Alla är vinnare
när trafikflyget
blir säkrare och
miljövänligare.
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Världens trafikflyg kan bli säkrare
och miljövänligare med rätt
tekniska lösningar.
Bidra till utvecklingen och gör en
bra investering för egen del.
Den globala flygindustrin har använt i stort
sett samma teknologi de senaste 50 åren
för att hantera alla flygtrafikflöden.
Systemet utnyttjas idag till sin maximala
kapacitet vilket har lett till kraftiga flaskhalsar kring större flygplatser runt om i världen.
Förutom att ett förtätat luftrum ökar säkerhetsriskerna så
leder det också till kostsamma förseningar, förhöjda utsläpp
av koldioxid samt onödigt hög bränsleförbrukning med
sämre flygbolagsekonomi som följd. För en fortsatt tillväxt
inom flygindustrin krävs att flygbolagen börjar flyga enligt
nya rutiner och med hjälp av nya moderna verktyg. Det
uppskattas att alla flygbolag i världen tillsammans kommer

AVTECH utvecklar tjänster och produkter för
nästa generations flygtrafikledningssystem,
som möjliggör “Performance Based Operations”;
(sv. övers: “Prestationsbaserad Flygoperation”)
Uppdragsgivare och kunder är den globala
flygindustrins olika aktörer som flygbolag,
flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag
och flygplanstillverkare
AVTECH strävar efter att skapa hållbar
lönsamhet och högre effektivitet i kundernas
verksamheter genom flygtrafikledningslösningar
som bygger på banbrytande teknik och en
helhetssyn på människa och miljö i balans

att behöva 25 000 flygplan i drift år 2025 för att hålla jämna
steg med efterfrågan. Med gårdagens tekniska stöd är den
expansionen inte realistisk. Men genom att börja använda
nya digitala verktyg möjliggörs det som inom flygindustrin kallas för Performance Based Operations (PBO).
PBO utnyttar de digitala möjligheterna för att kunna optimera varje enskild flygning avseende tidsbestämning och
energiförbrukning samt för att minimera utsläpp, störande
buller och ge förbättrad totalekonomi.
Flygindustrins stora organisationer har satt tidsramarna
för när dagens konventionella ATM-system senast ska vara
ersatta med den nya digitala tekniken. Implementeringsprocessen startar redan år 2013.
AVTECH är ett av få företag i världen som agerar på
alla fronter inom denna utveckling och har varit föregångare redan sedan idéstadiet för dryga 20 år sedan. Idag har
AVTECH flera av de nycklar som krävs för att genomföra
det stora paradigmskiftet inom flygindustrin tack vare en
samling unika produkter och verktyg som möjliggör PBO.

AVTECHs produkter och tjänster
möjliggör bl.a:
• Exakt vindinformation för start -och landningsfaserna,
vilket krävs för att kunna genomföra s.k. CDA:s (”Gröna
inflygningar”)
• Analyser av effektivitet och prestanda i flygoperationer
• Analys av framtida kapacitetskrav för landningsbanor
och/eller hela flygplatser
• Mätning av miljöpåverkan runt en given flygplats vad
gäller utsläpp och buller

Teckna preferensaktier i AVTECH Sweden AB (publ).
Teckning pågår 29 oktober – 14 november 2012.
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Välkommen att teckna preferensaktier i AVTECH!
AVTECH Sweden har under de senaste åren
passerat flera betydande milstolpar för att
slutföra koncernens omvandling från ett
tekniskt konsultföretag till ett produktorienterat mjukvaruföretag inom Aviation, och vi
har också vidtagit ett antal åtgärder för att
öka koncernens försäljning.
AVTECH har med sina produkter och koncept ett försprång på marknaden och vi behöver utnyttja detta för
att generera ordrar, intäkter och lönsamhet. Framförallt
behöver vi öka våra marknadsaktiviteter för att bibehålla
momentum.
Denna ambition ledde till bolagets listning på
NASDAQ OMX First North i november 2011 och en nyemission som blev övertecknad trots den makro-ekonomiska turbulens som rådde under teckningsperioden. Utöver
att bidra med kapital för att fortsätta AVTECH:s planerade expansion, så visade listningen att AVTECH har en
förmåga att generera ett gott intresse på marknaden, och
den gav också en kvalitetsstämpel på att vi är ett professionellt förvaltat företag. Detta har vi under året haft stor
nytta av gentemot våra potentiella kunder och partners.
Den förestående företrädesemission syftar till att ge

AVTECH tillräckligt med rörelsekapital för att finansiera
slutfasen av bolagets produktutveckling och kommersialisering. Målet är att ta in cirka 8,5 miljoner kronor för att
säkerställa den finansiering som behövs för att möta den
växande efterfrågan på AVTECH:s produkter och för att ta
företaget till den punkt där vi uppnår positivt kassaflöde.
Detta förväntas ske under det tredje kvartalet 2013.
Samtidigt som aktieägarna ges en möjlighet att stödja
AVTECH i dess arbete med att skapa betydande långsiktiga aktieägarvärden, är den förestående företrädesemissionen strukturerad för att ge investerarna en attraktiv direktavkastning på investerat kapital. Med bakgrund i den
unika kompetens och marknadsposition som AVTECH har
uppnått över åren så delar AVTECH:s styrelse och huvudägare min starka tro på såväl bolagets ljusa framtid som på
det stora inneboende värdet i verksamheten.
Med detta sagt så ser jag med stor förväntan fram emot
att fortsätta mitt uppdrag att realisera de förväntningar
som styrelsen, våra aktieägare och våra övriga intressenter
har på mig och vårt bolag.

David Alvord, VD

Informationsträffar:
I samband med teckningsperioden arrangeras ett antal investerarträffar där allmänheten ges möjlighet att få en närmare
beskrivning av AVTECH:
• Investerarlunch hos Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2, Stockholm den 2 november 2012 kl. 12:00
• Investerarfrukost hos Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2, Stockholm den 7 november 2012 kl. 08.00
Den som är intresserad av att närvara vid något utav ovan angivna tillfällen ombeds höra av sig till Mangold Fondkommission
per telefon: +46 8 503 015 50 eller e-mail: info@mangold.se senast två dagar före respektive träff.
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AVTECHs preferensaktier i korthet:
Enligt AVTECH:s bolagsordning medför preferensaktierna
företrädesrätt framför stamaktierna (A- och B-aktier) till en
årlig utdelning om 48 SEK per preferensaktie efter beslut
av bolagsstämma i AVTECH. Utbetalning av beslutad utdelning sker kvartalsvis med 12 SEK per preferensaktie.
Avstämningsdagar för utdelningar skall vara 31 januari, 30
april, 31 juli och 31 oktober. För det fall sådan dag ej är
bankdag, dvs. dag som inte är lördag, söndag eller allmän
helgdag, skall avstämningsdagen vara närmast föregående
bankdag.

I händelse av likvidation skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför aktier av serie A och serie B
att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie, motsvarande lösenbeloppet beräknat enligt § 13 i
AVTECH:s bolagsordning per tidpunkten för likvidationen, jämnt fördelat på varje preferensaktie, innan utskiftning sker till aktier av serie A eller serie B. preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.
Efter beslut på bolagsstämma kan preferensaktierna lösas in
på begäran av AVTECH.

Villkoren i sammandrag:
Företrädesrätt:

600 befintliga aktier berättigar till 600 teckningsrätter.
600 teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) preferensaktie.

Avstämningsdag för rätt till
deltagande i nyemissionen:

24 oktober 2012.

Teckningskurs:

400 SEK per preferensaktie.

Inlösenmöjlighet för bolaget:

560 SEK per preferensaktie fram till bolagsstämman 2015,
därefter 480 SEK per preferensaktie

Teckningstid:

29 oktober – 14 november 2012

Handel med teckningsrätter:

29 oktober – 9 november 2012.

Årlig direktavkastning:

12 procent (48 SEK) fram till bolagstämman 2017,
därefter +1 procent (4 SEK) per år.

Rösträtt:

Varje preferensaktie berättigar till en (1) röst.

Detta är en informationsfolder – för fullständig information vänligen se memorandumet avseende preferensaktieemissionen
Informationen i denna folder (”Foldern”) är endast en förenklad beskrivning av nyemissionen av preferensaktier i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) och
innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till det fullständiga memorandumet för
nyemissionen (”Memorandumet”) som tillhandahålles på AVTECHs hemsida: www.avtech.se samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.
Varken Foldern eller Memorandumet är ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG) och varken Foldern eller Memorandumet har registrerats i enlighet med
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Varje investeringsbeslut ska grunda sig på en bedömning av innehållet i Memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna Folder avviker från eller på annat sätt står
i strid med informationen i Memorandumet gäller vad som står i Memorandumet. Varken AVTECH eller Mangold Fondkommission AB lämnar några garantier, uttryckliga eller
underförstådda, gällande informationen i denna Folder. Således kan inte något ansvar riktas mot någon av dessa parter om informationen i denna Folder skulle vara oriktig.
Foldern får inte distribueras i något land där distributionen eller emissionen kräver registrerings- eller andra åtgärder eller i övrigt strider mot reglerna i sådant land.
Tvist rörande eller med anledning av denna Folder skall avgöras av svensk lag och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.
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