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Viktig information

Med ”Livsdal” eller, beroende på sammanhang, ”Bolaget” avses 
Livsdal Sverige AB (publ.), org. nr. 556558-6913. Med ”Memo-
randumet” avses föreliggande informationsmemorandum.

Med ”Erbjudandet” avses erbjudandet att teckna aktier enligt 
villkoren i Memorandumet.

Upprättande och registrering av Memorandumet
Detta Memorandum har inte granskats och godkänts av Finans-
inspektionen. Memorandumet är undantaget från prospektskyl-
dighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finan-
siella instrument beaktat att det belopp som sammanlagt ska 
betalas av investerarna under en tid av tolv månader motsvarar 
högst 2,5 MEUR. För Memorandumet och Erbjudandet gäller 
svensk rätt. Tvist i anledning av detta Memorandum, Erbjudan-
det och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgö-
ras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska 
utgöra första instans.

Inga aktier i Livsdal har registrerats eller kommer att registre-
rats enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess 
senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i 
någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med 
hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, 
Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i något annat land där 
Erbjudandet eller distribution av Memorandumet strider mot 
tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memo-
randum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer 
av svensk rätt.

Memorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till 
sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av aktier i strid med 
ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får 
teckningsrätter inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare 
eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller 
till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Marknadsinformation, information från tredje part  
och viss framtidsinriktad information
Memorandumet innehåller viss historisk marknadsinformation. 
I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bo-
laget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget 
känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle 
göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de 
ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon 
oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje 
part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information 
som presenteras i Memorandumet inte kan garanteras. Ingen 
tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga 
intressen i Bolaget.

Information i Memorandumet som rör framtida förhållanden, 
såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida 
utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella 
förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Memoran-
dumet. Framåtriktad information återspeglar Bolagets aktuella 
syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell 
och operativ utveckling men är alltid förenad med osäkerheter 
eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför 

Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i 
Memorandumet avseende framtida förhållanden kommer att re-
aliseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underför-
stått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar 
eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden 
till följd av att ny information eller dylikt som framkommer efter 
tidpunkten för offentliggörandet av Memorandumet.

Övrigt
En investering i Bolaget är förenad med risker, se avsnittet 

”Riskfaktorer”. När investerare fattar investeringsbeslut måste 
de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget enligt detta 
Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och 
risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare 
anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera 
och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita 
på sig på informationen i detta Memorandum samt eventuella 
tillägg till detta Memorandum. Ingen person har fått tillstånd att 
lämna någon annan information eller göra några andra uttalan-
den än de som återfinns i detta Memorandum och, om så ändå 
sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses 
ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte för sådan 
information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet 
av detta Memorandum eller några transaktioner som genom-
förs i anledning härav ska under några omständigheter anses 
innebära att informationen i detta Memorandum är korrekt och 
gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentlig-
görandet av Memorandumet, eller att det inte har förekommit 
någon förändring avseende Bolaget efter denna dag.
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Inbjudan till teckning av aktier

Härmed inbjuds till teckning av 240 000 aktier i Livsdal Sverige AB (publ.) i enlighet med villkoren i detta 
memorandum.

Detta informationsmaterial har upprättats av styrelsen för Bolaget med anledning av föreliggande utgivning 
av värdepapper i bolaget. Styrelsen är ansvarig för innehållet i detta memorandum och försäkrar att den har 
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att lämnade uppgifter, såvitt styrelseledamöterna 
känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka den bild av bolaget som ges i memorandumet.

Memorandumet har inte godkänts eller granskats av någon tillsynsmyndighet. Inget prospekt kommer att re-
gistreras hos Finansinspektionen med anledning av Erbjudandet. Memorandumet innehåller framtidsinriktade 
uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden 
finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förvänt-
ningar. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande uttryck indikerar 
vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella samman-
hanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana 
uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av.

Stockholm i mars 2020
Livsdal Sverige AB (publ.)
Styrelsen
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Bakgrund och motiv till nyemissionen

Bakgrund
Livsdal grundades 2015 med syfte att utveckla världens främsta konsumentluftrenare för hemmabruk samt 
mindre kontor mm. Bolaget har utvecklat en första luftrenare som man har smugit igång försäljningen av. Luft-
renaren blev 2018 nominerad till ”Life enhancer of the year” av tidningen Wallpaper och har fått en Red Dot 
Award i Tyskland.

Tillsammans med Stanford University har Livsdal fått möjligheten att vara med i ett mycket intressant kliniskt 
test av luftrenare i Kalifornien där skogsbränder härjar. Stanford University skall också vara med som obero-
ende observatör i ett helt nytt test av Livsdal och 10 stycken konkurrenter. Efter att ha närstuderat de olika 
konkurrenterna ser bolaget att testen kommer utfalla mycket gynnsamt för Livsdal. 

Motiv för nyemissionen
Motivet för nyemissionen är att stärka Bolagets rörelse- och expansionskapital. Bolaget har hittills haft begrän-
sade resurser vilket lett till en situation där de likvida medlen saknas för vidare expansion. Bolagets ledning ser 
stora möjligheter till en lyckad lansering av Bolagets produkter men saknar likvida medel att genomföra den 
föreslagna strategin.

För att kunna fortsätta växa och skapa en stark organisation med grund i att intensifiera försäljningen i sam-
band med kommunikationen av testen med Stanford University behöver Bolaget expansionskapital. En luftre-
nare i enklare utförande skall också utvecklas samt en enhet med sensorer kopplade till en App som möjliggör 
att ge användaren en visuell modell av inomhusluftkvaliteten.

Emissionslikviden kommer att användas för att:

• Finansiera rörelsekapital för att möte efterfrågan, samt i övrigt finansiera tillväxt.
• Etablera instore-showrooms i Los Angeles, San Fransisco och New York.
• Förstärka organisationen med lokala säljare i USA och Asien.
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• Möta efterfrågan i relation till nya coronaviruset.
• Lansera en luftrenare i ett enklare utförande.
• Marknadsföringsaktiviteter Online och via säljevents.
• I samarbete med Stanford genomföra test mot konkurrenter och ett kliniskt test.

Varför investera i Livsdal?
Goda marknadsförutsättningar för luftrenare speciellt i Kalifornien och Asien. Los Angeles till exempel har 
mycket utsläpp av avgaser från biltrafik, vilket är Livsdals främsta USP – och en stor målgrupp hälsomedvetna 
och prisokänsliga kunder som köper luftrenare. Kalifornien har dessutom ständiga skogsbränder. Världen går 
just nu igenom ett av de större virusutbrotten i och med spridningen av det nya Coronaviruset. Ungefär 30 % 
av viruset sprids via luften och Kineserna har i samband med coronautbrottet förstått att luftrenare tillsam-
mans med ansiktsmask och handsprit är det viktigaste man kan ha för att skydda sig mot ett liknande mycket 
farligt och direkt hot mot ens liv och hälsa. 

Användning av emissionslikviden
Av emissionslikviden, som vid fullteckning kommer att uppgå till 20,4 MSEK, före emissionskostnader, reser-
veras därför i prioritetsordning 2 MSEK för täckande av rörelsekapitalbehov, 13 MSEK för investering i försälj-
ning och marknadsföring, 3 MSEK för fortsatt produktutveckling och därutöver beräknas emissisonskostna-
derna uppgå till 2 MSEK av emissionslikviden samt 0,4 MSEK för oförutsedda kostnader.

Det är styrelsen uppfattning, att Bolagets nuvarande strategi och pågående aktiviteter, i kombination med 
kapitalanskaffningen kommer att skapa förutsättningar för att, på snabbaste sätt, utveckla och realisera den 
potential till lönsamhet som styrelsen har identifierat.
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Rörelsekapitalförklaring
Bolaget uppskattar att rörelsekapitalbehovet för perioden uppgår till 2 MSEK, vilket motsvarar den del av 
nyemissionslikviden som planeras användas för att stärka balansräkningen och öka rörelsekapitalet. Bolagets 
handlingsplan för att erhålla tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven är föreliggande nyemission. Ut-
över behov av rörelsekapital har Styrelsen fattat beslut om investering i marknadsföring och produktutveck-
ling. Om inte nyemissionen fulltecknas kommer styrelsens expansionsplaner att behöva anpassas till den då 
rådande finansiella situationen. Om Erbjudandet inte skulle tecknas fullt ut eller inte alls genomföras eller om 
Bolagets kassaflöden i övrigt inte utvecklas i enlighet med Styrelsens bedömningar, skulle Bolaget överväga 
ytterligare närtida kapitalanskaffningar. Dessa skulle kunna utgöras av exempelvis nyemission eller lån. Om 
ingen finansiering från dessa källor skulle vara tillgänglig eller visa sig möjlig att genomföra under sådana för-
utsättningar, skulle det ytterst kunna innebära att Bolaget tvingas avstå från fortsatt expansion tills dess att det 
finns förutsättningar att anskaffa ytterligare eget kapital.
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Villkor och anvisningar

Erbjudandet
Allmänheten i Sverige och institutionella investerare inbjuds att 
teckna aktier i Livsdal Sverige AB (publ.) under perioden 9 mars 
2020 till och med den 20 mars 2020 till en teckningskurs om 
85 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar teckning av aktier till 
ett belopp om totalt 20,4 MSEK vilket motsvarar 240 000 aktier 
till den fastställda emissionskursen 85 SEK per aktie.

Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 85 kronor per aktie. 
Det tillkommer inget courtage eller skatter på beloppet. Emis-
sionskursen är fastställd av styrelsen och baserar sig på aktuellt 
affärsläge i kombination med en bedömning utifrån Bolagets 
potential och framtidsutsikter.

Avstämningsdag
Ej tillämpligt då emissionen sker utan företräde för befintliga 
aktieägare.

Antal aktier i erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 240 000 aktier, samtliga med 
en (1) röst per aktie och med samma rätt till Bolagets vinst. 
Vid fullteckning kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 
nuvarande 500 000 aktier till 740 000 aktier. Utspädningen för 
aktieägare som inte deltar i emissionen kommer att bli 32,43%, 
beräknat som antalet nya aktier dividerat med det totala antalet 
aktier före fulltecknad nyemission.

Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske på nedan angivet sätt under 
perioden 2020-03-09 – 2020-03-20 med rätt för styrelsen att 
förlänga teckningstiden.

Teckning av aktier
Teckning av aktier kan ske i elektronisk form med hjälp av 
BankID via https://hagberganeborn.se/pagaende-transaktioner/ 
eller genom att skicka in en anmälningssedel enligt anvisningar.

Minsta teckningspost är 200 aktier och därefter i multiplar om 
100 aktier.

Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teck-
ning av aktier utan sker enligt instruktion i utsänd avräknings-
nota och besked om tilldelning. Det är endast tillåtet att insända 
en (1) anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. 
Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en 
kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig 
kontakta din förvaltare för teckning.

Tilldelning vid överteckning av Erbjudandet
Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en enskild 
tecknare kan anmäla sig för, inom gränsen för nyemissionen. 
Vid eventuell överteckning sker tilldelningen pro rata i förhål-
lande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Aus-

tralien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller något 
annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterli-
gare prospekt, registreringsåtgär- der eller andra åtgärder än de 
som följer svensk rätt eller strider mot regler i sådant land) och 
vilka vill teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Hagberg 
& Aneborn Fondkommission AB för information om teckning 
och betalning.

Leverans av aktier
Registrering av nya aktier förväntas ske hos Bolagsverket under 
mars/spril 2020 varefter leverans kommer ske.

Handel i aktien
Det finns idag ingen handel i aktien.

Utdelning
De nya aktierna berättigar till utdelning fr.o.m. 2020. Samtli-
ga aktier har samma rätt till utdelning. Några begränsningar i 
rätten till utdelning finns inte. Utbetalning av eventuell utdelning 
ombesörjs av Bolaget. Om aktieägare inte kan nås kvarstår ak-
tieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och 
begränsas endast genom regler om preskription. Någon utdel-
ning har hittills inte lämnats av Bolaget och styrelsen ser ingen 
realistiskt utdelningsmöjlighet vare sig för 2020 eller 2021.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats, omkring den 
26 mars 2020, kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av 
emissionen. Offentliggörande kommer att finnas tillgängligt på 
Bolagets hemsida.

Information om behandling av personuppgifter
Den som förvärvar aktier i Erbjudandet kommer att lämna 
uppgifter till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Per-
sonuppgifter som lämnats till Hagberg & Aneborn kommer att 
behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att 
tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även 
personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som 
behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också 
förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos 
företag eller organisationer med vilka Hagberg & Aneborn sam-
arbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas 
av Hagberg & Aneborn ś kontor, vilka också tar emot begäran 
om rättelse av personuppgifter.

Viktig information om LEI och NID
Som en följd av MiFID II/MIFIR, behöver alla juridiska och fysis-
ka personer ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) respektive 
NID-nummer (Nationellt ID) för att kunna genomföra värdepap-
perstransaktioner efter den 3 januari 2018. Ett LEI-nummer är 
en global identifieringskod för juridiska personer och NID är en 
global identifieringskod för fysiska personer.

Investerare som vill ansöka om teckning av aktier måste inneha 
ett LEI-nummer ( juridiska personer) eller en NID- kod (fysis-
ka personer). Emissionsinstitutet har rätt att helt bortse från 
teckningsanmälningar om ett LEI-nummer eller en NID-kod 
(beroende på vad som är tillämpligt) inte har tillhandahållits vid 
teckningsanmälan.

En juridisk person som saknar LEI-nummer bör ansöka om ett 
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LEI-nummer i god tid innan anmälan om teckning utan före-
trädesrätt då det föreligger en administrativ handläggningstid 
hos leverantörer av LEI-nummer. En fysisk person med enbart 
svenskt medborgarskap har ett NID-nummer bestående av ”SE” 
följt av sitt personnummer. Vid utländskt medborgarskap måste 
NID-numret säkerställas genom gängse kanaler.

Aktiebok
Bolagets aktiebok kommer att, när påbörjat arbete med anslut-
ning av Bolaget är klart, hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 
191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras 
av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, 
rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs 
dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig såväl i detta 
Memorandum som på Bolagets kontor och dels av aktiebolagsla-
gen (2005:551).
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Ordföranden har ordet

Redan för 20 år sedan när jag drev ett mycket visionärt kontorsmöbelföretag tittade vi på att bygga in luftrena-
re i möbler. Då kom vi fram till att det var för tidigt, att marknaden inte var redo. Då hade man inte så mycket 
forskningsresultat på luftföroreningar och mätinstrumenten var dåliga så man hade inte riktigt förstått vidden 
av de ultrafina partiklarna i nanostorlek som nu visar sig utgöra den största hälsorisken. 

Under åren har många rapporter kommit som visat att luftföroreningar är världens största hälsoproblem och 
att luftföroreningar kan hänföras till en lång, lång rad sjukdomstillstånd inklusive cancer, hjärt- och kärlsjuk-
domar, Alzheimers sjukdom, naturligtvis luftvägssjukdomar som astma och luftföroreningar är den främsta 
orsaken till förtida dödsfall inom EU. För utsatta grupper som äldre och barn är luftföroreningar extra farliga 
och i storstäder med mycket biltrafik som London, Paris och New York är det utmed trafikerade vägar som att 
röka ett paket cigaretter om dagen.  

För 5 år sedan insåg vi att nu är marknaden redo och vi började då utveckla en helt ny luftrenare som även 
inkluderade molekylärrening, dvs luftrenaren har speciella filter med aktivt kol som även renar luften från skad-
liga gaser bland annat från biltrafiken. 

Förutom att utveckla själva luftrenaren har vi provat oss fram med försäljning på ett systematiskt sett. Vi har 
haft luftrenaren till försäljning på Harrods i London som kanske är världens största lyxvaruhus men som mest 
fungerar som ett gigantisk showroom. Vi har haft den i butik i Shanghai och Hong Kong men förstått att 
kineserna inte är några early adopters utan några som handlar produkter som redan har lanserats på andra 
marknader först. I och med utbrottet kring det nya coronaviruset ser vi dock ett delsvis nytt köpbeteende som 
präglas av en stor oro för att smittas av en luftburen virussjukdom. 

Även om Peking i Kina och Bombay i Indien har ofattbara problem med luftföroreningar och en explosionsartat 
växande övre medelklass som handlar premiumprodukter så ser vi att den mer mogna marknaden USA, och 
specifikt den hälsomedvetna och rika staten Kalifornien, som ett viktigt komplement till Kina där vi kommer 
rikta våra initiala säljinsatser. 

Vårt mål är att bli den ledande utvecklaren av premiumluftrenare och att ren luft ska bli synonymt med Livsdal 
ute i världen – välkommen att följa med på en spännande resa till Kalifornien och till Kina. 

Andreas Murray

Ordförande
Livsdal Sverige AB (publ.)
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Verksamhetsbeskrivning

Introduktion
Luftföroreningar är världens största hälsoproblem. Marknaden för luftrenare väntas omsätta 20 miljarder US 
dollar år 2023. Marknaden för luftrenare växer med ca 7 % per år. 

Väldigt många människor i storstäder inser idag att de mår dåligt av luftföroreningarna och speciellt avgaser 
från all trafik. De får spänningshuvudverk, mår allmänt sämre och blir infektionskänsliga. Detta har vetenska-
pen nu också visat på. Samt att så gott som alla sjukdonstillstånd förvärras av luftföroreningar. 

Vi vet idag också att det är de allra minsta partiklarna som är så små så de är gaser som just i stor utsträckning 
kommer från biltrafik är farligast för oss för vi andas in dem och de går från lungan ut i blodet och därefter 
ut till alla organ i kroppen. Man spenderar 90 % av ens tid inomhus där luften ofta är sämre än utomhus för 
inomhus har vi ytterligare källor som som emitterar gifter från byggnader och dess material, flamskyddsmedel, 
elektronik och levande ljus. 

Dessa nanopartiklar har man länge varit observanta på inom sjukvården och i industrier och haft luftrenare 
som renat med såväl Hepafilter som med molekylärrening, (aktivt kol). 

Livsdal har använts sig av samma teknik som används i industrin och gjort den tillgänglig för vanliga kon-
sumenter. Under en period av tre år har ett svenskt team av ingenjörer och formgivare tagit fram en helt ny 
konsumentluftrenare.  På Camfils laboratorie i Trosa har man testat dess reningskapacitet och när man jämfört 
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den med olika konkurrenter har man sett att 
Livsdal ofta är så mycket som 200 gånger så 
effektiv som några av dess konkurrenter. 

Luftföroreningar och  
marknadsförändringar
Forskning om luftföroreningar ökar och 
kunskapen om och farorna med gaser som 
kvävedioxid, ozon och formaldehyd ökar lika-
så. En förändring i efterfrågan på luftrenare 
som kan tillgodose de nya behoven att fånga 
dessa gaser i molekylstorlek har börjat ske. I 
samband med virusutbrott och risken för att 
en pandemi kan komma ökar även kraven på 
att luftrenaren ska hantera virus. 

Luftrenare som använder jonisering, som själ-
va skapar farligt ozon, kan inte fungera i detta 
finare spektrum av partiklar och utsläpp.

Livsdal är bland de första konsumentluft-
renare som uppfyller dessa nya behov med 
högkvalitativa Hepa-filter och specialinriktade 
aktiva kolfilter med kapacitet att fånga såväl 
Coronavirus som SARS eller MERS såväl som 
kvävedioxid, ozon, formaldehyd.

Filterpartner 
Livsdals luftrenare har filter med exceptionellt hög reninngkapacitet och hög kvalitet från den svenska filter-
specialistern Camfil som grundades 1963 av för att förse de nya svenska kärnkraftverken med högkvalitativ 
luftfiltrering. Idag levererar företaget luftreningsteknik över hela världen.

LIVSDAL PREMIUM BUDGET IONIZERS

Up to room size sq m 150 70 30 50

PM10 Yes Yes Yes Yes

PM2.5 Yes Yes Yes Yes

PM1 Yes Yes No No

UFP0.3 Yes Some No No

UFP0.005 Yes No No No

Molecules 0.0005 µm

    VOC Yes Some No No

    Nitrogen dioxide Yes No No No

    Sulfur dioxide Yes No No No

    Ozone Yes No No No

    Formaldehyde Yes No No No

HEPA filter Yes Some Some No N/A N/A

HEPA filter size 9.7 m2 5–8 m2 1–5 m2 N/A

Carbon filter Yes Some Some N/A

Carbon filter weight 11.7 kg 1–5 kg 0–0.1 kg N/A

Filterchange interval 1 year

–4 years

6 months

–2 years

2 months

–1 year

N/A

Does not emit ozone Yes Some Some All

Low watt EC motor Yes Some No N/A

White noise for better sleep Yes No No N/A

Free world wide delivery Yes No No No

Made in Sweden Yes No No No

Filter plan Yes Some No N/A

Natural sustainable materials Yes No No No

Design options Yes No No No

Källa Livsdal  
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Livsdal har haft möjlighet att utveckla sina luftrenare i samarbete med Camfil. Livsdal köper sina filter från 
Camfil men kan köpa från andra filterproducenter. Livsdal har beslutat att fortsätta köpa filtren från Camfil på 
grund av dess exceptionella kvalitet och goda renommé som svensk tillverkare.

Air Model
Luftrenaren var den första enheten i det system som bolaget är mitt uppe i utvecklingen av. De två andra 
delarna är ett sensorpaket som samlar in data om inomhusluftkvaliteten samt en App som visar utomhusluft-
kvaliteten, aktuell inomhusluft samt gör det möjligt att styra luftrenaren beroende av värdena från sensorerna 
och användarens preferenser om verkningsgrad. Förutom visualiseringen denna modell ger av inomhusluften 
och möjlighet till kontroll av inomhusklimatet så sker en ständig insamling av data om inomhuskvaliteten från 
sensorerna vilka som bildar grund för det fjärde område som bolaget framöver kommer utveckla vilket är risk-
bedömning av användarens hälsotillstånd och möjlighet till att erbjuda förslag till åtgärder. 

Stanford University
För att visa att Livsdals luftrenare är en av världens absolut bästa konsumentluftrenare har bolaget inlett ett 
samarbete med Stanford University för att testa luftrenaren mot tio av de populäraste konkurrenterna. Idag 
saknas ett allmänt test för luftrenare där den faktiska kapaciteten att rena inomhusluften från såväl olika partik-
lar såväl som från olika farliga gaser som formaldehyd, kvävedioxid etc. Stanford University kommer delta som  
oberoende observatörer för att bolaget ska erhålla legitimitet i testet. Livsdal har studerat de olika konkurren-
terna ingående då bolaget utvecklade luftrenaren och ser inte att någon konkurrent kan mäta sig med Livsdal. 

Kalifornien plågas numera så gott som hela tiden av tusentals skogsbränder. Därför har samma forskarna vid 
Stanford University som kommer att vara med vid konkurrenstestet beslutat sig för att göra en klinisk dub-
bel-blindstudie av luftrenare med 60 familjer och mäta blodvärden före, under och efter på deltagarna. Stan-
ford har frågat Livsdal om man kan bidra med luftrenare. Hittills har endast ett tiotal kliniska test med luftrena-
re genomförts i världen, ofta undermåliga test med enkla luftrenare. Med Stanford University som avsändare 
till testen blir det ovärderlig  information för allmänheten när de skall välja luftrenare. 

Livsdal
Air Model

Sensorer

Luftrenaren Mobilapp
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Kalifornien
Med investeringslikviden är det bolagets avsikt att genomföra dessa två test och använda dem som en kom-
munikativ språngbräda ut på marknaden i Kalifornien. Målet är att konvertera uppmärksamheten till försäljning 
via läkare, skolor, hotell, etc. Bolagets fokus är B2B för att varje investerad krona i försäljningen skall ge max-
imalt resultat. 

Den hälso- och miljömedvetna marknaden i Kalifornien och i synnerhet Los Angeles och San Fransisco kom-
mer att bygga trovärdighet för framtida expansion till Asien med Kina och Peking i ett andra steg.

Livsdal kommer fokusera säljinsatserna i en delstat där luftföroreningarna är betydande, marknaden för luftre-
nare är mogen och stor och den sunda livsstilen har bred spridning.

Kalifornien är tillsammans med New York en av de två staterna i USA där luftföroreningar från trafik är ett 
betydande problem. Denna form av förorening är Livsdals starkaste fördel – ingen annan luftrenare för konsu-
menter fångar trafikluftföroreningar som Livsdal.

Pandemier
Luftburna infektionssjukdomar - virus och bakterier som det nya coronavirus Covid-19 kan spridas i till exem-
pel hem, skolor och sjukhus om de inte bekämpas systematiskt. Handtvätt och täckning av ansiktet med mask 
räcker bara en bit på vägen men därtill krävs luftrenare för att minimera spridning av viruset i luften. 

Livsdals luftrenare har bland annat partikelfilter som fångar det nya coronaviruset och andra grova, fina och 
ultrafina partiklar från 100 micron (100 000 nanometer) ner till 0,005 mikron (5 nanometer).

Rädslan för att smittas av viruset har gjort att kineserna köper ansiktsmasker och luftrenare på ett helt nytt 
sätt. Nya coronaviruset, smittar som ett influensavirus, dvs snabbare än sina kusiner SARS och MERS. SARS 
bröt ut 2002 och MERS 2012. I dessa båda pandemier dog färre än 1000 människor. Alla bedömare är dock 
ense om att ett stort utbrott liknande Spanska sjukan kommer att komma. Då dog mellan 50 och 100 miljoner 
människor och 35 000 i Sverige. När utbrottet kommer är naturligtvis omöjligt att säga. 

Bolaget ser nu ett nytt köpbeteende av luftrenare som ett skydd mot virus som nya coronaviruset där en hög-
kvalitativ luftrenare uppfattas som ett relevant skydd. 
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Marknadsöversikt

Den globala försäljningen av luftrenare beräknas till 21 miljoner enheter för 2021 med en årlig tillväxttakt på 
6,4 %. Av dessa säljs 7 miljoner enheter i USA, 9 miljoner i Kina och 5 miljoner i resten av världen, främst 
länder i Asien och Indien. Av de 21 miljoner enheterna är en låg uppskattning att 1 miljon är av premiumnivå 
eller högre kvalitet. Om 5 år är målsättningen att bolaget säljer 15 000 enheter, vilket motsvarar 1,5% av den 
totala premiummarknaden.

Källor för ovanstående är information från Statista, TechSci Research och bolagets egna uppskattningar.

Bolagets viktigaste marknader är Kalifornien, staten New York, några större städer på fastlandet i Kina som 
Peking, Shanghai och Shenzhen, Sydkorea och Indien där de flesta luftrenare säljs idag och där kunderna 
påverkas mest av luftföroreningar.

Bolagets mål är att om 5 år sälja 1 500 enheter i Kalifornien, 1 000 enheter i staten New York, 6 500 enheter 
i Kina, 2 000 enheter i Sydkorea och 4 000 enheter i Indien.

Utmärkelser
Livsdal nominerades Life enhancer or the year i Wallpaper Design Awards 2018 och blev vinnare av Red Dot 
Award 2018. Ett erfaret team av experter och ett nätverk av konsulter har möjliggjort dessa utmärkelser och 
en enastående produkt.
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Finansiell information i sammandrag

Nedan sammanfattande finansiella information är hämtade ur bolagets reviderade årsredovisningar för verk-
samhetsåren 2018/04 samt 2019/04.

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
vid upprättande av årsredovisning. Årsredovisningen för 2018/19 är granskad och reviderad av Bolagets revi-
sor. Inget material i detta memorandum har granskats av Bolagets revisor.

Bolaget har varit under en utvecklingsfas och har haft begränsade intäkter. Med den Emission som nu genom-
förs kommer Livsdal ha nödvändigt rörelsekapital för att utvecklas på det sätt som beskrivs i detta memoran-
dum.

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (SEK)

2018/05/01 

–2019/04/30

2017/05/01 

–2018/04/30

Nettoomsättning 1 168 764 979 743

Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor -150 000 510 000

Summa intäkter, lagerförändringar m.m. 1 018 764 1 489 743

Handelsvaror -238 206 -752 756

Övriga externa kostnader -743 314 -861 537

Personalkostnader -51 150 -55 961

Avskrivningar -220 838 -220 836

Rörelseresultat -234 744 -401 347

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 18 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -12 736 -54 774

Resultat från finansiella poster -247 462 -456 121

Resultat före skatt -247 462 -456 121

Skatter

Skatt på årets resultat 50 775 90 007

ÅRETS RESULTAT -196 687 -366 114
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BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (SEK)

2019/04/30 2018/04/30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 722 361 801 793
Inventarier, verktyg och installationer 57 344 80 671
Förbättringsutgifter på annans fastighet 291 387 388 519

Summa anläggningstillgångar 1 071 092 1 270 983

Omsättningstillgångar -234 744 -401 347

Färdiga varor och handelsvaror 360 000 510 000

Kundfordringar 172 500 0

Aktuella skattefordringar 433 555 382 780

Övriga fordringar 2 670 4 222

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 588 89 260

Kassa och bank 29 858 75 884

Summa omsättningstillgångar 1 027 172 1 062 145

SUMMA TILLGÅNGAR 2 098 264 2 333 128
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

2019/04/30 2018/04/30

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 500 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Fond för utvecklingsutgifter 245 560 324 992

Summa bundet eget kapital 765 560 444 992

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -112 560 49 121

Årets resultat -196 687 -366 114

Summa fritt eget kapital -309 247 -316 993

Summa eget kapital 456 313 127 999

Långfristiga skulder 164 706 200 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 14 500 90 332

Övriga skulder 1 443 455 1 893 396

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 290 21 401

Summa kortfristiga skulder 1 477 245 2 005 129

SUMMA TILLGÅNGAR 2 098 264 2 333 128
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Bolagsstyrning

Livsdal Sverige AB (publ.) är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolaget är bildat i Sverige och registrerades hos 
Bolagsverket 1998-08-05 och har bedrivit verksamhet sedan dess. Ursprungligen hade bolaget en annan 
verksamhet och den nya verksamheten och det nya namnet beslutades på bolagsstämma den 22 decem-
ber 2015. Bolaget följer Aktiebolagslagens regler (2005:551) samt övriga tillämpliga lagar och förordningar i 
Stockholm, Sverige där Bolaget har sitt säte.

Till grund för Bolagets verksamhet ligger bolagsordningen. Föremålet för Bolagets verksamhet är att bedriva 
forskning, utveckling och försäljning av hälsofrämjande produkter, konsultation inom marknadsföring, byggna-
tion och luftrening, samt därmed förenlig verksamhet, vilket framgår av bolagsordningens §3.

Bolagsstämman fastställer bolagsordningen och utser årligen styrelse. Styrelsen svarar för Bolagets organi-
sation och förvaltning och tillsätter eller avsätter den verkställande direktören. Styrelsen fastställer årligen en 
skriftlig arbetsordning för sitt arbete, kombinerat med en VD-instruktion för fördelning av arbetet mellan sty-
relsen och den verkställande direktören. Kallelse till bolagsstämma skall ske i enlighet med Bolagsordningen. 
Kallelse till årsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att 
kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till 
extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast 6 
veckor och senast 3 veckor före stämman. För att få deltaga i bolagsstämma eller årsstämma ska aktieägare 
göra en anmälan till Bolagets senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara sön-
dag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. Frågor som rör ersättningar eller revision beslutas direkt av Bolagets styrelse. Samtliga ledamöter i 
styrelsen är valda till nästkommande ordinarie årsstämma. Varje enskild styrelsemedlem äger rätt att när som 
helst frånträda sitt uppdrag.

Verkställande direktör
Verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den 
dagliga driften enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verk-
ställande direktören anges i instruktionen för den verkställande direktören. Verkställande direktören får, inom 
ramen för aktiebolagslagen samt av styrelsen fastställd affärsplan, budget och instruktion för den verkstäl-
lande direktören samt eventuella övriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de beslut som 
krävs för rörelsens utveckling.

Revision
Revisor utses på årsstämman för att granska Bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställan-
de direktörens förvaltning av Bolaget. Auktoriserad revisor Johan Kaijser har varit Bolaget revisor sedan flera 
år och omvaldes på årsstämman den 30 september 2019.
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Företagsledning, styrelse och revisorer

Företagsledning
Andreas Murray, Ordförande och grundare 
Andreas Murray har 25 års yrkeserfarenhet från att utveckla nya produkter och 
tjänster, från designutställningar i Paris och Milano till en lastcykel med elek-
trisk assistans via ett internetbaserat produktionssystem för webbplatser som 
publicerar både olika och snabba medieinnehåll, innovativa kontorsmöbler, en 
ny visuell identitet för Stockholms kollektivtrafik, ett system med skandinaviska 
prefabricerade hus som ska byggas utanför Moskva och nu nyligen en premi-
umluftrenare.

Aktieinnehav i Livsdal: 262 500 aktier privat.

Tobias Murray, VD och grundare
Tobias Murray har en lång karriär som entreprenör och erfarenhet från att ar-
beta som VD, operativt ansvarig och affärsutvecklare inom ett brett område av 
branscher som internetkonsult, byggnation och konstruktion, produktion och 
produktutveckling. Både i de nordiska länderna liksom i Moskva, London och 
Hong Kong. Byggde upp ett företag inom internetkonsultbranschen från två an-
ställda till 400 personer där ett tiotal förvärv av bolag runt om i Norden ingick. 
Bolaget var noterat på Stockholmsbörsen.

Aktieinnehav i Livsdal: 200 000 aktier privat.

Styrelse
Andreas Murray, ordförande
Tobias Murray, styrelseledamot
Camilla Tidqvist, styrelseledamot
Camilla har över 20 års erfarenhet av finansiering, ekonomistyrning och redo-
visning. Driver ett framgångsrikt redovisningsföretag med fokus på mellanstora 
företag och organisationer.
Ann Bexelius, styrelseledamot
Ann är arkitekt sedan mer än 20 år tillbaka och har stort erfarenhet från att leda 
komplexa projekt. 

Revisor
Auktoriserad revisor Johan Kaijser, Allians Revision och Redovisning, 
Stockholm
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Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden

Aktieboken förs av Livsdal Sverige AB (publ.), Heleneborgsgatan 4A, 117 32 Stockholm. Under våren 2020 
kommer anslutning ske till Euroclear varpå aktierna kommer övergå i elektronisk form och aktieboken föras av 
Euroclear.

Aktiekapitalets utveckling

Aktieägare, före nyemissionen

Ägare    Antal aktier   Kapital och röster
Andreas Murray  262 500   52,50%
Tobias Murray   200 000   40,00%
Klas Holm   25 000    5,00%
Per Brilioth   12 500    2,50%

Summa    500 000   100%   

Aktieägare, efter nyemissionen, vid fullteckning

Ägare    Antal aktier   Kapital och röster
Andreas Murray  262 500   35,47%
Tobias Murray   200 000   27,03%
Klas Holm   25 000    3,38%
Per Brilioth   12 500    1,69%
Övriga    240 000   32,43%

Summa    740 000   100%

Datum Händelse Kurs Antal aktier Förändring  
aktiekapital

Summa  
aktiekapital

Summa  
antal aktier

98-08-05 Bolagsbildning 100 1000 100 000 100 000 1000

19-03-06 Nyemission 100 4000 400 000 500 000 5000

19-03-06 Split 1:100 1 500 000 - 500 000 500 000
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Riskfaktorer

Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett riskta-
gande och en investering i Bolaget skall ses i detta perspektiv. 
Vid en bedömning av en investering i Bolaget är det av vikt att 
beakta ett antal riskfaktorer. Nedan beskrivs utan inbördes 
rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande, några 
av de riskfaktorer och viktiga förhållanden som bedöms kunna 
få betydelse för Bolagets framtida utveckling. Riskerna som 
beskrivs nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess 
aktieägare står inför utan en samlad investeringsbedömning 
måste även innefatta övrig information i detta memorandum 
samt en allmän omvärldsbedömning.

Intjäningsförmåga
Det kan inte uteslutas, trots bolagets position och kunderbju-
dande att det tar längre tid än beräknat att nå positivt resultat 
och kassaflöde. 

Teknikrisk
Bolaget strävar efter fortsatt teknisk utveckling för att förbättra 
produkterna. Teknisk utveckling är alltid förenat med risk och 
produktuppdateringar kan visa sig vara mer komplicerat och 
dyrbart än Bolaget förutskickat. Nya tekniska framsteg kan visa 
sig vara längre fram i tiden än Bolaget planerat och den befint-
liga tekniken kan visa sig vara otillräcklig för att möta markna-
dens krav och efterfrågan. Den tekniska utvecklingen är central 
i Bolagets strategi och en försening eller uteblivna framsteg kan 
få väsentligt negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Leverantörer
Bolaget är beroende av utomstående leverantörer för tillverk-
ning och utveckling. Det finns inga garantier för att dessa 
leverantörer kommer att fortsätta att arbeta med Bolagets 
produkter och tjänster. Byte av leverantörer kan visa sig vara 
komplicerat, tidsödande och kan leda till förseningar i utveck-
ling och försämring av Bolagets relationer med sina kunder. För-
ändringar i Bolagets relationer med sina leverantörer kan leda 
till negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Beroende av nyckelpersoner
Bolaget är beroende av nyckelpersoner och nyckelanställda. Om 
Bolaget förlorar dessa personer eller får svårt att attrahera lika 
kvalificerade medarbetare kan detta inverka på Bolagets verk-
samhet och förmåga att verkställa aktuella och framtida strate-
gier. Stor kunskap om affärsidén, den historiska utvecklingen 
och nära samarbeten med Bolaget leverantörer finns hos ett 
fåtal medarbetare och om dessa skulle avsluta sin anställning i 
Bolaget kan detta medföra avsevärda förseningar, problem och 
kostnader som kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

Konkurrens
Bolagets affärsidé är inte unik och det föreligger inga immateri-
ella skydd för verksamheten. Konkurrenter har identifierats och 
deras framtida utveckling, strategi och målsättningar kan inte 
förutses. Det kan visa sig att marknaden föredrar konkurrenters 
lösningar framför Bolagets.

Marknadsrisker
Livsdal verkar på en global marknad. Att bygga varumärkes-

medvetenhet kan vara tidskrävande om ett tydligt fokus inte 
hålls. Speciellt kinesiska kunder tar långsammare till sig nya 
varumärken, men konkurrensen är låg och Livsdal har en tydlig 
USP i sin kapacitet att fånga luftföroreningar från trafik. Fler 
premiumprodukter kommer troligen in i samma marknadsnisch 
som Livsdal som kommer att öka konkurrensen men också 
medvetenheten om möjligheten att skydda dig från minsta 
partiklar och föroreningar från trafiken.

Konjunkturberoende
Liksom för många andra företag kan en försämrad konjunktur 
påverka Bolaget negativt. En svagare konjunktur kan leda till 
att kunder omvärderar sina investeringsbeslut. En försvagad 
konjunktur skulle därför kunna leda till att försäljningar försenas 
eller inte blir av.

Affärsrisker
Innan Bolagets produkter har etablerats i marknaden föreligger 
en kommersiell risk att marknaden har överskattas av Bolaget. 
Det finns en risk att affärsidén inte är så intressant som Bolaget 
hoppas på och att det därmed inte är möjligt att nå de mål 
som har skisserats i detta informationsmaterial. Marknaden för 
Bolagets tjänst kan visa sig vara mindre än Bolagets uppskatt-
ningar och det kan även visa sig att marknaden inte efterfrågar 
Bolagets produkter. Detta kan då leda till uteblivna intäkter 
och höga kostnader som kan ha väsentlig inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Legala risker
Det kan visa sig att de legala hindren för att genomföra affär-
sidén fullt ut visar sig vara större än Bolaget förutsett. Skatte-
regler, momsregler och andra regler och författningar kan vara 
feltolkade eller ändras vilket kan orsaka väsentlig påverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Tvister och risker för process
Bolaget kan bli utsatt för processer, tvister om rättigheter 
och krav vad beträffar dess verksamhet. Krav kan riktas från 
kunder, leverantörer och myndigheter. Det finns risk att Bolaget 
i framtiden blir involverad i kommersiella tvister samt i rättsliga 
och skiljedomsrelaterade tvister med myndigheter, privatper-
soner eller företag som involverar skadeståndskrav eller andra 
påföljder. Det finns risk att dessa tvister kan bli tidsödande och 
få ett negativt utfall som kan ha en negativ påverkan Bolagets 
finansiella ställning och resultat.

Behov av ytterligare kapital
Om nyemissionen inte tecknas i någon större utsträckning kan 
detta leda till likviditetsbrist för Bolaget som då inte kommer 
att kunna marknadsföra produkterna i den utsträckning som 
erfordras för att nå de uppställda målen. Bolaget befinner sig 
i en utvecklingsfas och intäkterna har varit och är i dagsläget 
begränsade. Det finns inga garantier för att intäkterna kommer 
att öka eller att finansiering för att täcka Bolagets kostnader 
kommer att kunna uppbringas. Det finns således risk att kapital 
som är nödvändig för att finansiera Bolagets fortsatta drift inte 
kan anskaffas överhuvudtaget eller på för Bolaget acceptabla 
risker. Var och en för sig eller tillsammans skulle dessa risker 
kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.



23

Risker i värdepappret
Framtida nyemissioner kan späda ut aktieinnehavet och därmed 
andel av eventuella vinster och utdelning. En potentiell investe-
rare bör vara medveten om att en investering i Bolagets aktier 
är förenat med hög risk och att det är möjligt att insatsen kan 
minska i värde eller helt gå förlorad. Några få större aktieägare 
kan i hög grad påverka utfall på bolagsstämmor och därmed 
Bolagets styrning. Dessutom innehar vissa av dessa aktieägare 
befattningar inom Bolagets ledning och kommer därmed att 
påverka och bestämma över den dagliga verksamheten och 
strategin i Bolaget. Dessa aktieägares intressen kan skilja sig 
från andra aktieägares intressen och det är möjligt att dessa 
aktieägare kan komma att utöva sitt inflytande över Bolaget på 
ett sätt som inte ligger i alla aktieägares intresse. Det kan till ex-
empel föreligga en konflikt mellan å ena sidan dessa aktieägare 
och å andra sidan Bolagets eller övriga aktieägares intressen 
avseende beslut om vinstutdelning eller andra grundläggande 
affärsfrågor.

Utebliven utdelning
Bolaget har hittills inte levererat vinster och därmed inte heller 
någon utdelning till aktieägarna. Som ovan beskrivits finns 
risker att verksamheten inte utvecklas i den tänkta riktningen 
vilket då kan medföra att det inte heller i framtiden kommer att 
inbringas några vinster och därmed inte heller någon utdelning 
till aktieägarna.
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Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma (namn) är Livsdal Sverige AB. Bolaget är publikt 
(publ.).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och försäljning av 
hälsofrämjande produkter, konsultation inom marknadsföring, 
byggnation och luftrening, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 
sek.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 
0 och högst 1 suppleanter.

§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenska-
perna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
utses 1 revisor och 0 revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bo-
lagsstämma där fråga om ändring om bolagsordningen kommer 
att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse 
skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Ärenden på årsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig 
hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, 
varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara sön-
dag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 
eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
bolagsstämman.
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räken-
skapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revi-

sionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräk-

ningen dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet 
åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall reviso-
rerna

9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 maj - 30 april.

§ 11 Bolagsordningen innehåller följande förbehåll
Hembud
Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas öv-
riga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 
Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått 
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast 
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars post-
adress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. 
Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna 
sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelse om 
aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten 
dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius 
publicus. Om fler aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna 
först, så långt det är möjligt, i proportion till tidigare innehav 
fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Har aktie 
övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskilling-
en.

I andra fall än som anges ovan, eller om enighet om lösenbelop-
pets storlek inte kan uppnås, ska det bestämmas av skiljemän 
enligt lagen (1929:145) om skiljemän.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt, då 
lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 
inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, 
har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.
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Adresser

Företagsledning
Tobias Murray, VD
Telefon: +46 708 720 790
Epost: tobias.murray@livsdal.com

Bolagets besöksadress:
Livsdal Sverige AB (publ.)
Heleneborgsgatan 4A 
117 32 Stockholm

Bolagets postadress
Livsdal Sverige AB (publ.)
Box 5380
102 49 Stockholm

www.livsdal.com

Revisor
Johan Kaijser
Telefon: +46 8 509 064 22
Epost: johan.kaijser@re-allians.se

Organisationsnummer 556558-6913


