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MENTOR OCH LIKVIDITETSGARANT
Bolaget har slutit likviditetsgarantiavtal med Erik Penser 
Bank. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB. 
Huvudansvarig Mentor Gunnar Dahlman.

DEFINITIONER
Med ”Xavitech”, ”Bolaget” avses Bolaget Xavitech AB 
(publ), org. nr. 556675-2837, registrerat 2005-01-26.

INFORMATION OM DENNA   
BOLAGSBESKRIVNING
Bolagspresentationen innehåller inte något erbjudande 
att teckna nyemitterade aktier i Xavitech. 

All information som lämnas i denna bolagsbeskrivning 
bör övervägas noga, i synnerhet med avseende på de 
specifika förhållanden som framgår i kapitlet Riskfakto-
rer och som beskriver vissa risker som en investering i 
Xavitechs aktie kan innebära. 

Uttalanden om framtiden är gjorda av VD och styrelsen 
i Xavitech och är baserade på nuvarande marknadsför-
hållanden. Dessa uttalanden har noga övervägts, men 
läsaren bör uppmärksammas på att de, såsom alla fram-
tidsbedömningar, är förenade med stor osäkerhet, spe-
ciellt med tanke på Bolagets korta historia. 

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, och har 
inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i 
enlighet med 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. Bolaget åberopar 
det faktum att handeln i aktien inte skall upptas vid 
reglerad marknadsplats som skäl varför prospektskyl-
dighet ej föreligger.

Bolagsbeskrivningen innehåller information som har 
hämtats från utomstående källor. All sådan informa-
tion har återgivits korrekt. Även om styrelsen anser att 
dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende veri-
fiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i 
informationen inte kan garanteras.

Tvist rörande innehållet i bolagsbeskrivningen eller där-
med sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras 
enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt.

REVISORS GRANSKNING
Utöver vad som anges i resultat och balansräkningen 
samt kassaflödesanalysen och rapporter införlivade ge-
nom hänvisning har ingen information i bolagsbeskriv-
ningen reviderats av Bolagets revisor.

INFORMATION OM Bolaget
Pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovis-
ningar samt övrig information om Bolaget finns på 
www.xavitech.com under ”IR”. Under detta avsnitt på 
hemsidan finns årsredovisningarna för 2015 och 2016 
som denna bolagsbeskrivning hänvisar till. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INFORMATION OM MARKNADSPLATSEN NGM NORDIC MTF

Bolagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet XAVI MTF B. Handeln i Bolagets aktier kan följas i realtid på www.ngm.se.

Nordic MTF är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic 
Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform (en MTF, Multilateral Trading Facility) är en handelsplattform i enlighet 
med MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som 
är listade på Nordic MTF inte är börsnoterade och att Bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som 
börsnoterade bolag.

På Nordic MTF gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är 
också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en MTF utan att prospektskyldighet 
föreligger enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. På Nordic MTF gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. 
Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet 
för svensk bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa handelsplattformar“.

Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic 
Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat 
Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också till-
gänglig utan kostnad på www.ngm.se.

På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervak-

ningen av såväl de listade bolagens informationsgivning som handeln i bolagens aktier.”
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BAKGRUND OCH MOTIV FÖR LISTNING

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR 
LISTNING
Xavitech är ett bolag som verkat sedan 2005. Bolaget 
bedriver huvudsakligen OEM försäljning av mikropum-
par direkt till olika tillverkare av slutprodukter på en 
global marknad. OEM försäljning innebär att Xavitech 
säljer mikropumpar som en komponent, vilken byggs in 
och blir en del i kunders produkter. 

Bolaget innehar ett antal innovativa patent och Bola-
gets produkter är marknadsledande när det kommer till 
kvalitet och funktionalitet

Styrelsen anser att det är ett intressant och naturligt 
steg för Xavitech att listas på NGM Nordic MTF.  Bola-
get skickade således in en ansökan om listning på NGM 
Nordic MTF den 23:e december 2016. Detta baserat bl.a. 
på att marknaden för Xavitechs pumpar förväntas växa 
kraftigt de närmaste åren, flera kunder förväntas göra 
större lanseringar och Bolagets distributörsnätverk blir 
allt större. 

En notering bidrar även till att stärka Bolagets varu- 
märke då Bolaget blir mer synligt i media, vilket förvän-
tas gynna Bolaget att attrahera kompetent personal då 
Bolaget förväntas växa. 

Det finns stora förhoppningar om att Xavitech kommer 
få en stor tillväxt de närmaste åren, detta kan medföra 
att Bolaget kan behöva tillföra mer kapital för att klara 
en sådan expansion. Styrelsen finner att det kan vara 
fördelaktigt om Bolagets aktie är listat på NGM Nordic 
MTF i ett sådant skede. 

UTFALL AV NYEMISSION MAJ 2016
Styrelsen beslutade att genomföra en nyemission un-
der vår/sommar 2016. Denna emission blev lyckad och 
övertecknad. Bolaget tillfördes 3Mkr före emissions-
kostnader, samt närmare 100st nya ägare. 

STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen för Xavitech AB är ansvarig för informatio-
nen i föreliggande bolagsbeskrivning, vilken har upprät-
tats med anledning av ansökan om notering vid NGM 
Nordic MTF. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen kän-
ner till, uppgifterna i denna bolagsbeskrivning är riktiga 
och överensstämmer med faktiska förhållanden och att 
ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess 
innebörd.

Härnösand, 22 mars, 2017. Styrelsen för Xavitech AB 
(publ)

Johan Stenberg   Jonathan Grip 

_________________  ___________________

Malte Frisk   Pontus Puljer

_________________  ___________________
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Ägandet av aktier innebär alltid en risk. Följande riskfak-
torer, andra risker och osäkerheter som nämns i denna 
bolagsbeskrivning kan påverka Bolaget negativt. 

I den följande övergripande redogörelsen beskrivs sty-
relsen och VD:s bedömningar av riskfaktorer som skulle 
kunna påverka Bolagets verksamhet och framtidsutsik-
ter. Riskfaktorerna är beskrivna utan inbördes 
rangordning och gör ej anspråk på att vara heltäckande. 
Utöver de risker som anges bör investerare även nog-
grant beakta övrig information i denna bolagsbeskriv-
ning likväl som en generell omvärldsanalys.
Ytterligare riskfaktorer som är okända i dagsläget kan 
också ha en stor påverkan på Bolagets verksamhet. 

BEROENDE AV NYCKELPERSONER
Inom Bolaget finns ett antal nyckelpersoner. Om nyck-
elpersoner lämnar Bolaget kan det få en negativ inver-
kan på Bolagets utveckling. Att ersätta högt kvalificera-
de personer kan ta ansenlig tid och vara kostsamt.

TEKNOLOGIUTVECKLING
Xavitechs framgång är till viss del beroende av att Bola-
get ligger i framkant när det gäller tekniken. Tappas för-
språnget kan det få negativa konsekvenser för Bolagets 
resultat och finansiella ställning.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Bolagets framtida försäljning riskerar att påverkas ne-
gativt om Bolaget misslyckas erhålla eller upprätthålla 
patentskydd för nuvarande och/eller framtida tekno-
logier, liksom dess förmåga att hindra andra från att an-
vända Bolagets innovationer och skyddad information. 

Det finns en risk för att en samarbetspartner skulle kun-
na nå framgång med en talan om rätt till immateriella 
rättigheter framför Bolaget i det fall samarbetspart-
nerns avtalsförhållande inte innehåller klausuler som 
reglerar de immateriella rättigheter på ett för Bolaget 
tillfredsställande sätt. Det finns en risk att 
Bolaget utvecklar teknologi eller produkter som inte 
kan patentskyddas, att inlämnade patentansökningar 
inte beviljas eller att beviljade framtida patent inte är 

tillräckliga för att skydda Bolagets rättigheter. 
Det kan inte garanteras att framtida beviljade patent 
ger konkurrensfördelar som inte konkurrenter till Bola-
get kan kringgå. Det finns även en risk att Bolagets pa-
tent, föremål för patentansökan eller andra rättigheter 
kan angripas av tredje part

Om Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter mot 
till exempel en konkurrent, på grund av intrång i de im-
materiella rättigheterna, kan detta medföra betydande 
kostnader som påverkar Bolagets ekonomiska ställning. 
Den omvända risken är om Bolaget anses göra intrång i 
andra företags immateriella rättigheter och således le-
der till en tvist med negativa konsekvenser för Bolaget 
även om resultatet av tvisten är till Bolagets fördel. 

Tredjepartsrättigheter skulle kunna hindra Bolaget från 
att fritt använda en utvecklad teknik vilket riskerar leda 
till att Bolaget belastas med betydande kostnader och 
åtaganden eller eventuellt tvingas upphöra med eller 
begränsa produktutveckling och kommersialisering av 
en eller flera av Bolagets produkter. Detta kan få ne-
gativa konsekvenser för framtida intäkter. Det finns en 
risk för att patent inte ger förutsatt långsiktigt skydd 
om invändningar eller andra ogiltighetsanspråk mot pa-
tent görs efter det att de beviljats. Konsekvensen av 
sådana processer kan vara att patentet begränsas, ex-
empelvis genom att omfånget minskas eller att paten-
tet ogiltigförklaras. 

PRODUKTANSVAR OCH SKADE-
STÅNDSKRAV
Xavitech riskerar, likt andra tillverkare, att bli 
föremål för anspråk avseende produktansvar och andra 
juridiska frågor. Sådana anspråk kan röra stora 
belopp och betydande juridiska kostnader framför 
allt i USA. Xavitech kan inte lämna några garantier 
för att dess verksamhet inte kommer att utsättas 
för ersättningskrav. Xavitech har försäkringar för 
bland annat produktansvar men kan inte garantera 
att dessa försäkringar är tillräckliga för alla sorters 
skadeståndskrav.

RISKFAKTORER
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MARKNADSUTVECKLINGEN
En vikande marknad eller finansiell kris skulle kunna på-
verka Bolagets framtidsutsikter negativt.

FÖRÄNDRINGAR I VALUTAKURSER
Det föreligger risk att kursförändringar av värdet hos 
den svenska kronan påverkar Bolagets resultat negativt 
då Bolaget erhåller intäkter i utländsk valuta. 

LEVERANTÖRER
Xavitechs produktkvalitet är starkt beroende av hur väl 
underleverantörernas komponenter fungerar. En felan-
de komponent kan skapa betydande förseningar och 
utebliven försäljning. En stor återkallelse av felande 
pumpar kan allvarligt skada Xavitech.

FÖRMÅGA ATT HANTERA TILLVÄXT
Bolaget är ISO 9001:2008 certifierat med effektiva ru-
tiner att producera Bolagets produkter. Om Bolaget 
misslyckas att hantera en snabb och kraftig tillväxt så 
föreligger det en risk att det kan medför negativa kon-
sekvenser för Bolaget. 

KONKURRENS
Nya teknologier och aktörer på marknaden kan  
omkullkasta Xavitechs konkurrensfördelar och försvåra 
försäljningen. Xavitech har idag flera stora multinatio-
nella företag som konkurrenter. Dessa bolag har större 
budget än Xavitech och kan således vara mer anpass-
ningsbara för förändringar i branschen eller det globala 
ekonomiska klimatet. Under dessa förutsättningar kan 
konkurrenterna hantera situationen bättre vilket kan 
påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. 

ÄGARE MED STORT INFLYTANDE
En koncentration av företagskontrollen kan vara till 
nackdel för andra aktieägare som har andra intressen 
än majoritetsägarna. Ägarstrukturen kan komma
att förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att nu-
varande sammansättning av dominerande ägare kom-
mer att förändras över tiden, varvid risk föreligger att 
Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att avvika 
från den som idag utstakats av Bolagets styrelse.

BEHOV AV YTTERLIGARE KAPITAL
Det är inte uteslutet att Xavitech kan behöva tillföras 
mer kapital i framtiden beroende på omständigheter 
som idag inte är kända. Om det sker i ett mindre gynn-
samt läge kan kapitalanskaffningen försvåras och leda 
till likviditetsbrist. Villkoren för tillgänglig finansiering 
kan inverka negativt på Bolagets verksamhet såväl som 
aktieägares rättigheter samt att det kan innebära att 
nuvarande aktieägare kan bli utspädda i sitt ägande.

KREDITRISK
Bolaget bedriver försäljning med ekonomisk risk mot 
sina kunder. Kunders förmåga att betala kan således på-
verka Bolagets kassaflöde, resultat och finansiella ställ-
ning negativt.

PRISSÄTTNING
Bolagets bransch kan utsättas för hård priskonkurrens, 
detta kan leda till att Bolagets prissättning ifrågasätts. 
Om så skulle ske så kan det leda till negativa följder på 
Bolagets resultat. 

MARKNADSRISKER
Xavitech verkar på en global marknad vilket kan leda 
till risker uppkomna genom förändrade lagar och regler, 
tullar, import/export regler och andra villkor. Dessa 
förändringar kan leda till att Bolagets ekonomiska ställ-
ning förändras till det negativa.
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LIKVIDITET I HANDEL
Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan bli be-
gränsad vilket kan förstärka variationer i aktiekursen. 
Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem 
för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns ingen 
garanti för att aktier i Xavitech kan säljas till en för inne-
havaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs. 

KONJUNKTURVARIATIONER 
Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och 
rådande konjunkturlägen kan från tid till annan påverka 
marknadens bedömning av värdet hos Bolagets aktier. 

UTDELNING
Styrelsen för Bolaget har inte under den tid som Bola-
get varit aktivt beslutat om någon utdelning. Beroende 
på Bolagets resultat och behov av framtida investering-
ar, produktutveckling, patent och försäljning finns det 
en risk att Bolaget inte kommer att beslutat om framti-
da utdelningar.

HANDEL PÅ NGM NORDIC MTF
NGM Nordic MTF är en s.k. MTF (Multilateral Trading 
Facility). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika 
hårda krav på Bolaget avseende bl a informationsgiv-
ning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med 
de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid 
en s.k. reglerad marknadsplats (”Börs”). En placering i ett 
bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer 
riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

KURSRISKER
Framtida och nuvarande investerare i Bolaget bör beak-
ta att en investering är förknippad med hög risk och att 
det inte är säkert att aktiekursen kommer att utveck-
las positivt. Aktiekursens utveckling är, utöver faktorer 
hänförliga till verksamheten, beroende av en rad exter-
na faktorer som Bolaget inte har möjlighet att påverka. 
Allt företagande och ägande av aktier är förenat med 
risktagande och i detta avseende utgör ägande i Xavi-
tech inget undantag. Aktieägare i Bolaget löper risk att 
förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. 



AFFÄRSIDÉ
Xavitech ska utveckla, sälja och marknadsföra innovati-
va mikropumpar för kunder med volymtillverkade pro-
dukter inom gas- och luftanalys. 

Xavitech erbjuder marknadsledande kvalitet till ett för 
kunden anpassat pris. Genom att utnyttja pumpens in-
byggda intelligens skapar Xavitech konkurrenskraftiga 
system på en global marknad.

MÅLSÄTTNING
Bolaget skall så snart som möjligt nå lönsamhet och 
skapa värde för aktieägarna genom hög försäljningstill-
växt av egen patentskyddad pumpteknologi.

AFFÄRSMÅL
•  Vara den ledande innovatören av 
 intelligenta kostnadsbesparande mikropumpar  
 med inbyggda styrfunktioner. 

•  Bli en av de ledande leverantörerna på 
 volymmarknaden för mikropumpar för gasana- 
 lys inom medicintekniska-, miljötekniska- och  
 industriella applikationer. 

•  Skapa ett stort globalt återförsäljarnätverk för  
 Bolagets produkter och tjänster. 

PATENT
Xavitech strävar efter att skydda teknologin och för-
bättringar av teknologin genom flera patent. Se lista på 
sidan 9 över de patent Xavitech besitter.

VARUMÄRKE
Xavitech är ett registrerat varumärke i Sverige, EU och 
USA. Därtill äger Bolaget varumärket X-life i Sverige.

TEKNIK
Xavitechs teknik har stora fördelar då styrsystemet 
både kan styra och mäta flöde och tryck. Tekniken 
ger kunderna en möjlighet att förenkla och rationali-

sera sina konstruktioner då externa sensorer och styr-
system inte behövs i samma utsträckning. Pumpen har 
genom sin tekniska lösning bra prestanda och mycket 
lång livslängd till en låg tillverkningskostnad. Tekniken 
är skalbar och beroende på hur kundernas behov ser 
ut kommer produktprogrammet successivt att utökas 
med fler pumpstorlekar och styrfunktioner. Avgörande 
för utvecklingen är hur teknikens fördelar kan komma 
till störst värde för kunderna.

TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING
Xavitech har utvecklat en egen och unik mikro- 
pumpteknik. Bolaget bedriver tillverkning och för- 
säljning av dessa pumpar i Härnösand. Bolaget har ett 
antal leverantörer som tillverkar komponenter utveck-
lade av Xavitech. Därefter har Xavitech en produktions-
enhet som monterar och kalibrerar dessa komponenter 
till färdiga pumpar. 

Säljorganisationen består av en egen direkt försäljning 
samt genom samarbeten med ett antal distributörer 
över världen. 

ORGANISATION
Xavitechs organisation är anpassad för att klara den 
förväntade tillväxten i en ökad produktion. Xavitech 
arbetar med att alltid ha en effektiv produktionsenhet 
och anställer när tillväxt sker. 

Bolaget kommer att stärka organisationen med en eller 
flera ingenjörer under 2017. Detta för att klara de ökade 
antal kundprojekt. Under 2016 var medelantalet anställ-
da 3,5 personer. Därtill arbetar Xavitech med inhyrda 
konsulter för utförande av specifika uppdrag. Bolagets 
medelantal anställda vid upprättandet av denna bo-
lagsbeskrivning är 4,5 personer. 

OM XAVITECH
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BOLAGETS HISTORIK

2005   Bolaget bildas
  Patentansökan lämnas in
  Första prototypen ställs ut på mässan Medica

2006  Varuprover av V200 pump börjar säljas
  Internationell patentansökan, baserad på svensk patentansökan, lämnas in
  Xavitech vinner Venture cup

2007  Varuprover av V1500 pump börjar säljas
  Mindre serieleveranser till första kund kommer igång
  Svenskt patent erhålls
  ISO-9000 certifiering klar

2008  Patentansökan för tryckmätningsmetod lämnas in
  Patentansökan för ljudlarmsmetod lämnas in
  Omfattande kvalitetsförbättringar av produkter och produktion

2009  Engångspumphus utvecklas och patentsöks
  NASA installerar Xavitechs pumpar på rymdstationen ISS

2010  Antalet bekräftade kunder för kommande serieproduktion ökar från 7 till 14
  Bolaget tecknar för första gången årskontrakt med ett flertal kunder för 
  serieleverans 

2012  Tecknade femårigt leveransavtal med en amerikansk medicinteknisk tillverkare     
  samt order om 4,6 mkr
  Bolaget erhöll patent på pumpteknologin för den amerikanska marknaden
  Xavitechs aktie ansluts till alternativa aktiemarknaden

2014  Xavitech tecknar exklusivt distributionsavtal i Kina 
  Ny VD för Xavitech   

2015  Tecknar distributionsavtal i Tyskland och i England. Lanserar en helt ny och 
  innovativ prismodell för Bolagets pumpar. Ingår i ett Horizon2020 utvecklings-    
  projekt och beviljas 2.5M i bidrag för att utveckla en mindre pump till detta 
  projekt.

2016   Tecknar distributionsavtal i Korea, Australien och Italien. Lämnar in ansökan om     
  listning av aktien på NGM Nordic MTF 

Patent Sverige EP Sydkorea USA Kina Brasilien Indien
Membrane pump SE 529284

Godkänd
EP 1948932 
(Under be-
handling)

10-305404
Godkänd

US 8272850
Godkänd

ZL20068-
0042366.9
Godkänd

Control system for electromagnetic 
pump

SE 529328
Godkänd

EP 1948931
Godkänd (Vali-

derad i Schweiz, 
Danmark,

Tyskland, Spanien,
Frankrike,

Storbritannien, 
Italien,

Nederländerna)

10-1263854
Godkänd

US 8807965
Godkänd

ZL20068-
0042580.4
Godkänd

Pressure detection SE 532405
Godkänd

EP 2279350
Ännu ej 

behandlad

US 88453060
Godkänd

ZL20088-
0128986.3
Godkänd

Sound generation SE 532427
Godkänd

US 8708665
Godkänd

Replaceable pump housing EP 2427655
Godkänd (Valide-

rad i Schweiz, 
Tyskland,
Frankrike,

Storbritannien, 
Sverige) 

US 8596997
Godkänd

ZL20098-
0159295.4
Godkänd

PI0924832-3
Ännu ej 

behandlad

8641/
DELNP
/2011

Ej behandlad
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Efter noggranna tester skickades 
Xavitechs pump till rymdstationen ISS



Marknaden för mikropumpar förväntas växa under de 
närmaste åren och Xavitech nämns som en ”key play-
er”. Vi erbjuder en unik teknologi som ligger rätt i tiden. 
Tillsammans med våra kunder finns vi med och formar 
framtidens produkter inom medicin- och miljöteknik.
Xavitech har funnits på marknaden i snart 12 år, vilket 
är en relativt kort tid för ett bolag i vår bransch. Fö-
retagets pumpteknologi är fortfarande helt unik och 
världsledande när det kommer till tekniska möjligheter 
och kvalitet. 
Under åren har vi byggt upp en gedigen kompetensbank 
inom vårt marknadssegment. Idag kan vi leverera tek-
nisk support och feedback till våra kunder när de inte-
grerar våra mikropumpar i sina produkter. Tillsammans 
hittar vi en optimal lösning där Xavitechs mikropumpar 
blir en viktig komponent i deras system. 
Just nu är vi inne i en spännande fas då flera utveck-
lingsprojekt är klara för produktlansering. Våra kunder 
gör stora marknadssatsningar för att skapa försäljning 
av produkter som använder Xavitechs pumpteknologi. 
Strategin att bygga upp ett globalt försäljningsnätverk 
har blivit en stor framgång och vi fortsätter att växa 
med fler distributörer. Nätverket betyder mycket för 
Xavitechs utveckling. Distributörerna hittar nya kunder 
och applikationer för vår teknik och vi lär oss mer om 
våra produkter och får förnyad marknadskunskap. 
Genom försäljningsnätverket öppnas dörrar till multi-
nationella företag där vi tidigare haft svårt att nå fram. 
Ofta krävs en omfattande process för att komma in 
som godkänd leverantör. Tillsammans med våra dist-

ributörer blir processen betydligt enklare eftersom de 
redan levererar till flera av dessa multinationella bolag. 
Det ger oss nya möjligheter att hitta projekt som kan ge 
stora volymer.  
Xavitech har ett starkt team som arbetar mot tydliga 
och högt uppsatta mål. Som VD blir jag stolt när jag 
får höra från kunder att vi ger den bästa servicen och 
supporten. 
Efter fjolårets nyemission har vi kapitalet som krävs för 
att gå vidare med fokus på försäljning. Xavitech har an-
sökt om listning på NGM Nordic MTF för att ge våra 
ägare förbättrad möjlighet till daglig handel i Bolagets 
aktie.  
Jag vill ta tillfället i akt att tacka befintliga ägare för 
förtroendet och hälsa nya aktieägare välkomna på en 
spännande resa. Tillsammans tar vi Xavitech till nästa 
nivå!

Jonathan Grip, VD Xavitech AB

VD HAR ORDET
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“ SOM VD BLIR JAG STOLT NÄR JAG FÅR HÖRA 
FRÅN KUNDER ATT VI GER DEN BÄSTA SERVICEN 

OCH SUPPORTEN “



FÖRSÄLJNINGSARBETET
Vår affärsmodell bygger på OEM-försäljning, där Xavi-
tech säljer pumpar direkt till olika tillverkare som sedan 
integrerar tekniken i en slutprodukt. Fokusmarknader 
för den egna försäljningen är Europa och USA.  Xavitech 
bedriver samtidigt ett aktivt arbete med att expandera 
sitt återförsäljarnätverk. Vi för bland annat samtal med 
flera intressanta partners på USA-marknaden. 

Affärsmodellen med OEM-försäljning har flera förde-
lar och stor potential, samtidigt som framgångarna är 
beroende av kundens kapacitet att marknadsföra och 
sälja produkten som innehåller pumpteknologi från 
Xavitech.

Eftersom försäljningsinsatsen kan vara svår att påver-
ka utifrån är det extra viktigt att bygga upp långsikti-
ga kundrelationer med täta kontakter och tydliga mål. 
Xavitech har metoder för att mäta och säkerställa 
säljorganisationens aktiviteter. Ett nära samarbete 
medför även att Xavitech kan ge bra service och sup-
port, vilket ofta bekräftas av våra kunder. 

Xavitech växer med nya distributörer och kontakter på 
nya marknader. Vi ser en ökning av antalet förfrågningar 
och vi har en mängd försäljningsprojekt på gång. Pro-
cessen från försäljning av ett första prov till lansering 
av en färdig produkt kan vara lång. En del projekt når 
inte ända fram, samtidigt som nya tillkommer. Ökning-
en av antalet pågående försäljningsprojekt bör dock 

fortsätta allt eftersom vi tar in nya distributörer. 
Xavitechs pumpar finns idag i ett flertal produkter 
som är i lanseringsfasen. Inom det närmaste året är det 
främst satsningar inom miljömätinstrument, kapnografi 
och sömnapné som förväntas ge försäljningsresultat.

PRISSTRATEGI

Xavitech har utvecklat en helt unik prisstrategi för sina 
mikropumpar. Att ha en marknadsledande livslängd är 
ett av Xavitechs viktigaste försäljningsargument. Samti-
digt finns det applikationer på marknaden som 
baseras på en kortare livscykel. Där har Xavitech his-
toriskt haft svårt att nå ut, men under 2015 lanserade 
Xavitech en ny prismodell där kunden endast betalar 
för den livslängd som de faktiskt behöver. På så sätt har 
Xavitech kunnat matcha de mer priskänsligare markna-
derna, till exempel för handhållna 
gasanalysinstrument. 

Xavitech kan erbjuda pumpar med olika livslängder utan 
att bruttomarginalen på produkterna förändras nämn-
värt. Strategin öppnar för en betydligt bredare marknad 
och innebär att Xavitech kan agera konkurrenskraftigt 
på priskänsliga marknader, som till exempel Kina. 

FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING

THE WEST  GROUP

SOLVE ELECTRICAL APPARATUS 
(Shanghai) Co. Ltd

XAVITECH

BNB Opto Co, LTD

XAVITECH
BMT, Tyskland
TECNOSENS, Italien

”Xavitech has the best/fastest support, treat-
ment and deliveries we have ever witnessed!” 

- Aaron Alexander, Global MRV
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MARKNADSFÖRING
De flesta som kontaktar Xavitech och söker informa-
tion om Bolagets produkter är antingen ingenjör eller 
tekniker. De letar ofta på Internet och Xavitech satsar 
en stor del av sin marknadsföringsbudget på sökmotor-
optimering och annonsering på nätet via Google Ad-
words. 

Xavitech ställer ut på utvalda branschmässor runt om i 
världen, både själv och tillsammans med distributörer. 
Mässorna är viktiga för att hitta nya kunder och knyta 
kontakter. Xavitech använder sig till viss del av sociala 
medier, främst yrkesnätverket LinkedIn som fungerar 
för kommunikation med både kunder och potentiella 
investerare. Verktyget ger oss möjlighet att arbeta 
effektivt i vår strävan att bygga ett starkt varumärke på 
en global marknad.

Xavitech är medlem i Höga Kusten Industrigrupp och 
samverkar med regionens ledande teknikföretag kring 
marknadsföring och rekrytering av teknisk kompetens.

BRUTTOMARGINALEN
Xavitechs prismodell ger en bra bruttomarginal. Under 
2016 har Xavitech haft en stor del av försäljningen till 
distributörer, samtidigt som bruttomarginalen ökat till 
64%. Det visar att prismodellen fungerar och att vårt 
arbete med att effektivisera organisationen har fått 
önskad effekt.
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Medicinteknik har sedan starten varit en viktig marknad 
för Xavitech. I dag satsar vi även på den miljötekniska 
och industriella marknaden som ger bra volymer och 
har kortare ledtider. Xavitech har många intressanta ut-
vecklingsprojekt på gång. Våra unika pumpar används i 
allt från bränsleceller för husvagnar till utrustning för 
att tillverka kretskort. I denna bolagsbeskrivning har vi 
valt att presentera ett antal projekt som är i seriepro-
duktion eller på god väg att gå i serieproduktion den 
närmaste tiden. 

GASANALYS
Inom området gasanalys erbjuder Xavitechs pumptek-
nologi stora fördelar. Den inbyggda mjukvaran ger flex-
ibilitet och produktens marknadsledande livslängd är 
avgörande för att kunna verka konkurrenskraftigt. Öka-
de krav på applikationer inom säkerhet, miljömätning 
och hälsa från myndigheter och regeringar är en stor 
faktor för att marknaden för instrument och utrustning 
för gasanalys förväntas växa de närmaste åren enligt 
flertalet olika marknadsrapporter. 

MEDICINTEKNISK UTRUSTNING
Xavitech har sedan starten satsat på medicinteknik och 
är idag en global aktör på en marknad med höga krav. 
En skalbar pumpteknologi anpassad för medicinteknisk 
utrustning och en marknadsledande livslängd med uni-
ka möjligheter har banat väg för Xavitechs framgångar.
 

KAPNOGRAFI 
Utrustning inom kapnografi är en växande marknad där 
Xavitechs pumpar har implementerats av ett flertal 
leverantörer. Pumpteknologin används både i 
kompletta monitorsystem för patienter och i OEM-mo-
duler med patientmonitorer som saknar kapnografiut-
rustning.

Marknaden för kapnografi visar en positiv trend och 
förväntas växa med en takt på 18,7% och uppvisa ett 
totalt marknadsvärde på 615 miljoner USD till år 20201. 
Nya myndighetskrav i USA och Europa och det faktum 
att allt fler personer drabbas av andningssvårigheter är 
bidragande orsaker till att marknaden växer. En nyligen 
presenterad riktlinje från American Dental Association 
(ADA) säger att alla tandläkare som använder lugnande 
medel på patienter bör använda kapnografiutrustning. 
Detta kommer förhoppningsvis ge resultat på Xavi-
techs försäljning de kommande åren. 

Fördelen med Xavitechs pumpar inom denna applika-
tion är framförallt den långa livslängden, men även den 
låga ljudnivån. Det är väldigt viktigt att kapnografiut-
rustning är tyst, då de ofta används på sömnkliniker.

1 http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/capno-
graphy-market.htm

APPLIKATIONER OCH MARKNAD
MEDICINTEKNISK MILJÖTEKNISK INDUSTRIELL

G
A

S 
A

N
A
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KAPNOGRAFI
Patientmonitorer och OEM moduler 
med CO2 övervakning

VOC
Utrustning för att mäta ”smog” i framfö-
rallt Kina, men det kommer att öka i hela 
världen.

PM2.5
Instrument för mängdmätning av små 
partiklar i luften. 

AVGASEMISSION
Utrustning för att mäta och analysera 
avgaser i kommersiella fordon.

MULTIGAS 
Analysinstrument för användning vid 
kretskortsmontering.

AMMONIAK
Mätning av ammoniakhalten inom 
djuruppfödning.

ALKOMÄTARE
För kriminalvården i USA. 

Ö
VR

IG
T

SÖMNAPNÉ
En ny typ av apparat för att lindra vissa 
typer av sömnapné.

NPWT (SÅRVÅRD)
Användning för att snabba på läkning-
processen på svårläkta sår.

VATTENANALYS
Nytt projekt där vatten skall analyseras 
på ett lättare och mindre kostsamt sätt.
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SÖMNAPNé
Utveckling och försäljning av produkter som lindrar 
sömnapné är en intressant marknad för Xavitech. Pro-
blemet berör omkring 100 miljoner människor över hela 
världen. Endast cirka 20 % söker vård för sina besvär 
och ett behandlingsproblem har varit att patienten be-
höver en stor och ljudlig CPAP-maskin med obekväm 
andningsmask placerad över näsa och mun under sömn. 
Utrustningen blir för många svår att använda samtidigt 
som maskinen stör partners och andra familjemedlem-
mar. 

Xavitechs kund har utvecklat en lösning som kombine-
rar unik komfort med effektiv behandling. Produkten 
har flera fördelar som bland annat innebär att använda-
ren slipper sova med ansiktsmask och flexibla slangar 
gör det lättare att välja sovställning. 

Kunden har finslipat sin affärsmodell och har nyligen 
tagit in 130 miljoner SEK för att lansera produkten på 
den amerikanska privatmarknaden. Satsningen bety-
der mycket för Xavitech, nu finns förhoppningar på att 
försäljningen kommer igång på allvar med Xavitechs 
mikropumpar som en viktig komponent. 

SÅRVÅRD (NPWT)
Xavitech har en enhet som är redo att testas inom detta 
område och söker aktivt en partner som vill kommersi-
alisera produkten som är baserad på Xavitechs teknik.
Sårbehandling med undertryck (NPWT) är idag en vanlig 

sårbehandlingsteknik. NPWT står för Negative Pressure 
Wound Therapy och är en metod för att snabbare läka 
svårläkta sår. Läkningen stimuleras genom att det för-
slutna sårförbandet ansluts till en vakuumpump. Meto-
den ger högre blodtillströmning och mindre bakterie-
bildning, vilket påskyndar läkningsprocessen. 

Xavitech har haft flera intressenter för applikationen 
utan att nå målet att teckna licensavtal. För att under-
lätta beslutsprocessen hos en eventuell partner över-
väger Xavitechs styrelse att utveckla produkten i egen 
regi. En färdig produkt är alltid lättare att visa och de-
monstrera än ett ofärdigt koncept. Ett strategiskt be-
slut om egen produktutveckling innebär en initial mer-
kostnad, men skulle samtidigt underlätta säljprocessen 
av en licens som ger oss tillgång till en marknad med 
stor potential. Bara i USA behandlas upp emot 7 miljo-
ner sår varje år. 

MILJÖ OCH LUFTRENING
Miljöteknik är en spännande marknad där vi har stora 
möjligheter att växa. Vår distributionspartner i Kina har 
med stor framgång sålt in Xavitech som pumpleveran-
tör. Vi har för närvarande över 30 pågående 
införsäljningsprojekt inom miljöområdet i Kina som till-
sammans har en potential på cirka 70 000 pumpar. Den 
totala marknaden är miljontals enheter. 

Utrustning för att lindra och bota 
sömnapné där Xavitechs 
mikropumpar används
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XAVITECH VÄXER MED LÖSNINGAR 
FÖR BÄTTRE LUFTKVALITET I 

KINAS STÖRSTA STÄDER
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PM2.5

I denna applikation mäter man inte gasmängder utan 
antalet små partiklar. PM2.5 står för partiklar av bland 
annat sot, damm och rök med en storlek mindre än 
2.5μm. Dessa partiklar är farliga eftersom de når läng-
re in lungorna. Xavitechs pumpar används i små hand-
hållna instrument samt i stationära luftrenare och 
mätinstrument som mäter antalet av förekommande 
partiklar och renar luften. Xavitechs teknologi erbjuder 
flera fördelar som gör applikationen pålitlig.  Flödet kan 
kalibreras vilket gör att pumpen blir energieffektivare 
och det gynnar i synnerhet de handhållna instrumenten 
som är batteridrivna.

VOC ”VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS”

VOC (lättflyktiga organiska föreningar) är ett samlings-
namn på olika gaser som kommer från naturliga källor, 
främst från ofullständig förbränning av bensin, olja och 
trä samt från avdunstning av lösningsmedel från indu-
strin. 

Dessa gaser bidrar till att bilda marknära ozon som till-
sammans med andra föroreningar skapar så kallad fo-
tokemisk smog. Fenomenet visar sig i den gulbruna ton 
som ibland kan synas över större städer. Kina har stora 

problem med föroreningar och smog och den kinesis-
ka regeringen har satt upp tuffa mål för att reducera 
utsläppen och satsar enorma summor för att förbättra 
densamma. 

För att kunna reducera utsläppen krävs en omfattande 
mätinsats. Xavitech har med sin pumpteknik blivit vald 
som leverantör av ett flertal företag som kan erbjuda 
den mätutrustning som krävs. De lokala leverantörer-
na indikerar stora volymer och har den kinesiska staten 
som köpare, vilket innebär en försäljning som är mindre 
konjunkturkänslig.

AVGASEMISSION

Xavitech är involverad som pumpleverantör till ett pro-
jekt i USA där de tagit fram en utrustning för att mäta 
avgaser i kommersiella fordon. Lösningen är unik efter-
som den innehåller en analysmetod som gör det möj-
ligt att upptäcka små problem med motorn innan det 
blir stora problem. Metoden innebär att fordonsägarna 
kan laga sina fordon i tid och till en lägre kostnad sam-
tidigt som utsläppen blir mindre över tid. 

Systemet testas just nu hos ett företag som har tusen-
tals lastbilar i sin flotta. Potentialen är stor, leverantö-
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ren uppskattar att det handlar om en marknad på tiotu-
sentals fordon inom ett par år.  Projektet har Xavitech 
tagit fram en kundanpassad lösning som håller ett kon-
stant flöde oberoende av belastning. Xavitech var dess-
utom den enda pumpleverantören på marknaden som 
kunde uppfylla de högt ställda kraven på lång livslängd.

MARKNADEN
Xavitech säljer idag sina mikropumpar på en global 
marknad. Marknaden för mikropumpar förväntas växa 
till 5.28 Miljarder USD 2027 2. Xavitech har identifieras 
som en ”key player” för denna marknad de kommande 
åren. Marknaden växer mycket just nu beroende på att 
olika myndigheter och regeringar gör olika satsningar 
på för att förbättra både hälsa och miljö. T.ex. så satsar 
Kinas regering enorma summor på att förbättra luften 
i landets större städer, samt att  amerikanska organi-
sation rekommenderar mer noggrann övervakning av 
användandet av bedövning och lugnande medel hos 
tandläkare. Dessa områden har tidigare i denna presen-
tation beskrivits som att de kan innebära stor potential 
för Xavitech.

2 https://www.marketresearchfuture.com/reports/micro-pump-mar-
ket

Endast för i de tidigare nämnda pågående  projekten är 
den sammanlagda potentialen för Xavitech cirka 75 mil-
joner SEK. Därtill arbetar Xavitech själv och tillsammans 
med Bolagets representanter med många fler projekt 
med stor potential. 

KONKURRENTER
Xavitech är idag ensam om att kunna erbjuda mikro-
pumpar med inbyggd styrning. Konkurrenterna måste 
komplettera sina pumpar med tryckgivare, flödesmäta-
re och elektronisk styrning för att kunna utföra liknan-
de uppgifter. I applikationer som inte behöver dessa 
mervärden konkurrerar vi med livslängd, pris och kvali-
tet mot följande konkurrenter:

• Gardner Denver
• KNF
• Schwarzer precision
• Sensidyne
• GAST
• Parker

Idéskiss på ett koncept för NPWT 
baserat på Xavitechs unika 

pumpteknologi
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PUMPAR
Mikropumpar är kärnan i Xavitechs verksamhet. Xavi-
techs teknologi är i grunden baserad på två patent: 

- Lagerfri motorteknik, ett patent som ger Xavitechs 
pumpar en marknadsledande livslängd.  

- Unikt styrsystem, ett patent som ger stora möjligheter 
till kundanpassning, samt att pumpen klarar att utföra 
uppgifter som att hålla ett tryck eller ett flöde kon-
stant. 

Hjärnan i Xavitechs pumpar är en mikrokontroller, en 
liten dator som kan programmeras med olika program-
varor beroende på hur kunden vill att pumpen ska fung-
era. Xavitech har byggt upp ett stort programbibliotek 
av olika mjukvaror för olika funktioner och applikatio-
ner. 

Fördelen med tekniken i pumparna är att den är skalbar 
vilket medför att produktutbudet enkelt kan utökas. 
Xavitech tittar även på möjligheterna att göra en min-
dre och en större pump för att matcha marknadens be-
hov ännu bättre. Det finns idag ingen annan leverantör 
som kan leverera liknande funktionalitet i sina pumpar. 
Xavitech har som mål att tillsammans med kunden ut-
veckla en kundspecifik pump för att säkerställa mark-
nad och kvalité. Läs mer om Xavitechs pumpar på www.
xavitech.com.

TJÄNSTER
Xavitech blir ofta kontaktade av kunder med projekt 
i tidiga skeden. Vi har stor kunskap och erfarenhet av 
att ta fram produkter med pumpar och goda möjlig-
heter att ta betalt för vår expertis i utvecklingsproces-
sen. Uppdragen kan handla om allt från att kalibrera en 
pump till ett specifikt flöde till mer komplexa mjukva-
ror för styrning och kontroll av tryck och flöden. 

Vid komplexa kalibreringsprocesser så justeras även 
priset på pumparna så att marginalerna kan bibehållas. 
Ett effektivare system medför ofta att andra kompo-
nenter kan plockas bort, som t.ex. trycksensorer. 
Det är till stor fördel för kunden att reducera antalet 
komponenter, de kan snabbt tjäna in utvecklings-
arbetet som Xavitech utfört.

Xavitech arbetar ständigt för att bli ännu bättre på att 
sälja vår kunskap. Att ta en produkt från idé till marknad 
är tidskrävande och därför är det viktigt för Xavitech 
att få tillgång till försäljning så tidigt som möjligt i pro-
cessen. 

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

INTELLIGENTA
PUMPAR
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LICENSER
En fördel med att vara unik på marknaden är att Xavi-
techs teknologi även ger nya, stora konkurrensfördelar 
till kunder som använder vår teknik i sina produkter. 
Vid ett flertal tillfällen har det uppstått en diskussion 
med kunder om exklusivitet och licens. Vi har fått fle-
ra intressanta förslag och ser positivt på utvecklingen.  
Licensavtal kan bidra till god lönsamhet på både kort 
och lång sikt. Det är dock viktigt att exklusiviteten är 
väl avgränsad till ett visst användningsområde. Även 
icke exklusiva licenser kan vara intressanta, framför allt 
för kunder som vill ha en kundspecifik lösning eller be-
höver så stora volymer att Xavitech inte passar för pro-
duktionen. 

Xavitech har idag ett flertal patent med stor potenti-
al. Två patent är särskilt lämpliga för licensiering. Det 
handlar om patentet som gör det möjligt för pumpen 
att mäta ett under-eller övertryck utan trycksensor, en 
teknik som är intressant för sårvårdsmarknaden som ti-
digare nämnts. 

Det andra patentet är på ett utbytbart pumphus för 
pumpar. Att rengöra ett pumphus sterilt är både kost-
samt och svårt. Xavitech erbjuder en teknik där pump-
huset helt enkelt byts ut istället för att rengöras. Mo-
torn kan vara kvar i produkten och endast ett fåtal 
plastdetaljer byts ut. Den patenterade lösningen är 
både billig och elegant om man jämför med konkur-
renter som måste byta ut hela pumpen för att åstad-

komma något liknande. En licens skulle ge Xavitech en 
spännande ingång på en marknad för engångsprodukter 
inom bland annat sjukvård. 
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LÄNGD OCH EFFEKTIV MONTERING

21



De följande sidorna presenterar den finansiella utveck-
lingen i sammandrag för perioden 1 januari 2015 till 31 
december 2016. Bolagets årsredovisning för 2015 och 
2016 har reviderats av Bolagets revisor. Revisonsberät-
telsen finns intagen i årsredovisningen för både 2015 
och 2016. 

RESULTATRÄKNING

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen ökade med cirka 16 % till 3 505 Tkr 
under 2016 (3 026 Tkr). Flera kunder har lanserat pro-
dukter som använder Xavitechs teknik och försäljnin-
gen inom Bolagets växande distributörsnätverk ökar 
stadigt. Omsättningen uppgick till största del (93%) av 
försäljning av Bolagets pumpar och dess kringkompo-

nenter. Bolagets distributörer ökade och uppgick till 
13% av försäljningen av pumpar och dess kringkompo-
nenter under 2016 (5%). I nettoomsättningen ingår även 
upparbetade intäkter avseende det EU finansierade 
Horizon2020 projektet och bidrag på personal. 

Övriga rörelseintäkter är frakter, valutakursvinster och 
övriga bidrag.  

 
RÖRELSERESULTAT

Resultatet har förbättras 2016 med 47% till -864 Tkr 
under 2016 (-1 636 Tkr). Den ökad nettoomsättningen, 
minskade operativa kostnader och att viss utveckling-
stid har bokförts mot det Eu finansierade Horizon2020 
projektet är de främsta anledningar till det förbättrade 
resultatet.

FINANSIELL INFORMATION
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BRUTTOMARGINALEN
Bruttomarginalen för 2016 uppgick till 64% vilket är en 
förbättring mot föregående år (57%). Det är positivt att 
bruttomarginalen ökar samtidigt som försäljningen till 
distributörer växer. Det påvisar även att Bolagets pris-
modell fungerar i enlighet med förväntningarna. Kost-
naden för såld vara har minskat 2016 till 1 265 Tkr ( 1 303 
Tkr). Detta beror på att produktionstakten varit högre 
på en mer effektiv produktionsorganisation. 

ORDERINGÅNGEN
Orderingången ökade 2016 till 3 350Tkr (2 391). Detta 
beror på att fler kunder har kommit i serieproduktion 
vilket medför större orders. 2014 hade Bolaget en högre 
orderingång, detta beroedde på att Bolaget har en stor 
kund för Kapnografiutrustning som det året hade en 
högre försäljningstakt än 2016. Detta berodde främst på 

att de utvecklat och lanserat en uppdaterad version av 
deras produkt. Denna lansering drog ut på tiden vilket 
medförde minskad försäljning under året. Förhoppning-
ar är dock goda nu när produkten är lanserad och säljs 
över hela världen. 

BALANSRÄKNING
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Det materiella anläggningstillgångarna har minskat mel-
lan räkenskapsåren 2015 (210 Tkr) och 2016 (122 Tkr). Det-
ta på grund av att de investeringar Bolaget gjort skrivs 
av enligt plan på 5 år och att inga nya investeringar i 
verktyg eller inventarier gjorts under perioden. 
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IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och patent 
skrivs av enligt plan på tio år. De balanserade utgifterna 
för utvecklingsarbeten uppgick till 903 Tkr i utgången 
av 2016 (1 184 Tkr). De totala immateriella tillgångarna 
uppgick till 2 029 Tkr i utgången av 2016 (2 425 Tkr).

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Bolaget har fått en förskottutbetalning för sitt  
deltagande i ett Horizon2020 projekt. Denna utbetaln-
ing har bokförts som förutbetalda intäkter under kort-
fristiga skulder. Den förutbetalda intäkten uppgick till 
761 Tkr 2016-12-31.

Bolagets varulager består av ett visst lager av färdiga 
produkter samt de råvaror och förnödenheter som be-
hövs för att producera Bolagets produkter. Varulagret 
uppgick till 995 Tkr (990 Tkr). Bolagets varulager är på 
en acceptabel nivå för att säkerställa kundleveranser 
samt för att dra nytta av volymprisfördelar vid inköp. 

Bolagets kassa uppgick till 2 630 Tkr 2016-12-31. Bolaget 
har även en checkkredit på 1 000 Tkr.

RÖRELSEKAPITAL OCH BELÅNING

Xavitech genomförde en nyemission under 2016 med 
ett övertecknat resultat. Emissionslikviden ger de fi-
nansiella resurser som krävs för att fortsätta arbetet att 
bygga upp ett effektivt återförsäljarnätverk. Styrelsen 
bedömer att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för 
den närmaste tolvmånaders perioden. Detta givet att 
Bolagets verksamhet bedrivs med nuvarande fokus och 
att Bolagets försäljning når de förväntade nivåerna för 
perioden. Det kan dock inte uteslutas att Bolaget be-
höver öka kapitalet för att kunna investera i stora pro-
duktionsökningar eller genomföra större investeringar. 

Bolaget har lån från två långivare: Norrlandsfonden och 
en aktieägare. Bolaget har amorteringsfritt till 30 april 
2017 hos Norrlandsfonden. Lånet till aktieägaren är am-
orteringsfritt tillvidare, men avsikten är amortera dessa 
lån samtidigt med  en amorteringstid om 4år. 

Styrelsen ser inga aktuella behov för upptagande av nya 
lån.

KASSAFLÖDE
Bolaget genomförde en nyemission under 2016 vilket 
tillförde 2 585 Tkr efter emissionskostnder till Bolag-
ets egna kapital. Bolaget har också under merparten av 

2016 fått godkännande av lånefinansiärer om amorter-
ingsfrihet vilket varit positivt för kassaflödet. Amorter-
ingarna uppgick till 53 Tkr (221 Tkr). 

PÅGÅENDE INVESTERINGAR
Bolaget har inte inlett eller gjort utfästelser om några 
större investeringar. 

TENDENSER
Styrelsen är inte medveten om några tendenser som 
skulle påverka Bolagets ställning eller verksamhet.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I  
BOLAGETS STÄLLNING
Inga väsentliga förändringar som påverkar Bolagets 
ställning har skett sedan senast avgivna ekonomiska 
rappport. 

FRAMTIDSUTSIKTER.
Vår satsning på att bygga upp ett globalt nätverk av dis-
tributörer fungerar väl och vi har en positiv utveckling 
som visar att Bolaget är på rätt väg. Försäljningen till 
Bolagets distributörer ökade under 2016 och det finns 
goda förhoppningar om att det fortsätter under 2017. 
Xavitech har idag sex officiella distributörer och kon-
takt med ett flertal aktörer både i Europa och USA som 
är våra huvudmarknader. Förhoppningar finns om att få 
teckna avtal med fler nya distributörer under det kom-
mande året.  

Xavitechs distributör i Kina är involverad i ett flertal 
nya produkter inom miljöteknik och förbereder för se-
rieproduktion. Efter en del förseningar i processen har 
det kommit positiva rapporter om att produktlanser-
ingar kan ske under 2017. 

Xavitechs kund som tillverkar produkter för sömnap-
né genomförde en större nyemission under 2016 för att 
kunna göra stora marknadsinsatser på den amerikanska 
marknaden. Xavitechs mikropumpar är en viktig kom-
ponent i deras system och satsningen stärker vår posi-
tion som global aktör inom medicinteknik.

Xavitech arbetar aktivt för att knyta en licensaffär till 
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REsultatRäkning

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor

Bruttoresultat

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

ÅREts föRlust

2015

3 026 469
-1 303 034

1 723 435

-1 547 398
-609 382

-1 297 418
217 480

-1 513 283

132
-123 535

-123 403

-1 636 686

-1 636 686

2016

3 505 423
-1 265 361

2 240 062

-1 402 550
-590 279

-1 195 869
203 659

-744 977

210
-119 409

-119 199

-864 176

-864 176

Nedan presenterade sammanställning består av utdrag 
ur Bolagets reviderade årsredovisning för 2016. Denna 
införlivas i denna bolagspresentation genom hän-
visning. I årsredovisningen återfinns, förutom resultat 
- och balansräkningar, tillhörande noter,  revisions-

berättelse och en kassaflödesanalys. Årsredovisningen 
finns tillgänglig på Bolagets hemsida  (www.xavitech.
com) under “IR”.

Bolagets teknik. Vi för diskussioner med olika partners 
inom medicin- och industriteknik och kan förhop-
pningsvis initiera och slutföra en licensaffär under 2017. 
Bolaget avger inga ekonomiska prognoser.

REVISORS GRANSKNING
Revisors rapport i samband med revisionen för årsredo-
visningen 2015 och 2016 var fri från anmärkningar. 

ALLMÄNNA 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisning upprättas med tillämpning av årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 (K3). Rörelsens kostnader redovisas enligt 
funktionsindelad resultaträkning.
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BalansRäkning 

TILLGÅNGAR

anläggningstillgÅngaR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent och varumärken

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

summa anläggningstillgångar

OmsättningstillgÅngaR

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

summa omsättningstillgångar

summa tillgÅngaR

2016-12-31

902 838
1 126 597

2 029 435

122 141

2000

2 153 576

995 311

205 209
18 201

112 239
71 883

407 532

2 629 842

4 032 685

6 186 261

2015-12-31

1 184 431
1 240 519

2 424 950

209 768

-

2 634 718

990 033

105 362
15 712

40 633
66 047

227 754

828 016

2 045 803

4 680 521
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BalansRäkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EgEt kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Årets resultat

summa eget kapital

långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

summa långfristiga skulder

kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

summa kortfristiga skulder

summa EgEt kapital Och skuldER

2016-12-31

763 000

2 899 248
-864 176

2 035 072

2 798 072

722 000
791 670

1 513 670

400 200
42 216

152 088
218 851

1 061 164

1 874 519

6 186 261

2015-12-31

672 977

2 040 544
-1 636 686

403 858

1 076 835

722 222
770 837

1 493 059

452 778
17 248

106 219
258 561

1 275 821

2 110 627

4 680 521
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EgEt kapital Och skuldER

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING (TKR)

summa kortfristiga skulder

långfristiga skulder

Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Årets resultat

summa

2016-12-31

1 875

1 513

763 
2 899
-864

6 186

27

NETTOSKULDSÄTTNING (TKR)
 
A. Kassa 
B. Likvida medel
C. Lätt realiserbara värdepapper
d. summa likviditet

E. kortfristiga fordringar

F. Kortsigtiga bankskulder
G. Kortfristig del av långfristig skuld
H. Andra kortfristiga skulder
i. summa kortfristiga skulder (f)+(g)+(h)
J. netto kortfristig skuldsättning (i)-(E)-(d)

K. Långfrsitiga banklån
L. Konvertibla lån
M. Andra långfristiga lån
n. summa långfristiga lån (k)+(l)+(m)

O. nettoskuldsättning (J)+(n)

2016-12-31

-
2 630

-
2  630

408

400
187

1288
1875

-1 163

722
-

791
1 514
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föRändRingaR i EgEt kapital 

ingående balans 2016 -01-01

Vinstdisposition enligt beslut på årsstämma
Nyemission
Kostnader för nyemission
Årets resultat

utgående balans 2016-12-31

Aktiekapital

672 977

-
90 023

-
-

763 000

Överkurs-
fond

2 040 545

-1 636 686
2 910 727

-415 337
-

2 899 249

Övrigt fritt 
eget kapital

-1 636 686

1 636 686
-
-

-864 176

-864 176

Summa eget 
kapital

1 076 836

-
3 000 750

-415 337
-864 176

2 798 073
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kassaflödEsanalYs

den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
kassaflöde före förändring av rörelsekapital
  
förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
kassaflöde från den löpande verksamheten

2015-12-31
-1 513 283    

633 513    
132    

-123 535    
-5 935    

-1 009 108    

-53 350    
525 118    
145 423    
-51 546    
739 681    

296 218    

2016-12-31
-744 977   
593 534   

15   
-119 214   
-2 405   

-273 047   

-5 278   
-99 847   
-77 526   
45 869   

-208 566   
-618 395   

investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

kassaflöde från investeringsverksamheten

finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering
kassaflöde från finansieringsverksamheten
  
pERiOdEns kassaflödE
  
likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens början
 
likvida medel vid periodens slut

2015-12-31
-153 865    

-153 865    

-220 833    
-220 833    

-78 480    

906 496   

828 016    

2016-12-31
-110 392   
-2 000

   
-112 392   

2 585 413   
-52 800   

2 532 613   

1 801 826   

828 016   

2 629 842   
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARSTRUKTUR

År Transaktion Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Totalt 
antal 
aktier

Aktiekapital Aktiens
nominella värde

2005 Bolagets bildande 100 000 100 000 100 000 1 kr

2006 Nyemission 107 500 107 500 107 500 1 kr

2006 Omstämpling 95 800 11 700 107 500 107 500 1 kr

2006 Nyemission 95 800 38 100 133 900 133 900 1 kr

2008 Nyemission 95 800 43 940 139 740 139 740 1 kr

2009 Split 1:10 958 000 430 940 1 397 400 139 740 0,1kr

2009 Nyemission 958 000 719 400 1 677 400 167 740 0,1kr

2010 Fondemission 958 000 719 400 1 677 400 503 220 0,3kr

2011 Nyemission 958 000 1 112 700 2 070 700 621 210 0,3kr

2013 Nyemission 958 000 1 285 258 2 243 258 672 977 0,3kr

2013 Omstämpling 850 000 1 393 258 2 243 258 672 977 0,3kr

2016 Nyemission 850 000 1 693 333 2 543 333 763 000 0,3kr

2016 Omstämpling 500 000 2 043 333 2 543 333 763 000 0,3kr

Ägarstruktur Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Kapital (%) Röster (%)

Johan Stenberg med bolag 500 000 350 000 33,4% 44,4%

Poularde AB 306 745 12,1% 10,1%

CBLDN-BARCLAYS BANK (SUISSE) 225 750 8,9% 7,4%

Almi Invest Mitt AB 160 913 6,3% 5,3%

Calectro AB och Calectro Holding AB 122 474 4,8% 4,0%

Övriga ägare 877 451 34,5% 28,8%

summering 500 000 2 043 333 100% 100%

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i Xavitech uppgår till 762 999,9 SEK, upp-
delat på 2 543 333 aktier med ett nominellt värde på 
0,30 SEK. Aktierna har utgivits i enlighet med svensk 
lagstiftning och är denominerade i svenska kronor 
(SEK). Aktierna är registrerade på person och kontoförs 
av Euroclear Sweden AB (org. nr. 556112-8074) . 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Ovan presenteras en sammanställning av Bolagets tidi-
gare emissioner och förändringar i aktiekapitalet.

ÄGARSTRUKTUR
I en tabell ovan återges Bolagets ägarstruktur per den 
sista december 2016. Xavitech AB hade vid tidpunkten 
260 st ägare registrerade i aktieboken.

AKTIÄGAR- OCH LOCK-UP AVTAL
Styrelsen i Bolaget känner inte till några i kraft varan-
de aktieägaravtal mellan aktieägare och i Bolaget, vilka 
skulle kunna påverka inflytandet i Bolaget. 
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Bolagets största ägare; Johan Stenberg har förbundit sig 
att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier under 9 
månader från första handelsdag. Begränsningen omfat-
tar 80% av berört aktieinnehav. 

RÄTTIGHETER SOM ÅTFÖLJER 
BOLAGETS AKTIER
Bolaget har två stycken aktieslag, A-aktier och B-aktier. 
Dessa aktieslag har lika rättighet till Bolagets tillgångar, 
såväl vid vinstutdelning som vid likvidation. Röstvärdet 
skiljer sig så att A-aktien har två (2) röster per styck och 
B-aktien en (1) röst per styck. 

UTDELNINGSPOLICY
Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. 
Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman efter 
förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den 
som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag 
är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Bo-
laget samtliga aktier berättigar till utdelning. 

Utbetalning av kontant utdelning sker via Euroclear 
Sweden AB. Någon utdelning har hittills inte lämnats 
under företagets historia. Det finns heller inga garantier 
för att det för ett visst år kommer att föreslås eller be-
slutas om någon utdelning i Bolaget. Inga begränsningar 
i möjligheter till utdelning föreligger förutom vad som 
följer av lagstiftning och redovisningsregler. 

KONVERTIBLA LÅN
Bolaget har inte upptagit några konvertibla lån.

BEMYNDIGANDE
Vid årsstämman 24 februari 2016 bemyndigades styrel-
sen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa 
ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra 
nyemission. Styrelsens beslut om nyemission skall kun-
na ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. 

TIDIGARE NYEMISSIONER
Xavitech har de senaste fem åren genomfört två st ny-
emissioner. Nedan följer en sammanställning av villkor 
och utfall i dessa emissioner. 

2013 NYEMISSION

Företrädesemission. 
högst antal emitterade aktier: 172 558 b-aktier 
högsta emissionsbelopp: 3 796 276 kronor
teckningstid: 20 mars - 2 april, 2013
teckningskurs: 22 kronor
utfall: Emissionen blev övertecknad och 172 558 B-akti-
er emitterades.

2016 NYEMISSION

Företrädesemission med överteckningsoption. 
högst antal emitterade aktier: 280 407 B-aktier samt 
ytterligare 76 335st B-aktier i det fall överteckningsop-
tionen nyttjas. 
högsta emissionsbelopp: 3 567 420 kronor inklusive 
överteckningsoption.
teckningstid: 12 - 31 maj, 2016
teckningskurs: 10 kronor
utfall: Emissionen blev övertecknad vilket föranledde 
att överteckningsoptionen utnyttjades och 300 075 
B-aktier emitterades.
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AKTIEHANDEL
Bolagets aktie har sedan 2012 handlats på alterna-
tiva listan, en del av Pepins group. Alternativa är en 
marknadsplats för aktiehandel i onoterade bolag. Ak-
tiehandeln har varit regulbunden, dock inte på daglig 
basis utan en gång i månaden. 

Grafen ovan visar Bolagets handel sedan första han-
delsperioden mars 2012. Bolaget hade en period un-
der 2013 där aktien handlades i större volymer. Det-
ta var i samband med att Bolaget fick en stor order 
från en amerikansk kund som tillverkar utrustning för 
sömnapné. Denna applikation och kund är omnämnd 
under marknad och applikationer i denna bolagspre-
sentation. 

Xavitech valde att gå in på alternativa listan med am-
bitionen att i ett senare skede byta till en lista med 
daglig handel. Xavitech styrelse anser att Bolaget idag 
är i bra skede att göra detta. NGM Nordic MTF är en 
lista som kommer ge Xavitechs nya och befintliga äga-
re möjlighet att handla med Bolagets aktier på en dag-
lig basis. 

Xavitech har även tecknat ett likviditetsgarantiavtal 
med Erik Penser Bank. Deras uppgift är att verka för 
att det ska finnas likviditet i aktiehandeln för Bolagets 
aktie. 

FÖRSTA HANDELSDAG PÅ 
NGM NORDIC MTF
Bolagets aktie har godkänts för handel på NGM Nordic 
MTF och första handelsdag är satt till: 2017-03-29
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STYRELSE, REVISOR OCH BOLAGSTYRNING

MALTE FRISK
Utbildad civilingenjör med inriktning mot 
maskinteknik och industriell ekonomi. Har 
en bakgrund inom försäljning, produkt- och 
varumärkesutveckling. Idag VD för Logosol 
och sitter i ett antal styrelser där ordföran-

deskapet i Höga Kusten Industrigrupp är av särskild relevans. 

Antal aktier i Xavitech privat och/eller genom bolag: 500st

Delägarskap över 10% de senaste fem åren
Bolag     tidsperiod
GR Recordings Handelsbolag   Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag   position  tidsperiod
Logosol AB  VD  Pågående
Midlanda Flygplats  Styrelseledamot Pågående
Länsförsäkringar   Styrelseledamot Pågående  
Västernorrland
Xavitech AB  Styrelseledamot Pågående
Logosol A/S  Styrelseledamot Pågående
Höga Kusten Industri Grupp Ordförande Pågående
Ekonomisk förening 
GR Recordings Handelsbolag Bolagsman Pågående

PONTUS PULJER
Har en bakgrund med ledande befattning-
ar inom främst bank, försäkring, pension 
och telekom. Är idag delägare och senior 
kundansvarig på Professionals Nord, med 
ansvar för att skapa nya och förädla befint-
liga  affärsrelationer i Norrland. Driver eget 

bolag inom bland annat coachning. 

Antal aktier i Xavitech privat och/eller genom bolag: 500st

Delägarskap över 10% de senaste fem åren
Bolag     tidsperiod
Create your 4tune Sweden AB  Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag   position  tidsperiod
Xavitech AB  Styrelseledamot Pågående
Create your 4tune   Styrelseledamot Pågående
Sweden AB

JONATHAN GRIP (VD)
Jonathan tog över som VD för Xavitech 2014. 
Som ingenjör har han tidigare tagit stor del 
i arbetet att utveckla Bolagets pumptekno-
logi. Idag leder han Xavitech framåt med 
fokus på att bygga upp ett effektivt åter-
försäljarnätverk. Utbildad inom försäljning, 

ledarskap och marknadsföring. 

Antal aktier i Xavitech privat och/eller genom bolag: 58 050 st

Delägarskap över 10% de senaste fem åren
Bolag     tidsperiod
Northgrip Handelsbolag   Pågående
Gripnology AB    Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag   position  tidsperiod
Xavitech AB  VD  Pågående
Northgrip Handelsbolag Bolagsman Pågående
Gripnology AB  Styrelseledamot Pågående

JOHAN STENBERG 
(ORDFÖRANDE)
Grundare och idag styrelseordförande för 
Xavitech. Har en bakgrund inom projektled-
ning och försäljning. Som tidigare VD för ett 

medicintekniskt publikt bolag har han både erfarenhet och kun-
skap inom finansiering, återförsäljarnätverk, expansion och bolags-
försäljning. 

Antal aktier i Xavitech privat och/eller genom bolag: 850 000st

Delägarskap över 10% de senaste fem åren
Bolag     tidsperiod
Hernö Gin AB    Pågående
Peckas Naturodlingar AB   Pågående
Vileum AB    Pågående
Xavitech AB    Pågående
Hudiksvalls destilleri   Avslutat

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag   position  tidsperiod
Hernö Gin AB  Styrelseledamot Pågående
Peckas Naturodlingar AB Ordförande Pågående
Peckas naturodlingar  Ordförande Pågående
fastigheter AB  
Vileum AB  Styrelseledamot Pågående
Xavitech AB  Ordförande Pågående
Hudiksvalls destilleri Ordförande Avslutat
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REVISOR
Vid bolagsstämman den 24 februari 2016 valdes Öhr-
lings Pricewaterhousecoopers AB, till Bolagets revisor 
fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Johan Lind-
ström är Bolagets huvudansvariga revisor.
Adress: Brunnshusgatan 6, 871 31 Härnösand 

  

STYRELSENS INNEHAV OCH ENGA-
GEMANG I ANDRA BOLAG
Styrelsens angivna innehav av aktier i Xavitech avser
både privata äganden och ägande bolag som kontroll-
eras av personen.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSE-
LEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATT-
NINGSHAVARE
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
har några familjerelationer eller andra närstående rela-
tioner till någon annan styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har varit inblandad i konkurs, likvida-
tion eller konkursförvaltning. Ingen styrelseledamot el-
ler ledande befattningshavare har varit inblandad i be-
drägeri relaterad rättslig process de senaste fem åren. 

Ej heller har någon styrelseledamot eller ledande be-
fattningshavare varit inblandad i någon rättsprocess av 
väsentlig karaktär med anledning av konkurs.

BOLAGSSTYRNING
Xavitech är vid uppprättandet av denna bolagspresen-
tation ett svenskt publikt bolag. Bolaget regleras av 
aktiebolagslagen (2005:551) samt att Bolaget kommer 
följa NGM Nordic MTF regler och rekommendationer. 
Därtill följs de i Bolagets angivna förskrifter i Bolagets 
bolagsordning. 

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Bolaget är inte skyldigt att tillämpa svensk kod för bo-
lagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den. 

BOLAGSSTÄMMAN

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets 
högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utö-
var Bolagets aktieägare sin rätt att rösta i de frågor som 
framgår av Bolagets ärenden i bolagsordningen. 
Bolagsordningen anger även vilka som har rätt att del-
taga på Bolagsstämman. Bolagsordningen finns i denna 
bolagsbeskrivning under rubriken ”Bolagsordning”. Vid 
årsstämma väljs även revisionsbolag till nästkommande 
bolagsstämma. Bolaget utser inte någon valberedning. 
Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseleda-
möter eller andra valbara befattningshavare till Bola-
gets styrelse inför upprättande av kallelse till bolags-
stämma. Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller 
utskott för revisions- eller ersättningsfrågor.

STYRELSEN

Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter 
är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger 
rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens 
sammansättning regleras av Bolagets bolagsordning.

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen ansvarig för att 
bland annat fastställa och utvärdera mål och strategier, 
se till att Bolagets årsredovisning och delårsrapporter 
upprättas i tid,  samt utvärdera den operativa ledning-
en.  
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Den verkställande direktören utses av styrelsen och 
har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och 
den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrel-
sen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och 
instruktionen för VD. Verkställande direktören ansvarar 
också för att upprätta rapporter och sammanställa in-
formation från ledningen inför styrelsemöten samt är 
föredragande av materialet på styrelsesammanträden. 
Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att Bolagets bokföring utförs 
enligt lag. 

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSINNEHAVARE

Ersättningen till styrelsens ordförande och ledamöter 
beslutas på bolagsstämman. För verksamhetsåret 2016 
var ersättningen till styrelsens ordförande 10 000 Kr i 
fast belopp samt 3500 Kr per styrelsemöte. Ledamöter 
erhöll 3500 Kr per styrelsemöte. Ledamöter anställda 
i Bolaget erhåller ingen ersättning för styrelsearbetet. 

Verkställande direktör erhöll en fast månadslön som 
uppgick till 39 500 Kr/månad under verksamhetsåret 
2016. Verkställande direktör har en uppsägningstid på 
sex månader. 

Pensionsförmåner kan utgå som del i enskild anställ-
ningsuppgörelse, då i form av inbetalning till pensions-
försäkring. Inga belopp har dock avsatts för framtida 
pensionsåtaganden för Bolagets anställda.

POLICYDOKUMENT

Bolagets styrelse har antagit en informationspolicy 
som beskriver bland annat vem eller vilka som har rätt 
att offentliggöra information, samt när och hur sådant 
offentliggörande skall ske. Bolaget har därtill interna 
policys (bl.a. Kvalitetspolicy) och attestordningar. 

FINANSIELL RAPPORTERING

I enlighet med gällande lagstiftning och regelverk från 
NGM Nordic MTF strävar Bolaget att regelbundet alltid 
ge korrekt, tillförlitlig och aktuell finansiell information. 
Detta genom publicerande av delårsrapporter, årsredo-
visningar och pressmeddelanden innehållande nyheter 
och väsentliga händelser som kan påverka aktiekursen.
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LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

ALLMÄN INFORMATION
Xavitech AB (publ) med organisationsnummer 556675-
2837, registrerades vid bolagsverket den 26 januari 
2005. Bolagets associationsform är aktiebolag och reg-
leras således av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är 
publikt.

BOLAGSSTRUKTUR OCH 
AKTIEINNEHAV
Bolaget äger inga aktier i andra bolag och innehar inga 
dotterbolag. 

VÄSENTLIGA AVTAL
Bolaget är deltagare i ett projekt inom ramen för Ho-
rizon2020. Detta är ett projekt delvis finansierat av EU 
och Xavitech har beviljats ett bidrag om ca 2,5Mkr för 
att utveckla en mindre pump baserat på Bolagets tek-
nik. Xavitech har således ingått ett avtal med ett Eu-
ropeisk konsortium för att utveckla de produkter där 
Xavitechs pump är en bidragande komponent.  Projek-
tet startade september 2015 och avslutas september 
2018. Xavitech fick i starten ett förskott som uppgick 
till 119 109 Euro. Detta redovisas i balansräkningen un-
der ”Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter”. 
Xavitechs utvecklingsarbete relaterat till detta projekt 
avräknas mot detta förskott. I utgången av 2016 uppgick 
dessa förutbetalda intäkterna till 760 608 Kr. 

LÅN FRÅN AKTIEÄGARE
I samband med att Xavitech beviljades ett lån om 1Mkr 
av Norrlandsfonden 2014 så beviljade en aktieägare ett 
lån av samma storlek. Lånet är amorteringsfritt tillsvi-
dare men avsikten är att amortering påbörjas samtidigt 
som amortering påbörjas för övriga långivare och där-
efter är amorteringstiden överenskommen till 4 år. Lå-
net löper med en fast ränta om 5 %. Lånet uppgick till 
979Tkr 2016-12-31.

Det förekommer i övrigt inga avtal som är av väsentligt 
betydelse för Bolagets förutsättningar att bedriva den 
aktuella verksamheten.  

HYRESAVTAL

Xavitech äger ingen egen fastighet men hyr en lokal i 
Härnösand. Villkoren för lokalen är, såvitt Bolagets sty-
relse kan bedöma marknadsmässiga. Bolagets avtal är 
på löpande basis med en uppsägningstid på sex måna-
der.  

DISTRIBUTIONSAVTAL

Xavitech har distributionsavtal tecknade i följande län-
der: Tyskland, Italien, Sydkorea, Kina, Storbritannien, 
Australien och Nya Zeeland. Avtalen i Kina, Storbritan-
nien, Australien och Nya Zeeland är exklusiva. Bolagets 
distributörer har rätt att sälja Bolagets produkter inom 
respektive områden. Respektive avtal är upprättade 
efter marknads- och branschmässiga villkor. Xavitech 
ställer i avtalen krav på försäljningsnivåer och har såle-
des möjlighet att bryta dessa avtal om nivåer inte upp-
nås. Bolaget har inte avslutat nåt avtal med hänvisning 
till denna klausul. 

BORGENSÅTAGANDE
Xavitechs ordförande Johan Stenberg har tecknat ett 
borgensåtagande gentemot Norrlandsfonden inför be-
viljande av lån 2015. Borgensåtagandet uppgår till 100 
000kr. 

INTRESSEN OCH 
INTRESSEKONFLIKTER 
Det föreligger ingen intressekonflikt mellan någon sty-
relseledamöternas eller den ledande befattningshava-
rens plikter gentemot Bolaget, deras privata intressen 
och/eller andra plikter.
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NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Bolaget har inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått 
borgen för någon styrelseledamot, ledande befatt-
ningsinnehavare eller revisor. 

FÖRSÄKRINGAR
Bolagets försäkringsskydd bedöms av styrelsen att vara 
tillräcklig för den aktuella verksamheten. Försäkringar-
na ses regelbundet över så att de alltid passar Bolaget.

TILLSTÅND OCH LICENSER
Bolaget  är inte beroende av några tillstånd eller licen-
ser för att bedriva den aktuella verksamheten.

TVISTER
I dagsläget finns inga kända tvister av betydelse. Inte 
heller har Bolagets styrelse kännedom om några kom-
mande tvistemål av betydelse.

RÄTTSLIGA PROCESSER
Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfarande 
eller skiljeförfarande. Bolaget styrelse inte heller kän-
nedom om kommande rättsligt förfarande eller skilje-
förfarande av betydelse. 

VARUMÄRKE
Xavitech är ett registrerat varumärke i USA och EU. Bo-
laget äger även varumärket X-life i Sverige. 

SKATTEFRÅGOR
Redogörelsen avser inte att vara uttömmande och sam-
manfattningen behandlar, bland annat, inte:
•  Situationer då aktier innehas som lagertillgång i  
 näringsverksamhet,
•  Situationer då aktier innehas av kommandit- 
 eller handelsbolag,
•  Situationer då aktier förvaras på ett 
 investe ringssparkonto, alternativ innehas av   
 kapitalförsäkring,
•  De särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst  
 (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och  
 utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpli 
 ga då investeraren innehar aktier i Xavitech   
 som anses vara näringsbetingade 
 (skattemässigt),
•  De särskilda regler som i vissa fall kan bli 
 tillämpliga på aktier i bolag som är eller 
 harvarit fåmansföretag eller på aktier som för 
 värvats med stöd av sådana aktier, 
•  De särskilda regler som kan bli tillämpliga för  
 fysiska personer som gör eller återför 
 investeraravdrag, 
•  Utländska företag som bedriver verksamhet   
 från fast driftställe i Sverige, eller
•  Utländska företag som har varit svenska 
 företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagska-
tegorier. Den skattemässiga behandlingen av varje en-
skild aktieägare beror delvis på dennes speciella situa-
tion. Varje aktieägare bör rådfråga oberoende 
skatterådgivare om de skattekonsekvenser som listning-
en av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF kan innebära 
för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten 
av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal. 

FYSISKA PERSONER

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdel-
ningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skat-
tesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent.
Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av 
fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkom-



mer samma år dels på aktier, dels på marknadsnotera-
de värdepapper som beskattas som aktier (dock inte 
andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som 
innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade 
räntefonder). Av kapitalförlust som inte dragits av ge-
nom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i 
inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
reduktion av skatten på inkomst av tjänst och närings-
verksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastig-
hetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av 
den del av underskottet som inte överstiger 100 000 
SEK och med 21 procent av det återstående underskot-
tet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige beskattas utdelning på marknadsnoterade akti-
er i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 pro-
cent. För fysiska personer innehålls normalt preliminär 
skatt avseende utdelningar med 30 procent. Den pre-
liminära skatten innehålls normalt av Euroclear eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

AKTIEBOLAG

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skatte-
pliktiga kapitalvinster och skattepliktiga utdelningar, 
i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen i in-
komstslaget näringsverksamhet är 22 procent.
Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier medges 
endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra värdepapper som beskattas som aktier. Kapital-
förlust på aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst 
år, får sparas (hos det aktiebolag som haft förlusten) 
och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på akti-
er och andra värdepapper som beskattas som aktier 
under efterföljande beskattningsår utan begränsning 
i tiden. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det 
som företag som gjort förlusten, får den dras av mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värde-
papper som beskattas som aktier hos ett annat företag 
i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt 
mellan företagen och båda företagen begär det för ett 
beskattningsår som har samma 
deklarationstidpunkt (eller som skulle ha haft det om 
inte något av företagens bokföringsskyldighet upphör). 
Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa före-

tagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis 
investmentbolag.

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I 
SVERIGE

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt ak-
tiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma 
gäller vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i sam-
band med bland annat inlösen av aktier och återköp 
av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har 
riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till 
aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent. Ku-
pongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom 
skatteavtal. I Sverige verkställer normalt Euroclear el-
ler, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren 
avdrag för kupongskatt.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige, 
och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe 
i Sverige, kapitalvinst beskattas normalt inte i Sverige 
vid avyttring av aktier. Aktieägare kan bli föremål för 
beskattning av såväl kapitalvinster som utdelningar i sin 
hemvist stat.

Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapital-
vinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i 
Xavitech, om de vid något tillfälle under det kalenderår 
då avyttringen sker eller under de föregående tio kalen-
deråren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande 
vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i fle-
ra fall begränsad genom skatteavtal 
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§1 FIRMA
Bolagets firma (namn) är Xavitech AB (publ).

§2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Härnösands Kommun.

§3 VERKSAMHET
Bolagets huvudsakliga verksamhet skall vara Utveckling, 
produktion och försäljning av pumpar och styrsystem 
för pumpar samt därmed förenlig verksamhet. Handel 
och förvaltning av fast egendom och värdepapper.

§4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 503 220 och högst 2 012 
880 kronor.

§5 ANTAL AKTIER
Bolaget skall ha lägst 1 677 400 och högst 6 709 600 
aktier.

§6 AKTIESLAG
Aktierna i Bolaget kan bestå av A-aktier och B-aktier. 
Aktier av serie A får utgivas till ett belopp som högst 
motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. Aktier av serie 
B får utgivas till ett belopp som högst motsvarar 100 
procent av aktiekapitalet. A-aktie har två (2) röster per 
styck och B-aktie en (1) röst per styck.

Beslutar Bolaget att genom en kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och se-
rie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha fö-
reträdesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i 
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger 
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med 
primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare 
till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de så-
lunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som 
sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas 
mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de 
förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning. 

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie 
B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är 

av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya 
aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 

Om Bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller 
konvertibler genom kontantemission eller kvittningse-
mission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teck-
ningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som 
kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten 
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som 
om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan 
komma att bytas ut mot.  

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränk-
ning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission 
eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägar-
nas företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska 
nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till 
det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. 
Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt 
till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte 
innebära någon inskränkning i möjligheten att genom 
fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsord-
ningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till såda-
na aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om 
omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal 
aktier av serie A som skall omvandlas till aktier av serie 
B, skall göras hos Bolaget. Bolaget skall genast anmäla 
omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktie-
bolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när regist-
rering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

§7 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter 
med lägst 0 och högst 5 suppleanter. 

§8   REVISORER
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räken-
skaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning skall en eller två revisorer med högst 
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två suppleanter eller ett eller två registrerade revi-
sionsbolag utses.

§9 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering 
i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen 
hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har 
skett skall annonseras i Dagens nyheter.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) samt 
kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av 
bolagsordning kommer att behandlas skall ske tidigast 
sex veckor och senast fyra veckor före stämma. Kallelse 
till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex 
veckor och senast två veckor före stämman. 

Rätt att delta i bolagsstämma har endast aktieägare 
som (a) senast fem vardagar före stämman är registre-
rad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken, och (b) anmäler sitt deltagande till Bolaget 
senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stäm-
man.

§10 ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMA
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räken-
skapsårets utgång. På årsstämma skall 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 sam-
mankallad
5 Godkännande av dagordning
6 Föredragning av framlagd årsredovisning och 
revisionsberättelse samt i förekommande fall koncern-
redovisning och koncernrevisionsberättelse
7 Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräk-
ning samt förekommande fall koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande aktieBolagets vinst 
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör när sådan förekommer

8 Fastställande av styrelse- och revisors arvoden
9 Val av styrelse och, i förekommande fall, reviso-
rer samt eventuella revisorssuppleanter
10 Annat ärende, som ankommer på stämman en-
ligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§11 RÄKENSKAPSÅR
 Räkenskapsår är 1 Januari till 31 December

§12   AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av fi-
nansiella instrument.
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Till bolagsstämman i Xavitech AB (publ)., org.nr 556675-
2837

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Xavitech 
AB (publ). för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på 
sidorna 9-30 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av Xavitech AB (publ).s 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Re-
visorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Xavitech 
AB (publ). enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och återfinns på sidorna 1-8. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrk-
ande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oför-
enlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar 
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseen-
det.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av Bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera Bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ än att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlighe-
ter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/do-
cuments/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning 
är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra för-
fattningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Xavitech AB (publ). för år 2016 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande Bolagets vinst eller 
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

REVISIONSBERÄTTELSE 
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Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Re-
visorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Xavitech 
AB (publ). enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande Bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av 
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
Bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av Bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och för-
valtningen av Bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska 
situation, och att tillse att Bolagets organisation är utfor-
mad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska skö-
ta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att Bolagets bokföring ska fullgöras i över-
ensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till nå-
gon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot Bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositio-
ner av Bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalan-
de om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
Bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av Bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/
rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del 
av revisionsberättelsen.

Härnösand den 28 februari 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Lindström   Annika Wedin
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor

NOTERBART

Detta är en kopia av revisionsberättelsen. Innehållet är 
densamma som i årsredovisningen för 2016. Formatet 
har ändrats för att passa denna bolagsbeskrivning.
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