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HELIOSPECTRA - patenterade 
LED belysningssystem för 
växtodling

Heliospectra har utvecklat avancerade belysnings-
system där varje armatur använder lysdioder (LED 
– Light Emitting Diodes) med upp till åtta olika 
våglängder. Varje våglängd kan styras individuellt 
och därmed skapa det perfekta ljuset för olika 
växter som har olika krav beroende på typ av växt 
och i vilken fas av utveckling växten befinner sig i, 
samt vilka egenskaper man vill utveckla. Utöver de 
grundläggande våglängderna för att driva fotosyn-
tes så används vissa våglängder för att ge signaler 
till växterna. Det kan t ex vara att framhäva smaken 
i basilikan eller att starta blomning. Armaturer-
na har en inbyggd intelligens och kommunicerar 
med ett centralt styrsystem. I Bolagets patentera-
de teknologi ligger dessutom en vidareutveckling 
med sensorer som känner av det reflekterade och 
fluorescerande ljuset från växterna som gör att sys-
temet kan känna av hur växterna mår och hur de 
tillgodogör sig ljuset.

FÖRESTÅENDE BRED 
MARKNADSLANSERING
Heliospectra har ett flertal LOI med potentiella kun-
der angående försäljning och leverans av bolagets 
nästa generation av produkter. Marknadspotentia-
len är betydande och uppgår till åtskilliga miljarder 
USD. Heliospectras teknologi är ett patentskyddat 
system som inkluderar intelligent LED ljus, sen-
sorteknologi och därtill mjukvara för optimerad 
planttillväxt. Första produkten som lanseras på 
marknaden är en styrbar LED armatur och därefter 
kommer olika sensorer att successivt introduceras 
på marknaden. Heliospectra har erhållit ett flertal 
utmärkelser, bland annat Svenskamerikanska Han-
delskammarens Gröna Pris 2013, 33 listan Affärs-
världen, samt utsetts till ett av Sveriges hetaste tek-
nikföretag 2012 av tidningen Affärsvärlden. Därtill 
har Bolaget erhållit Världsnaturfondens utmärkel-
se ”WWF Climate Solver 2012”, samt listats som ett 
av världens 100 mest miljöinnovativa företag 2013 
av miljöorganisationen Sustainia.

FAKTA OM MARKNADEN
Idag finns det ca 55 miljoner armaturer in-
stallerade i växthus i hela världen (Kina ej 
inräknat). Det är en växande marknad då 
konsumenterna kräver näringsrikare produk-
ter som är ekologiskt närproducerade samt 
till övervägande del är villiga att betala extra 
för detta. Med 5-10 års livstid på existerande 
produkter så är den adresserbara marknaden 
5,5-11 miljoner armaturer per år. Beräknat på 
priset 7 000 kr per belysningssystem motsva-
rar det en potentiell marknad på ca 38,5-77 
miljarder kronor per år. Heliospectra erbjuder 
en av marknadens mest avancerade produk-
ter vad gäller att stimulera tillväxt och kvalitet 
hos plantor i växthus.

Konkurrenssituation / alternativa belysningstekniker

I växthusen används idag s.k. HPS eller HID armaturer som är på vardera 400-1 000 W och som var 
och en täcker en yta på ca 4 kvm, vilket innebär att i ett normalt växthus på 3 000-5 000 kvm finns 
det 700-1 200 armaturer. Armaturerna lyser i Sverige ca 3 500 timmar per år och glödlampan mås-
te bytas vart tredje år. Dessa armaturer är besläktade med de armaturer som finns i den vanliga 
gatubelysningen, dvs ett gulaktigt ljus, med en viss fördröjning innan det tänds, främst ämnat för 
människor som föredrar ett gul-grönt ljus. Dessa belysningsalternativ är betydligt sämre ur en rad 
aspekter, inte minst är energiförbrukningen hög och det odlade resultatet sämre.

Det finns åtminstone ett 20-tal konkurrenter med olika belysningslösningar, dock har Helio-
spectra den klart bästa tekniken. De största aktörerna på marknaden idag utgörs av Philips (Hol-
land), Orbitech (USA), Fionia (Danmark) och Valoya (Finland) . Även Osram, Philips, GE Lightning, 
Eye Hortilux/Iwasaki samt ett flertal ytterligare aktörer finns med som konkurrenter inom tradi-
tionellt ljus.

FINANSIERING / ÄGARE
Bolaget har i dagsläget 12 ägare. Weland Stål AB, som ingår i Weland koncernen, har varit en sig-
nifikant investerare och är idag bolagets största aktieägare. Närmaste större aktieägare är Indus-
trifonden och Midroc New Technology (ett bolag i Midroc-sfären) som investerade i bolaget 2011. 
Totalt investerat kapital uppgår för närvarande, inför föreliggande erbjudande, till ca 65,6 Mkr. 
Bolagets större ägare och ledning tecknar lock-up inför listning i 12 månader.

PÅGÅENDE FÖRSÄLJNING / VOLYMPRODUKT I MARKNADEN
Under 2013 började Heliospectra sälja det avancerade belysningssystem som används i bolagets 
egna testodling. Heliospectra L4A togs fram för intern användning och mindre testinstallationer 
hos växthusodlare. Den är också lämpad för plantforskare generellt eftersom den är mycket flex-
ibel och avancerad. L4A är inte utvecklad för volymproduktion och har därmed ett högt pris, den 
säljs till kund för ca. 49 000 kr/st.

Heliospectra L4A har sålts till ett mindre antal välrenommerade kunder internationellt. Den första 
installationen var sexton stycken L4A hos Justin Borevitz Lab på Australia National University. 
De har därefter beställt ytterligare tolv stycken L4A som levererats i början av året. Ytterligare 
installationer har skett i Frankrike, USA, England, Irland, Japan, Tyskland m.fl. Några av de mer 
intressanta installationerna är t.ex hos den Tyska motsvarigheten till NASA (DLR) som tittar på 
hur man ska odla i rymden. Heliospectra gjorde nyligen en installation med tio enheter hos Jülich 
Center i Tyskland som är ett mycket prestigefullt forskningsinstitut. Under första kvartalet 2014 
gjordes en leverans av åtta stycken L4A till University of Western Australia.

Under hösten 2013 påbörjades utveckling av en kommande produkt: Heliospectra LX60, vilken 
redan från början är utvecklad för volymproduktion.

Heliospectra LX60 har samma antal lysdioder och effekt som Heliospectra L4A samt följande för-
delar:

 º Väger 8 kg mot 13 kg för L4A

 º Ungefär hälften så stor som L4A

 º Marknadspris på ca 14 000 kr/st jämfört med 49 000 kr/st för L4A

 º Nyutvecklad optik för att optimera ljusbilden på olika ytor och olika applikationsområden

 º Nästan 50 % mer ljus på plantorna jämfört med L4A

Avseende LX60 så för Heliospectra diskussioner med ett antal odlare i Sverige och utomlands. I 
Sverige har en första installation om 21 st LX 60 skett hos Swedeponic.  Ytterligare 21 st LX60 kom-
mer att levereras inom kort, vilket hänför sig till samma skarpa order. I USA arbetar Heliospectras 
dotterbolag Radiant Inc. med Growershouse, som är en av de största enskilda onlineförsäljarna 
av odlingstillbehör och lampor i USA. GrowersHouse växer f.n. med ca 10-20% per månad och säl-
jer idag ca 200 LED baserade armaturer per månad motsvarande den prisnivå som Heliospectra 
siktar på (ca 2000 USD per lampa). Heliospectra erbjuder en avsevärt bättre produkt och Growers-
House planerar en stor lansering av Heliospectra LX60.

Heliospectra för även diskussioner med ett antal återförsäljare av belysningssystem för professi-
onella växthus, som t.ex HortAmericas och ParSource. Dialoger förs även med BrightFarms, Got-
ham Greens och Nexus.

Heliospectra L4A Heliospectra LX60
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HÄNVISNING TILL UPPRÄTTAT 
MEMORANDUM
Detta är en sammanfattning och intro-
duktion till det fullständiga memoran-
dum som upprättats. Alla investeringar i 
aktier är förenade med risktagande. I me-
morandumet för Heliospectra AB (publ) 
finns en beskrivning av de potentiella ris-
ker som är förknippade med Bolaget och 
dess aktie. Innan ett investeringsbeslut 
kan fattas skall dessa risker tillsammans 
med övrig information i det kompletta 
memorandumet noggrant genomläsas.

Memorandumet för Heliospectra AB 
(publ) finns tillgängligt för nedladdning 
på: www.heliospectra.com, www.aktiein-
vest.se, samt via www.gwkapital.se.

Erbjudandet i sammandrag

EMISSIONS VILLKOR Emission av units i Heliospectra AB (publ) om 22,65 Mkr. En unit 
består av en aktie och en teckningsoption (TO1). Varje unit erbjuds 
för 8 kr/st. Emissionen är garanterad i sin helhet genom tecknings-
förbindelser och ett garantikonsortium som arrangerats av G&W 
Fondkommission. Värderingen på bolaget är ca 69,5 MSEK före 
tillkomst av nytt kapital i  bolaget.

Bolaget avser att ansöka om listning av både aktien och TO1 på 
NASDAQ OMX First North snarast möjligt efter emissionens genom-
förande.

TECKNINGSTID 28 april – 22 maj 2014

TECKNINGSOPTIONEN Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under peri-
oden 1 september t.o.m den 30 september 2015 teckna ytterligare 
en ny aktie för 10,00 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas 
parallellt med aktien under dess löptid.

LIKVIDDAG 3 dagar efter utsänd avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring 
den 27 maj.

OFFENTLIGGÖRANDE 
AV UTFALL

Preliminärt tisdagen den 27 maj 2014

Handel i Aktien

Bolaget planerar att lista Heliospectraaktien och 
i uniten ingående teckningsoption på NASDAQ 
OMX First North snarast möjligt efter emissio-
nens genomförande. En god handel i samband 
med listningen förutses i och med den spridning 
av ägandet som avses att uppnås via marknads-
föringen av föreliggande erbjudande. I mån av 
stort intresse kan även en riktad ytterligare emis-
sion på motsvarande villkor komma att beslutas 
till professionella placerare, upp till ytterligare ca 
12 MSEK. Bolagets ledning och större ägare teck-
nar lock-up i 12 månader inför planerad listning.

Aktiens ISIN-kod kommer att vara SE0005933082 
med kortnamnet HELIO. Teckningsoptionens 
ISIN-kod kommer att vara SE0005933165.

APRIL MAJ JUNI

TECKNINGSTID
Notor skickas ut och 
utfall offentliggörs

Prel. första listnings-
dag på NASDAQ 
OMX First North

28/4 22/5 27/5 18/6

VD har ordet

Vi har redan märkt av stort intresse 
från välrenommerade internatio-
nella universitet, forskningsinstitut 
och kommersiella växthusodlare 
som liksom vi vill bidra till kvali-
tativ odling. Med dem som primär-
kunder har vår förserie av avancera-
de LED-armaturer kunnat verifieras. 
Denna oberoende bekräftelse är onek-
ligen en tillgång i vår fortsatta marknads-
föring. Det som gör lanseringen spännande är 
inte bara dess bidrag i kvalitativ odling och stora 
energibesparingar utan också i vilken skala det 
kan ske. Vi har en global marknad framför oss 
med tydliga drivkrafter och stor potential.

Jag är samtidigt medveten om att vi inte kan 
erövra världen redan nu. Därför fokuserar vi på 
ett urval av högmarginalmarknader där vi ser 
att vår produkt kan bidra. Genom att introdu-
cera första delen i vårt system, armaturen LX60, 
bygger vi upp en relation med en kundbas till 
vilken vi kan återkomma med molnbaserade 
erbjudanden som ger mervärde på redan instal-
lerade armaturer.

SE OMSTÅENDE SIDA 
FÖR TECKNING!

Med en nyemis-
sion och listning 

av aktierna erbjud-
er vi nu fler att vara 

med på den spännande 
resan. Vår krydda är att samti-

digt erbjuda en option i samband med tecknan-
det av en aktie som ger möjlighet till tecknandet 
av ytterligare aktier 2015. Andra halvåret 2014 
förutser jag att kunna bli Bolagets försäljnings-
mässiga genombrott.

Jag hoppas kunna hälsa dig varmt välkommen 
som aktieägare.

I april 2014

STAFFAN HILLBERG, VD
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Anmälningssedel för förvärv av units i Heliospectra AB (publ). 

Fullständig information samt villkor framgår av Informationsmemorandum utgivet i april 2014 av styrelsen i Heliospectra AB(publ). Vid 
en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen 
värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Informationsmemorandum finns att ladda 
ner från www.gwkapital.se, www.aktieinvest.se och www.heliospectra.com. 

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande: 

 

 B. Om tilldelning sker ska tilldelade units levereras till: 

 

 

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investeringssparkonto var vänlig 
kontakta din förvaltare för teckning av dessa units. 

Undertecknad är medveten om samt medger att: 
 Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende. 
 Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår av 

Informationsmemorandum utgivet i april 2014 av styrelsen i Heliospectra AB (publ). 
 Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal units än anmält eller helt utebli. 
 Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och 

administration av uppdraget.  
 Jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning. 
 Jag är medveten om att Aktieinvest FK AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. 

C. Namn- och adressuppgifter:  

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Om teckningen avser fler än 15 000 units ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig.  
För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.  

 

Skicka in din anmälan 
 per post till:                                                  eller per fax till:                      eller scannad per e-post till: 
 Aktieinvest FK AB                                               +46 (0)8 5065 1701              emittentservice@aktieinvest.se
Ärende: Heliospectra 
Emittentservice, SE-113 89 Stockholm

 

Teckningstid: 28 april – 22 maj 2014 

Teckningskurs: 8,00 kronor per unit. 

Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota 

Likviddag: Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota 

stycken units i Heliospectra AB(publ) till ovan angiven teckningskurs. 
Minsta teckningspost är 600 units (motsvarande 4 800 kr). 

VP-Konto: 

  
0 0 0  eller  

Depånummer:         Bank/ Fondkommissionär 

För- och efternamn/ Firmanamn:     Person-/ Organisationsnummer: 

 
Postadress:         E-postadress: 

Postnummer:   Ort:     Land:      
 
 
Ort och datum:        Telefonnummer: 
 
 
Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare) 

 

 

heliospectra
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