatet 
kommer att se ut i framtiden. Investerare bör således vara försiktiga med att lägga för stor vikt vid 
proformainformationen. Proformainformationen bör läsas tillsammans med övrig information i 
Prospektet.

Beskrivning av transaktionen
Den 3 mars 2021 lämnade TopRight ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och 
optionsinnehavarna i ChromoGenics AB i utbyte mot vederlag i form av aktier i TopRight. Inga avtal om 
tilläggsköpeskilling finns.

Proformaredovisningen har upprättats under antagandet att Erbjudandet genomförts, att samtliga 
aktieägare accepterat det och att aktievederlaget är till fullo utbetalt.

Grunder
Redovisningsprinciper

Proformaredovisningen är upprättad i enlighet med TopRights redovisningsprinciper 
(Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3)). Redovisningsprinciperna är enhetliga med de som ChromoGenics använt 
sig i den finansiella information som ligger till grund för proformaredovisningen.

Underlag

Proformaredovisningen för perioden januari – december 2020 samt per balansdagen 31 
december 2020 har upprättats med utgångspunkt från TopRights och ChromoGenics reviderade 
årsredovisningar för perioden 1 januari – 31 december 2020. 

I ChromoGenics årsredovisning har den tillgängliga finansiella informationen avrundats till närmaste 
tusental kronor, således har TopRights finansiella information i proformaredovisningen behandlats 
därefter.  
 
Övrigt

Inga proformajusteringar har beaktats avseende synergieffekter, transaktionskostnader eller 
integrationskostnader om inget annat anges. 
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Koncernens resultaträkning proforma
TopRight Nordic ChromoGenics Proforma-justeringar Proforma TopRight 

Nordic AB

2020-01-01 2020-01-01 2020-01-01 2020-01-01

  2020-12-31 2020-12-31 2020-12-31 2020-12-31

KSEK        

Intäkter                            -   

Summa intäkter                           101 369                     17 819 0             119 188 

Summa direkta produktionskostnader                          -49 446 -                  16 996 0 -          66 442 

Bruttoresultat                           51 923                           823 0             52 746 

Summa rörelsekostnader -49 922 -57 596 0 -107 517

Rörelseresultat
                                 

2001 -                  56 773 0 -          54 772 

Resultat efter finansiella poster                               1014 -                  62 475 0 -          61 834 

Resultat före skatt                               1014 -                  62 475 0 -          61 834 

Periodens resultat                               248 -                  62 475 0 -          62 227 

Koncernens balansräkning proforma

TopRight Nordic ChromoGenics Proforma-justeringar Proforma TopRight 
Nordic AB

2020-12-31 2020-12-31 2020-12-31 2020-12-31

KSEK        

TILLGÅNGAR        

Summa anläggningstillgångar 38 458 102 455 0 143 913

Summa omsättningstillgångar 110 797 111 378 0 222 175

SUMMA TILLGÅNGAR 149 254 213 833 0 363 087

         

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

Aktiekapital 2 129 3 395 0 5 524

Bundna reserver 870 1 779 0 2 649

Fritt eget kapital 79 959 115 755 0 195 734

Summa eget kapital 82 958 120 929 0 203 887

         

Summa långfristiga skulder 18 789 63 353 0 82 142

Summa kortfristiga skulder 47 507 29 551 0 77 058

         

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 109 752 213 833 0 323 585
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Revisors rapport avseende proformaredovisning

 

Till styrelsen i TopRight Nordic AB (Publ), org nr 556898-6482 (”TopRight”, ”bolaget”) 

 
Revisors rapport avseende proformaredovisning 
Vi har utfört en revision av den proformaredovisning som framgår på s. 80-81 i TopRights prospekt daterat den 28 
maj 2021. 

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur förvärvet av samtliga aktier i 
ChromoGenics AB (publ) samt därmed sammanhängande apportemission skulle ha kunnat påverka 
koncernbalansräkningen för TopRight Nordic AB:s koncernresultaträkning för perioden 1 januari 2020 – 31 
december 2020 samt koncernbalansräkning per den 31december 2020 för det fall förvärvet och emissionen hade 
skett den 1 januari 2020 respektive 31 december 2020. 

 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i den delegerade förordningen 
(EU) 2019/980. 

 
Revisorns ansvar 
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga 20 p. 3 i den delegerade förordningen (EU) 2019/980. Vi 
har ingen skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. 
Vi tar inte något ansvar for sådan finansiell information som använts i sammanställningen av 
proformaredovisningen utöver det ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell 
information som vi lämnat tidigare. 

 
Utfört arbete 

Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiel1 information i 
prospekt. Det innebär att vi följer FARs etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig 
säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. 
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt 
system for kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av 
yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

Vi är oberoende i förhållande till TopRight enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har 
huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma 
underlag till proformajusteringarna och diskutera proformaredovisningen med företagsledningen. 

Vi har planerat och utfört vårt arbete for att få den information och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att 
med rimlig säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder som anges på 
s. 80 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget. 

 
Uttalande 
Enligt vår bedömning har proformaredovisningen sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på 
s. 80 och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget. 

 

 

Stockholm den 28 maj 2021 
 

Mats Dahlström Revision AB 
 
 

 
 
_____________________________ 

Mats Dahlström 

Auktoriserad revisor 
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Aktien, aktiekapitalet och 
ägarförhållanden
Aktiekapital
Aktierna i Bolaget har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är angivna i svenska kronor. 
Det finns inte några inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier. Enligt Bolagets bolagsordning 
ska aktiekapitalet uppgå till lägst 1 341 100 SEK och högst 5 364 400 SEK, fördelat på lägst 26 822 
000 aktier och högst 107 288 000 aktier. Per den 31 mars 2021 uppgick Bolagets aktiekapital till 
1 004 374,80 fördelat på 20 087 496 aktier. Per den 31 mars 2021 uppgick aktiekapitalet till 1 341 
105,40 SEK fördelat på 26 822 108 aktier. Per den 31 mars 2021 uppgår Bolagets aktiekapital 
till 1 341 105,40 SEK, fördelat på 26 822 108 aktier. Efter Erbjudandets genomförande kommer 
aktiekapitalet maximalt uppgå till 2 561 097,40 SEK fördelat på 51 221 948 aktier (under förutsättning 
att samtliga aktieägare i ChromoGenics accepterar Aktievederlaget). Aktierna har ett kvotvärde på 
0,05 SEK. Samtliga aktier är av samma slag. Samtliga aktier är fullt emitterade och inbetalda. 

Teckningsoptioner
Bolaget har utfärdat 5 021 513 teckningsoptioner av serie TO1. Teckningsoptionerna ger innehavaren 
rätten att under perioden 4 – 18 oktober 2021 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs 
fastställd enligt följande: 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie 
under perioden 17 – 30 september 2021. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett 
värde lägre än kvotvärdet och inte till ett högre värde än 10,20 SEK.

Värdepappershandel 
TopRight har noterat följande värdepapper:

Typ av värdepapper Kortnamn ISIN Handelsplats

Aktie TOPR SE0010297507 Nordic SME

Teckningsoption TOPR TO1 SE0015193966 Nordic SME
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Aktiekapitalets utveckling
År Händelse Ändring av 

antalet aktier
Ändring av  

aktiekapital, SEK
Totalt antal  

aktier
Totalt aktiekapital, 

SEK
Kvotvärde Tecknings-

kurs

2012 Bolagsbildning 500 50 000 500 50 000 100 100

2014 Nyemission 2000 200 000 2 500 250 000 100 100

2015 Split (1:100) 247 500 0 250 000 250 000 1  

2015 Fondemission 7413 7413 257 413 257 413 1 21,31

2015 Nyemission 39 292 39 292 296 705 296 705 1 23,72

2015 Nyemission 51 467 51 467 348 172 348 172 1 25,24

2016 Nyemission 110 822 110 822 458 994  458 994 1 25,24

2017 Nyemission 39 610 39 610 498 604 498 604 1 25,24

2017 Split (1:20) 9 473 476 0 9 972 080 498 604 0,05  

2017 Nyemission 357 320 17 866 10 329 400 516 470 0,05 9,75

2017 Nyemission    1 938 461   96 923,05 12 267 861    613 393,05 0,05 9,75

2019 Nyemission   4 755 391   237 769,55 17 023 252    896 162,60  0,05  2.50

2019 Nyemission 2 564 244 128 212,20 20 087 496 1 004 374,80 0,05 3.46

2020 Nyemission   1 830 067   91 503,35 21 917 563    1 095 878,15  0,05  7.65

2020 Nyemission 454 545 22 727,25 22 372 108 1 118 605,40 0,05 4.40

2020 Nyemission  4 450 000  222 500   26 822 108   1 341 105,40  0,05  6.80

2021* Nyemission 24 399 840 1 219 992 51 221 948 2 561 097,4 0,05 8.88

*Apportemission under Erbjudandet.  Uppgifterna är baserade på antagandet att samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i ChromoGen-
ics lämnas in i Erbjudandet.

Utspädning
Under förutsättning att föreliggande Erbjudande accepteras till fullo kommer vederlaget att uppgå till 
24 399 840 aktier i TopRight. Totalt kommer då 51 221 948 aktier i Bolaget vara emitterade. Befintliga 
aktieägare kommer vid full acceptans av Erbjudandet således att se sitt ägnade i Bolaget spädas ut 
med en effekt på upp till cirka 47,64 procent (beräknat som antalet aktier i emissionen dividerat med 
antalet aktier efter fulltecknad emission).

Nyemission i samband med Erbjudandet
Vid stämman den 10 maj 2021 bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden 
fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av 
aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna fatta besluta om 
nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor 
enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier 
och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning 
av aktier med stöd av teckningsoptioner får motsvara högst fyrtio (40) procent av det totala antalet 
utestående aktier i Bolaget när bemyndigandet första gången tas i anspråk. Emission i enlighet med 
bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut 
om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- 
och kvittningsemission eller med villkor enligt ovan är att Bolaget (i) ska kunna erlägga betalning 
för förvärvade aktier i ChromoGenics AB, samt (ii) ska kunna tillföra tillräckligt rörelsekapital för att 
finansiera företagsutvecklingen och (iii) att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare 
som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget och/eller (iv) för att förvärva egendom. 
Stämman beslutade även att fullfölja förvärvet. Emissionen planeras att beslutas omkring den 24 juni 
2021.
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Ägarförteckning per den 31 mars 2021 med därefter kända förändringar
Det föreligger, såvitt styrelsen känner till, inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan 
existerande eller blivande aktieägare i Bolaget i syfte att skapa gemensamt inflytande över Bolaget. 
Förutom aktieägarna nämnda i nedanstående tabell fanns i Bolaget, per den 31 mars 2021, 
inga andra fysiska eller juridiska personer med innehav på fem procent eller mer av röst- eller 
kapitalandelen i Bolaget.    

Innehavare Aktier Röster % Aktier och röster

Avanza Pension 1 738 090 1 738 090 6,5%

Taptum Finance AB 1 592 778 1 592 778 5,9%

FAAV Invest AB 1 541 275 1 541 275 5,7%

Formue Nord Markedsneutral AS 1 319 958 1 319 958 4,9%

Nestcon AB 821 452 821 452 3,0%

Yimyame Consulting AB 792 200 792 200 2,9%

Svensk Företagsförädling AB 782 683 782 683 2,9%

Nordnet Pension 667 261 667 261 2,5%

Moström, Daniel 582 115 582 115 2,2%

Zabaklis, Nikolaos 506 920 506 920 1,9%

Övriga (ca 3 330 aktieägare) 16 477 376 16 477 376 61,4%

Totalt 26 822 108 26 822 108 100%

Avtal om Lock-up
Det förekommer inga avtal om lock-up som skulle förhindra Bolagets respektive huvudägare att sälja 
hela eller delar av sitt innehav.



Vi hoppas inte på en ljus 
framtid, vi skapar den.  

Anders Myrbäck 
VD TopRight Nordic
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Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisor
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Den väljs årligen 
på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. För revision av 
bolagets årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses på årsstämman mins en revisor med eller 
utan revisorssuppleant(er).

Styrelse

Fredrik Skarke

Styrelseordförande 

Född 1972.

I styrelsen sedan 2014

Fredrik studerade vid Handelshögskolan i Göteborg. Under några år (1997-99) arbetade han på Sv. 
Juniorhandelskammare som projektgenerator innan han startade sitt första företag. Därefter har 
Fredrik aldrig haft någon anställning utanför sina egna bolag då han grundat och utvecklat ett flertal 
verksamheter som ägare och entreprenör. Fredrik är idag ägare till, förutom TopRight Nordic AB 
bland annat FAAV Invest AB som i sin tur är ägare till företag som Resolvia AB, Tradewell Group AB 
och Taptum AB. Taptum AB äger i sin tur både BIG Travel AB och Resecity med dotterbolag.

Fredrik innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget genom FAAV Invest AB:  
1 541 275 st aktier i TopRight och 192 659 teckningsoptioner.

Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste 5 åren

Bolag Befattning Status

TopRight Nordic AB Styrelseordförande Pågående

Xpecunia Nordic AB Styrelseordförande avslutat

Watch It Live AB Styrelseordförande avslutat

BIG Travel AB VD Pågående

Delägarskap över 5% de senaste fem åren
Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

FAAV Invest AB 100% 100% Pågående



88

Erbjudande till aktieägarna & optionsinnehavarna i ChromoGenics

TopRight Nordic Aktiebolag (publ)

Daniel Moström

Ledamot / COO

Född 1971. 

I styrelsen sedan 2017

Civ. Ek 1998, Linköpings Universitet. Daniel karaktäriseras av att vara nyfiken och förbättringsdriven 
vilket lett till engagemang i flertal olika verksamheter inom media, reklambyrå, B2C, B2B, finans, 
teknik/IT och management alltid med ett kundnära perspektiv och drivande för en snabb utveckling. 
Daniel har erfarenhet från både internationell miljö och kunskapsintensiv produktutveckling. Daniel 
har ett påtagligt intresse för och kontaktnät inom finansmarknaden. 

Daniel Moström innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget:  
482 000 st aktier i TopRight och 90 000 teckningsoptioner.

Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste 5 åren

Bolag Befattning Status

TopRight Nordic AB Ledamot Pågående

Xpecunia Nordic AB Ledamot / VD Pågående

Hubbster Group AB Ledamot Pågående

Watch It Live AB Ledamot Avslutat

Delägarskap över 5% de senaste fem åren

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Carama Invest AB 100% 100% Pågående
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Andreas Hall

Ledamot / CSO

Född 1974

 styrelsen sedan 2019

Affärsutvecklingschef på investmentbolaget Taptum. Han har mer än 20 års erfarenhet 
från försäljning och media. Bakgrund från MTG, Upsala Nya Tidning och senast som 
affärsutvecklingschef på Leeads AB. Andreas har stor erfarenhet av att bygga starka och vinnande 
team.

Andreas Hall innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget:  
47 795 st aktier i TopRight och 5 974 teckningsoptioner.

Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste 5 åren

Bolag Befattning Status

TopRight Nordic AB Ledamot Pågående

Delägarskap över 5% de senaste fem åren

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Hall Corporate Consulting AB 100% 100% Pågående
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Lars Celsing

Ledamot

Född 1961

I styrelsen sedan 2018

COO på Stavdal AB. Lång erfarenhet av att leda och utveckla säljorganisationer och operativ 
verksamhet. Tidigare erfarenheter regionchef Cramo AB, Affärschef Nobina AB, VD för HR 
management bolag. Utbildad Ekonom samt utbildningar inom företagsledning.

Lars Celsing innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget:  
10 000 st aktier i TopRight och 1 375 Teckningsoptioner.

Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste 5 åren

Bolag Befattning Status

TopRight Nordic AB Ledamot Pågående

Delägarskap över 5% de senaste fem åren

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Torgrimmen Consulting AB 100% 100% Pågående
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Ledande befattningshavare

Anders Myrbäck

VD 

Född 1966

I Bolaget sedan 2017

Anders har mångårig erfarenhet av att leda utvecklings försäljnings och förändringsarbete. Anders 
har bl a suttit i ledningen för SOS Alarm och G4S. En stark profil inom säkerhetsområdet och en 
mycket erfaren ledare. Anders har lett flertalet förändringsresor bl a på SOS Alarm och G4S/ Avarn 
Security. Sälj- marknad- och operativ ledning är Anders starkaste områden. Senast på AVARN 
Security med övergripande varumärkesansvar och dessförinnan försäljnings och marknadsdirektör 
på G4S.

Anders Myrbäck innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget:  
802 200 st. aktier i TopRight och 99 025 teckningsoptioner.

Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste 5 åren

Bolag Befattning Status

TopRight Nordic AB Extern VD Pågående

Ferm & Persson AB Styrelseledamot Pågående

HISAB Styrelseordförande Pågående

TD Light Sweden AB VD, styrels ledamot Pågående

Nacka vatten och avfall AB Suppleant Pågående

Visual Solutions AB VD, styrelseledamot Pågående

Yimyame Consulting AB Styrelseledamot, ordförande Pågående

Delägarskap över 5% de senaste fem åren

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Yimyame Consulting AB 100% 100% Pågående
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Ersättning och förmåner

I tabellen nedan presenteras utbetalda ersättning och förmåner till styrelse och ledande 
befattningshavare för det senaste räkenskapsåret. Det föreligger inte någon rätt till förmåner eller 
annan ersättning efter det att uppdraget avslutats.

Namn Utbetald ersättning 2020 Upplupna belopp pensioner etc.

Fredrik Skarke 0 0

Daniel Moström 0 0

Andreas Hall 0 0

Lars Celsing 0 0

Anders Myrbäck 783 385 16 704

Övrig information om styrelseledamöterna, ledande befattningshavare 
samt revisor
Ingen av styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare har varit inblandad i 
konkurs eller likvidation (när fråga varit om obestånd) i egenskap av styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller någon av Bolagets ledande befattningshavare har de 
senaste fem åren dömts i något bedrägerirelaterat mål. Inte heller har någon anklagelse och/eller 
sanktion utfärdats av myndighet eller yrkessammanslutning mot någon av dessa personer. Ingen 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare har förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett 
bolags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner 
hos ett bolag.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna är berättigad till några förmåner 
i samband med upphörande av uppdrag som styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
(utöver vad som följer av bestämmelser i de ledande befattningshavarnas anställningsavtal 
om anställningsförmåner under uppsägningstid). Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har några familjeband med någon annan av styrelseledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna. Bolaget är inte medvetet om några intressekonflikter mellan styrelseledamöters 
eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och sådan styrelseledamots eller 
sådan ledande befattningshavares privata intressen och/ eller andra skyldigheter.

Ägarstyrning och styrelserepresentation 

Bolagets styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och Bolagets största ägare finns 
representerad i styrelsen.

Styrelsekommittéer 

Bolagets styrelse har inte utsett några kommittéer för ersättningsfrågor eller revision. Styrelsen fattar 
beslut om tillsättning av och ersättning till verkställande direktör.
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Styrelsens kontaktuppgifter

Styrelsen i TopRight kan nås på följande adress, Taptogatan 6, 115 26 Stockholm eller via info@tap-
tum.se. 

Bolagets revisor 

Bolagets revisor är Mats Dahlström Revision AB med auktoriserad revisor Mats Dahlström som 
huvudansvarig revisor. Mats Dahlström är ej medlem i FAR eller annan branschorganisation. Mats 
Dahlström har varit Bolagets revisor sedan årsstämman den 29 juni 2020 och ersatte då Crowe 
Osborne AB med Christer Eriksson som auktoriserad revisor. Christer Ericsson är medlem i FAR. 
Christer Eriksson var Bolagets revisor under 2019, under 2018 och tidigare år var Mazars SET 
Revisionsbyrå AB Bolagets revisor med auktoriserad revisor Martin Dagermark som huvudansvarig 
revisor. Martin Dagermark är medlem i FAR. 

Adresser revisorer

Mats Dahlström Revision AB:  Mölnbovägen 17, 124 32 Bandhagen

Crowe Osborne AB:    Drottninggatan 89, 113 60 Stockholm

Mazars SET Revisionsbyrå AB:  Box 1317, 111 83 Stockholm
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Legala frågor och kompletterande 
information
Bildande och legal form

Bolagets registrerade företagsnamn är TopRight Nordic Aktiebolag (publ) är ett svensk publikt 
aktiebolag som bildades i Sverige den 31 maj 2012 och vars nuvarande firma registrerades vid 
Bolagsverket den 9 juli 2012. Bolaget är sedan den 15 december 2017 noterat på NGM nordic SME. 
Handelsbeteckningen är TopRight Nordic. Bolaget har organisationsnummer 556898-6482 och 
har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län, och dess verksamhet bedrivs i enlighet med 
aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets LEI-kod är 549300SKLJYME1E5ZS02.

Väsentliga avtal

Nedan presenteras en sammanfattning av de väsentliga avtal (med undantag för avtal som ingåtts 
som en del av den löpande verksamheten) som Bolaget ingått under de senaste två åren samt avtal 
som TopRight ingått som innefattar rättigheter eller skyldigheter av väsentlig betydelse för Bolaget.

Kundavtal

TopRight har ett leverans- och utvecklingsavtal med Polestar. Avtalet löper till den 1 april 2022 med 
därefter förlängning om rullande 3 månader om inget annat avtalas. Uppsägningstiden är därefter 3 
månader. Avtalets ordervärde uppgår till ca 90 MSEK per dagen för godkännandet av detta Prospekt 
och är upprättat enligt marknadsmässiga villkor. 

Försäkringar

TopRight har för branschen sedvanlig försäkring. Styrelsen bedömer att TopRight har ett för den 
nuvarande verksamheten tillräckligt försäkringsskydd.

Fastighets- och hyresavtal 

TopRight tecknade i december 2020 ett hyresavtal för Bolagets kontorslokal ”Tophouse”. Avtalet 
löper 10 år med möjlighet till förlängning och slöts på marknadsmässiga villkor. Hyreskostnaden 
uppgår till 1,2 MSEK årligen.

Patentlicenser

Bolaget överlät den 15 december 2020 samtliga sina patent till Taptum Finance AB och hyr 
nyttjandet av desamma under en första avtalsperioden som löper 48 månader, därefter förlängs 
avtalsperioden med 12 månader i taget löpande. Intäktsdelning uppgår till 5% av betalda 
bruttointäkter exkl moms. Intäktsdelning sker endast på belysningsprodukter kopplade till patenten. 
TopRight har Option på återköp av Patentportföljen före utgången 2024.

Rättsliga förfaranden, myndighetsförfaranden och skiljeförfaranden  
Det finns inga pågående eller under de senaste tolv månaderna avslutade myndighetsförfaranden, 
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rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller 
som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) som har haft, eller kan ha, negativ påverkan på 
Bolagets framtida finansiella ställning, lönsamhet eller verksamhet.

Transaktioner med närstående 

Det har inte förekommit några transaktioner med närstående under tiden som omfattas av den 
historiska finansiella informationen i detta Prospekt och fram till Prospektets datum.

Miljö och tillstånd

Bolaget är inte i någon väsentlig omfattning beroende av några särskilda tillstånd för att bedriva sin 
verksamhet. Bolaget följer de regler och föreskrifter som är utstakade att efterföljas av bolag som är 
verksamma inom motsvarande områden. 

Patent, varumärken och immateriella rättigheter

Patent 

TopRights patentportfölj förvärvades i samband med förvärvet av TD Light. Bolaget har sedan sålt 
patentportföljen och hyr licenserna. För mer information om avtalet se under rubriken ”Väsentliga 
avtal” i detta Prospekt. Skyddet avser en innovation som täcker ett flertal europeiska länder. Lysenhet 
är ett patent som bygger på möjligheten att montera SMART LED-rör i en armatur avsedd för traditio-
nellt lysrör utan behov av modifiering.

TopRight är beroende av det befintliga patentskyddet inom den mån att det står för en andel av vär-
det i Bolagets tillgångar. Vidare förstärker patentskyddet TopRights position gällande konkurrenskraft, 
prissättning (högre priser och därmed högre avkastning på investeringar i forskning och utveckling) 
samt förhandlingsläge.

Titel Region/land Ansökningsnummer Utgångsdatum Status

LYSENHET-P-EP-DK Danmark 1982109 2021-02-27 Ansökan om förlängning inlämnad

LYSENHET-P-EP-FI Finland 1982109 2021-02-27 Ansökan om förlängning inlämnad

LYSENHET-P-EP-FR Frankrike 1982109 2021-02-27 Ansökan om förlängning inlämnad

LYSENHET-P-EP-IT Italien 1982109 2021-02-27 Ansökan om förlängning inlämnad

LYSENHET-P-EP-GB Storbritannien 1982109 2021-02-27 Ansökan om förlängning inlämnad

LYSENHET-P-EP-SE Sverige 07709472.0 2021-02-27 Ansökan om förlängning inlämnad

LYSENHET-P-SE Sverige 0600288-5 2021-02-27 Ansökan om förlängning inlämnad

LYSENHET-P-EP-DE Tyskland 602007017348.5 2021-02-27 Ansökan om förlängning inlämnad

En-sidematat LED-lysrör Sverige 0950570-2 2021-07-30 Aktivt

Varumärkesskydd

Titel Region/land Varumärkesnummer

TR BRIGHT ATTENTION Sverige 546178

TR SMART GLAS Sverige 547616

TR BRIGHT SAFETY Sverige 546177

TR SKA RÄDDA LIV KOSTA LIV Sverige 546298

TR FÖR EN SMARTARE OCH SYNLIGARE VÄRLD Sverige 546300

TR Sverige 547614

TR TOPRIGHT Sverige 547615

TOPRIGHT Sverige 551525
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Intressekonflikter 

Styrelsen är inte medveten om några privata intressen hos någon inom förvaltnings-, lednings- eller 
kontroll- organ, styrelseledamot eller ledande befattningshavare som kan stå i strid med Bolagets 
intressen. Styrelsen känner heller inte till några andra transaktioner mellan Bolaget och Bolaget 
närstående personer eller företag.

Prospektets godkännande

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt Europaparlamentet 
och rådets förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så 
måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning 
(EU) 2017/1129 och detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent 
som avses i detta Prospekt. Detta godkännande bör inte heller betraktas som något slags stöd för 
kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet och investerare bör göra sin egen bedömning 
av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.
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TopRights årsredovisning 2017 22 Sida
Resultaträkning 5
Balansräkning 6 – 7 
Kassaflödesanalys 8
Förändring i eget kapital 4
Noter 9 – 15 
Revisorsberättelse 17 – 18 

TopRights årsredovisning 2018 23 Sida
Resultaträkning 4
Balansräkning 5 – 6 
Kassaflödesanalys 7
Förändring i eget kapital 3
Noter 8 – 12 
Revisorsberättelse 14 – 15 

TopRights årsredovisning 2019 24 Sida
Koncernens resultaträkning 6
Koncernens balansräkning 7 – 8 
Moderbolagets resultaträkning 9
Moderbolagets balansräkning 10 – 11 
Moderbolagets kassaflödesanalys 12
Förändring i eget kapital 5
Noter 13 – 23 
Revisorsberättelse 24 – 27 

Handlingar införlivade genom hänvisning

Handlingar som införlivas genom hänvisning utgör en del av Prospektet och ska läsas som en del av 
Prospektet. Samtliga handlingar avseende TopRight finns tillgängliga på TopRights hemsida, www.
toprightnordic.com och kan även erhållas i pappersform från TopRight. Endast den information på 
hemsidan som är införlivad genomhänvisning ingår i Prospektet. Handlingar avseende ChromoGenics 
finns tillgängliga på ChromoGenics hemsida, www.ChromoGenics.com. . Detta prospekt innehåller 
länkar till webbplatser. Med undantag för länkar till införlivad information, utgör informationen på 
webbplatser inte en del av prospektet och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen. De 
delar i respektive finansiell rapport som det ej hänvisas till innehåller information som återfinns i andra 
delar av Prospektet eller som inte bedöms relevant för investerare i samband med Erbjudandet.

TopRights årsredovisning 2020 25 Sida
Koncernens resultaträkning 31
Koncernens balansräkning 32-33
Koncernens kassaflödesanalys

Moderbolagets resultaträkning

34

35
Moderbolagets balansräkning 36-37 
Moderbolagets kassaflödesanalys 38
Förändring i eget kapital 29
Noter 39-57 
Revisorsberättelse 58-59

TopRights Kvartalsrapport  jan-mars 2021 26 Sida
Koncernens resultaträkning 27
Koncernens balansräkning 28-29
Koncernens kassaflödesanalys

Moderbolagets resultaträkning

30

31
Moderbolagets balansräkning 32-33 
Moderbolagets kassaflödesanalys 34
Förändring i eget kapital 25-26

ChromoGenics årsredovisning 2020 27 Sida
Resultaträkning 33
Balansräkning 34-35
Kassaflödesanalys 37
Förändring eget kapital 36
Noter 38-51
Revisorsberättelse 58-59

22
 https://static1.squarespace.com/static/583ac2a320099ed908595991/t/5e79e2b81634ae4464c98b60/1585046211946/A%CC%8Arsredovisning+TopRight+Nordic+2017.pdf  

23 
https://static1.squarespace.com/static/583ac2a320099ed908595991/t/5e79e787e7a69b36663d4e44/1585047446043/TopRight+Nordic+AB+A%CC%8ARED+2018+Signerad.pdf 

24
 https://static1.squarespace.com/static/583ac2a320099ed908595991/t/5ee8044b7f5d906d57c359c8/1592263762419/A%CC%8Arsredovisning+2019+TopRight+Nordic+%28publ%29.pdf   

25 
https://static1.squarespace.com/static/583ac2a320099ed908595991/t/609956d882991f536d66849a/1620661998028/TOPRIGHT+a%CC%8Arsrapport+2020+%28public%29.pdf

26 
https://mb.cision.com/Main/16227/3353591/1422513.pdf 

27 
https://chromogenics.com/wp-content/uploads/2021/04/Arsredovisning-2020.pdf  
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Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Följande handlingar, eller kopior av dessa, finns tillgängliga för inspektionen under Prospektets 
giltighetstid. Handlingarna finns att tillgå på Bolagets kontor samt i digital form och, antingen via 
hemsidan (www.toprightnordic.com) eller på begäran via e-post.  

• Emittentens bolagsordning.

• Emittentens registreringsbevis.

• Samtliga delsårsrapporter samt årsredovisningar som till någon del hänvisas till i detta Prospekt.

• Övriga brev, handlingar, pressmeddelanden, historisk finansiell information, värderingar eller 
utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på emittentens begäran och som till någon del hänvisas 
till eller ingår i detta Prospekt. 

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader 
från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om 
disposition av Bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande 
fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade 
ärenden. Bolaget offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom. 
Aktieägare som är införd i eget namn i den förda aktieboken på avstämningsdagen och som har 
anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. Kallelse 
till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 
samt på Bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse utfärdas ska dessutom annonseras i 
Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av 
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman.

Information från tredje part 

Prospektet innehåller information från tredje part. Styrelsen försäkrar att informationen från 
referenser och källhänvisningar i Prospektet har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner till 
och kan utröna av information som offentliggjorts av tredje part- inga sakförhållanden har utelämnats 
som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Uttalanden i Prospektet 
grundar sig på styrelsens och ledningens bedömning om inga andra grunder anges.

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. 
Bolaget utser inte någon valberedning. Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter 
eller andra valbara befattningshavare till Bolagets styrelse inför upprättande av kallelse till 
bolagsstämma. Den verkställande direktören utses av styrelsen och har främst ansvar för Bolagets 
löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i 
arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. VD ansvarar också för att upprätta rapporter 
och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet 
på styrelsesammanträden. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har 
ej åtagit sig att frivilligt följa den. Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisons- 
eller ersättningsfrågor.
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Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift 
om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, 
Box 191, 101 23 Stockholm. Aktierna är registrerade på person och inga aktiebrev utfärdas.

Vissa rättigheter förenade med aktierna 

Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, 
kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen. 

Rösträtt 

Alla aktier är av samma slag och har samma rösträtt.  

Företrädesrätt till nya aktier med mera 

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en 
kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier av samma 
aktieslag pro rata till det antal aktier som innehas sedan tidigare (primär företrädesrätt). Aktier som 
inte tecknas av de aktieägare som är berättigade till teckning genom primär företrädesrätt kommer 
att erbjudas till samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt).

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation 

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning, om sådan lämnas, samt till Bolagets tillgångar 
och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. 
Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på 
av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning, om sådan lämnas. 
Utdelningen, om sådan lämnas, utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB 
som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). 
Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden AB, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget 
avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Utdelningspolicy 

Bolaget har vid två tidigare tillfällen haft sakutdelning. Den 30 oktober 2019 beslutade styrelsen att 
dela ut aktier i Xpecunia till aktieägarna i TopRight. För varje 10 innehava TopRightaktier erhölls en 
aktie i Xpecunia vilket motsvarade en utdelning per aktie i TopRight om 0,21 kronor. 

Stämman den 21 september 2018 beslutade om vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag. 
Vinstutdelningen skedde genom så kallad sakutdelning av aktier i Watch it Live. Aktierna i Watch it 
Live beräknas ha ett värde om 10,72 kronor per aktie. Värdet på de utdelade aktierna i Watch it Live 
uppgick därmed till sammanlagt cirka 8 767 427 kronor, vilket motsvarade en utdelning per aktie i 
bolaget om cirka 0,71 kronor.

Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till aktieägarna i Bolaget är beroende av ett antal 
faktorer, som resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först när långsiktig 
lönsamhet kan förutses, kan utdelning till aktieägarna ske på regelbunden basis. Styrelsen har inte 
fastställt någon utdelningspolicy. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning 
ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som 
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aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelningen 
som beslutas av bolagsstämman.

Uppköpserbjudanden och budplikt 

I händelse av ett offentligt bud på Bolagets aktier är Takeover-regler för vissa handelsplattformar 
rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden tillämpliga (Takeover-reglerna). I 
Takeover-reglerna finns också bestämmelser om budplikt och försvarsåtgärder. 

Om styrelsen eller verkställande direktören i Bolaget, på grund av information som härrör från den 
som avser att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Bolaget, har grundad 
anledning att anta ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har 
lämnats, får Bolaget enligt Takeover-reglerna endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder 
som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. 
Bolagets styrelse får oaktat detta söka efter alternativa erbjudanden.

Under ett offentligt uppköpserbjudande står det aktieägarna fritt att bestämma huruvida de önskar 
avyttra sina aktier i det offentliga uppköpserbjudandet. Efter ett offentligt uppköpserbjudande kan 
den som lämnat erbjudandet, under vissa förutsättningar, vara berättigad att lösa in resterande 
aktieägare i enlighet med reglerna om tvångsinlösen i 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551)

Bolagets aktier har under det innevarande eller föregående räkenskapsåret ej varit föremål för 
offentligt uppköpserbjudande. Aktier är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, 
inlösenrätt eller lösningsskyldighet.  

Rådgivare 

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning av erbjudandet 
och har gett råd till Bolaget vid upprättandet av Prospektet. All information i Prospektet kommer 
från Bolaget, därav friskriver sig Göteborg Corporate Finance AB från allt ansvar i förhållande till 
investerare i Bolaget, samt i förhållande till övriga direkta och/eller indirekta konsekvenser av ett 
investeringsbeslut och/ eller andra beslut baserade, helt eller delvis, på informationen i Prospektet. 
Göteborg Corporate Finance AB erhåller ersättning för sin rådgivning. Ersättningens storlek är dock 
inte beroende på utfallet av Erbjudandet och Förvärvet.

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och erhåller på förhand 
bestämd ersättning. 

Inga ovan nämnda aktörer äger aktier i Bolaget. Bolaget bedömer att det inte föreligger några 
ekonomiska eller andra intressen eller intressekonflikter i samband med Erbjudandet.
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Skattefrågor i Sverige
Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkterna som 
erhålls från aktier i TopRight. Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och 
regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper beror på varje enskild aktieägares specifika sit-
uation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investerings-
former. 

Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt gällande svensk skattelagstiftning vid 
utgivandet av denna Bolagsbeskrivning kan aktualiseras för fysiska personer och aktiebolag. Sam-
manfattningen vänder sig till fysiska personer, dödsbon och aktiebolag som är obegränsat skattsky-
ldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla 
alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de särskilda 
regler som gäller för s.k. kvalificerade andelar i fåmansföretag, innehav via kapitalförsäkring alterna-
tivt investeringssparkonto, värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lager-
tillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst och 
utdelning på s.k. näringsbetingade andelar i bolagssektorn. Särskilda skattekonsekvenser som inte är 
beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom värdepappersfonder och 
specialfonder, investmentföretag, försäkringsbolag samt personer som inte är obegränsat skattsky-
ldiga i Sverige. Varje berörd aktieinnehavare bör rådfråga skatterådgivare om skattekonsekvenser 
för dennes del, för utländska aktieägare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning 
och skatteavtal (bl.a. med avseende på begränsning av uttag av kupongskatt) och eventuella andra 
tillämpliga förordningar.

Källskatt

TopRight påtar sig ej ansvaret för att innehålla källskatt på eventuella inkomster av aktierna.

Obegränsat skattskyldiga i Sverige
Fysiska personer 

Skatt på utdelning 

För fysiska personer beskattas utdelning på marknadsnoterade aktier i inkomstslaget kapital. Skat-
tesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga 
i Sverige innehålls normalt preliminär skatt på utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten 
innehålls av Euroclear Sweden AB eller, när det gäller förvaltarregistrerade aktier, av den svenska 
förvaltaren.

Kapitalvinstbeskattning

När marknadsnoterade aktier säljs eller på annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller 
en avdragsgill kapitalförlust uppstå i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 
30 procent. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mellan försäl-
jningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbe-
loppet för alla aktier av samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnitts-
metoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas 
enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgift-
er. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster 
på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter, förutom andelar i investeringsfonder som en-
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dast innehåller svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder. Kapitalförluster på marknadsnoterade 
aktier som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i 
inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot 
kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduk-
tion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 21 
procent av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Aktiebolag 

För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i 
inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförlus-
ter beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalför-
luster på aktier får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. 
En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. En kapitalför-
lust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas utan begränsning i tid och kvittas mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår.

Begränsat skattskyldiga aktieägare
Skatt på utdelning 

Skatt på utdelning För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdeln-
ing på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. I Sverige verkställs avdraget 
för kupongskatt normalt av Euroclear Sweden AB eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren. Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad för aktieägare 
bosatta i andra jurisdiktioner genom skatteavtal som Sverige ingått med vissa andra länder för 
undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den 
svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om 
den utdelningsberättigade föreligger. I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till 
en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller för mycket kupongskatt annars 
innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter 
utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning

 Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast 
driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan 
emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emeller-
tid fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid 
försäljning av aktier om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller de tio föregående kalenderåren 
har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel är dock i flera 
fall begränsad av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.
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Bolagsordning

Bolagsordning för TopRight Nordic Aktiebolag (publ).

Antagen för TopRight Nordic Aktiebolag, 
organisationsnummer 556898-6482, vid ordinarie 
bolagsstämma hållen den 10 maj 2021.

§ 1 Firma

Bolagets firma är TopRight Nordic Aktiebolag (publ). 
Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, 
Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla och sälja elektroniska varor med 
inriktning på säkerhetsprodukter och marknadsföring 
samt försäljning och installation av specialglas som 
digitalt glas och digital film kombinerat med flexibla 
glasytor och ljuspaneler anpassade för offentlig och 
privat miljö samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 341 100 kronor och 
högst 5 364 400 kronor.

§ 5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 26 822 000 och högst 107 288 000 
aktier.

§ 6 Styrelse och revisor

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst tio (10) 
ledamöter med högst tio (10) suppleanter. Den väljs 
årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet 
av nästa ordinarie bolagsstämma. För revision av 
bolagets årsredovisning samt styrelsens förvaltning 
utses på årsstämman minst en (1) revisor med eller utan 
revisorssuppleant(er).

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. 
Vid tidpunkten för kallelse skall information om att 
kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen 
skall genast och utan kostnad för mottagaren skickas 
med post till de aktieägare som begär det och uppger sin 
postadress.

§ 8 Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid 
bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra 
anmälan till bolaget senast den dag som anges i 

kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. Aktieägare eller ombud får ha 
med sig högst två (2) biträden vid bolagsstämma endast 
om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på 
det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls 
årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden 
förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Val av en eller två justeringsmän

4) Prövning av om stämman blivit behörigen samankallad

5) Godkännande av dagordning

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och 
revisionsberättelse samt, förekommande fall, 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7) Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balan 
 sräkning samt, i förekommande fall, koncern- 
 resultaträkning och koncernbalansräkning,

b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust  
 enligt den fastställda balansräkningen,

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och  
 verkställande direktör när sådan förekommer;

8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, 
revisorsarvoden;

9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag  
eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 1O Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari till den 31 
december (kalenderår).

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

“Bolaget”, “Budgivaren”, ”Koncernen” eller 
“TopRight”

avser TopRight Nordic AB (publ), org nr 
556898-6482.

“Erbjudandet” avser TopRights frivilliga uppköpserbjudande 
avseende samtliga aktier och 
teckningsoptioner i ChromoGenics AB

”Erbjudandevederlaget” avser det vederlag som erbjuds befintliga 
aktieägare och optionsinnehavare inom 
ramen för Erbjudandet.

“Målbolaget” eller “ChromoGenics” avser ChromoGenics AB, org nr 556630-
1809.

”Mkr” eller ”MSEK” avser miljoner svenska kronor

”Tkr” eller ”KSEK” avser tusen svenska kronor



Bolaget

TopRight Nordic

TopRight Nordic AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance

Göteborg Corporate Finance AB
Prästgårdsängen 13
412 71 Göteborg

Emissionsinstitut

Nordic Issuing

Norra Vallgatan 62 
211 22 Malmö


