
INBJUDAN TILL TECKNING 
AV AKTIER I

ARTIFICIAL SOLUTIONS 
INTERNATIONAL AB

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE.
För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
• utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 11 februari 2020, eller
• senast den 7 februari 2020 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.
Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar aktier genom respektive förvaltare.

DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR 
BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER, SE ”VIKTIG INFORMATION”.

I enlighet med artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 löper giltighetsperioden för detta prospekt till och 
med den 20 januari 2021, förutsatt att prospektet kompletteras med vederbörliga tillägg enligt artikel 23 i nämnda förordning. Skyldigheten 
att tillhandahålla tillägg till ett prospekt i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter upphör efter att giltig-
hetetsperioden för prospektet har gått ut.

Delivered by https://ipohub.io



VIKTIG INFORMATION
Allmänt
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats av styrelsen för Artificial Solutions International AB, organisationsnummer 556840-2076  (”Artificial Solutions” eller 
”Bolaget”), med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Artificial Solutions med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med villkoren i Prospektet 
(”Erbjudandet” eller ”Företrädesemissionen”). För definitioner av vissa ytterligare begrepp som används i detta Prospekt, se avsnittet ”Definitioner” nedan.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129. Finansin-
spektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 
2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt eller något slags stöd för kvaliteten på de värde-
papper som avses i Prospektet. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129. Investerare bör göra sin 
egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i Prospektet. Prospektet regleras av svensk rätt. Tvist med anledning av detta 
Prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Distribution av detta Prospekt och deltagande i Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Artificial Solutions har inte vidtagit 
och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer 
med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytter-
ligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Prospektet, anmälningssedeln och 
andra handlingar avseende Erbjudandet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder eller någon annan jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver 
sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler. Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. 
Personer som mottar exemplar av Prospektet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämp-
lig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Artificial Solutions har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 
från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på 
annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskra-
ven i Securities Act och i enlighet med värdepappers lagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Presentation om finansiell information
Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Artificial Solutions revisor. De siffror som redovisas i Prospektet har 
i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer inte alltid summerar korrekt.

Framåtriktad information
Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Artificial Solutions aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord 
som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveck-
ling eller trender, och som inte är baserade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som 
okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti vad avser 
framtida resultat eller utveckling, och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Andra faktorer som kan 
medföra att Artificial Solutions faktiska verksamhetsresultat eller prestationer avviker från innehållet i framåtriktade uttalanden innefattar, men är inte begränsade till, 
de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktade uttalanden i Prospektet gäller endast vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande. Artificial Solutions 
lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny  information, framtida händelser eller dylikt 
utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Bransch- och marknadsinformation
Information tillgängliggjord i Prospektet som rör marknadsklimat, marknadsutveckling, tillväxttakt, marknadstrender och konkurrensomständigheter på marknaden 
och i de regioner där Artificial Solutions bedriver verksamhet, är baserad på data, statistisk information och rapporter från tredje part och/eller upprättade av Artificial 
Solutions baserat på Bolagets egen information och information i sådana tredjepartskällor.

Bransch- och marknadspublikationer anger vanligtvis att informationen som återges däri har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att riktigheten och 
fullständigheten inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation som 
finns i detta Prospekt och som har hämtats från eller härrör ur dessa bransch- eller marknadspublikationer. Bransch- och marknadsinformation är till sin natur framåt-
blickande, föremål för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden. Sådan information 
är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och trans-
aktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och de som har tillfrågats.

Den bransch- och marknadsinformation som inkluderas i detta Prospekt kommer från tredje part och har återgivits korrekt. Såvitt Artificial Solutions kan känna till och 
kan utröna av information som har offentliggjorts av denna tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felak-
tig eller vilseledande.

Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma  juridiska status som en 
reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för 
handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på 
en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.

Vissa definitioner
”Aktieinvest” avser Aktieinvest FK AB.
”AI” avser artificiell intelligens.
”Artificial Solutions” eller ”Bolaget” avses, beroende på sammanhanget, Artificial Solutions International AB (organisationsnummer 556840-2076) eller den koncern 
vari Artificial Solutions International AB är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen.
”Artificial Solutions (tidigare Indentive AB)” avser, beroende på sammanhanget, Artificial Solutions International AB (organisationsnummer 556840-2076) eller den 
koncern vari Artificial Solutions International AB var moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen, före det Omvända Förvärvet. Den tidigare verksamheten i Indentive 
AB överfördes till Indentive Värdepapper AB före det Omvända Förvärvet.
”Artificial Solutions Holding” avser Artificial Solutions Holding ASH AB (organisationsnummer 556734-1556).
”Bot” är en kortform för robot. Ordet används oftast om datorprogram som fungerar relativt självständigt, så kallade mjukvarurobotar.
”Conversational AI” avser en form av artificiell intelligens som tillåter människan att kommunicera med teknik på ett vardagligt mänskligt sätt via röst, text, beröring 
eller gester.
”Euroclear Sweden” avser Euroclear Sweden AB.
”GDPR” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
”Huvudägaren” eller ”Scope” avser Scope Growth II L.P. och Scope Growth III L.P.
”Indentive Värdepapper” avser Indentive Värdepapper AB.
”Koncernen” avser den koncern vari Artificial Solutions International AB är moderbolag.
”Nasdaq First North Growth Market” avser den alternativa handelsplattform som bedrivs av Nasdaq Stockholm AB.
“NLISIP” avser N.L.I.S.I.P Limited.
”Omvända Förvärvet” avser det avtal ingånget den 28 januari 2019 mellan Artificial Solutions (organisationsnummer 556840-2076) och Huvudägaren samt merparten 
av de övriga aktieägarna i Artificial Solutions Holding avseende Artificial Solutions förvärv av samtliga aktier och teckningsoptioner i Artificial Solutions Holding genom 
en apportemission, vilket godkändes av årsstämman i Artificial Solutions den 28 februari 2019.
”Pareto Securities” avser Pareto Securities AB.
”Prospektet” avser detta prospekt.
”SEK”, ”EUR” och ”USD” avser svenska kronor, euro respektive amerikanska dollar. M avser miljoner. T avser tusen.
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Följande delar av nedanstående finansiella rapporter är införlivade genom hänvisning och utgör en del av Prospektet samt ska 
läsas som en del därav. De delar i respektive finansiell rapport som inte införlivas genom hänvisning bedöms inte vara relevanta för 
en investerare eller innehåller information som återfinns i andra delar av Prospektet.

 ● Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) årsredovisning 2017:1) resultaträkning (s. 14),  balansräkning (s. 16–17), kassaflödes-
analys (s. 21), noter (s. 23–40) och revisionsberättelse (s. 42–44).

 ● Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) årsredovisning 2018:2) koncernens resultaträkning (s. 18), koncernens balansräkning 
(s. 19–20), koncernens kassaflödesanalys (s. 22) och noter (s. 29–53).

 ● Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018.3) 

 ● Artificial Solutions delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2019:4) revisors granskningsrapport (s. 12), koncernens 
resultaträkning (s. 13), koncernens balansräkning (s. 14) och koncernens kassaflödesanalys (s. 15).

De delar av de dokument som enligt ovan införlivas genom hänvisning avseende Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) hänför 
sig till emittentens historiska finansiella information före det Omvända Förvärvet och utgör således inte en rättvisande bild av 
 Bolagets verksamhet. Den historiska finansiella informationen som presenteras i avsnittet ”Finansiell information och nyckeltal” för 
2017 respektive 2018 avser därför Artificial Solutions Holding. Se avsnittet ”Verksamhets- och marknadsöversikt – Verksamhets-
översikt – Särskilt om det Omvända Förvärvet” för ytterligare information.

HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS 
GENOM HÄNVISNING

1) https://indentive.se/wp-content/uploads/2018/03/%C3%85rsredovisning-och-revisionsber%C3%A4ttelse-f%C3%B6r-2017.pdf. 
2) https://indentive.se/wp-content/uploads/2019/02/Arsredovisning_2018.pdf.
3) https://indentive.se/wp-content/uploads/2019/02/Revisionsberattelse_2018.pdf.
4) https://www.artificial-solutions.com/wp-content/uploads/AS-Q3-2019-Swedish-FINAL-4.pdf.
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SAMMANFATTNING
AVSNITT 1 – INLEDNING

1.1 Värdepapperens namn 
och ISIN

Erbjudandet omfattar stamaktier i Artificial Solutions International AB med ISIN-kod SE0012323756.

1.2 Namn och kontakt
uppgifter för emittenten

Emittenten är Artificial Solutions International AB, organisationsnummer 556840-2076. Bolagets kontorsadress 
är Stureplan 15, 111 45 Stockholm, Sverige med telefonnummer +46 (0)8-663 54 50. Bolagets identifieringskod 
(LEI) är 98450060010AABBAA974.

1.3 Namn och kontakt
uppgifter för behörig 
myndighet som 
godkänt Prospektet

Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är behörig myndighet. Finansinspektio-
nens postadress är Box 7821, 103 97 Stockholm och dess hemsida är www.fi.se. Finansinspektionen kan även 
kontaktas per telefon, +46 (0)8 408 980 00.

1.4 Datum för godkännande Finansinspektionen godkände detta Prospekt den 20 januari 2020.

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

AVSNITT 2 – NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN
2.1 Information om 

emittenten
Artificial Solutions är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet bedrivs i enlighet med svensk rätt. Styrelsen 
har sitt säte i Stockholms kommun. Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). 
Bolagets verkställande direktör är Lawrence Flynn.

Artificial Solutions är en specialist inom kommersiell Conversational AI, en form av AI som gör det möjligt för 
människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker med ett vardagligt, naturligt 
mänskligt språk via röst, text, beröring eller gester. 

Bolagets plattform Teneo® är en flerfaldigt prisbelönad teknologi som riktar sig till företagsanpassade funktioner 
inom Conversational AI. Teneo är framtagen för storföretag och gör det möjligt för företagsanvändare och 
utvecklare att samarbeta för att snabbt skapa sofistikerade, mycket intelligenta kommunikationsapplikationer 
som kan hantera över 35 språk, flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och nyttja enorma mäng-
der samtalsdata, som är fullt helt  integrerad i Teneo, ger insikter om vad kunderna faktiskt tycker och tänker.

De samtalssystem som har utvecklats med hjälp av Teneo täcker ett brett spektrum av användningsområden  
– allt från intelligenta chattbotar för kundservice som förbättrar kundupplevelsen, människolika virtuella försälj-
ningsassistenter för att förenkla online-försäljning till automatiserade snabbmatsbeställningar genom röstakti-
verade digitala medarbetare. Samtalssystemen innehåller också nya möjligheter för spelindustrin genom intelli-
genta röstgränssnitt, såsom automatiserade samtal, samt förbättrad framställning av karaktärer och interaktion 
genom människolika röstgränssnitt. Dessutom används Teneo i allt större utsträckning inom scenarier i virtual 
reality (VR) och augmented reality (AR) för vilket ett AI-baserat gränssnitt ger en mer fördjupad upplevelse.

Bolaget levererar produkter och tjänster till kunder inom ett flertal områden, med särskilt fokus på globala stor-
företag; kunderna inkluderar Shell, AT&T, TIAA, VW, Scania, Kindred, Medtronic, Vodafone, Folksam, Circle K, 
Swisscom med flera.

I nedanstående tabell listas samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av aktierna i Bolaget 
eller fem procent av rösterna för samtliga aktier per den 31 december 2019, inklusive därefter kända föränd-
ringar. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerad av en enskild part.

Innehavare/förvaltare Antal aktier/röster Andel, %

Scope Growth III L.P. 6 269 833 25,4

Scope Growth II L.P. 4 564 045 18,5

UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 2 525 627 10,2

AFA Försäkring 1 460 000 5,9

SIX SIS AG, W8IMY 1 268 418 5,1
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2.2 Finansiell nyckel
information om 
emittenten

I detta avsnitt presenteras viss finansiell information avseende Koncernen för räkenskapsåren 2017 och 2018,  
som har hämtats från Artificial Solutions Holdings reviderade koncernredovisningar, samt för perioden 1 janu-
ari–30 september 2019 tillsammans med jämförande finansiell information för motsvarande period 2018, som 
har hämtats från Artificial Solutions översiktligt granskade delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2019. 
Den finansiella informationen avseende Artificial Solutions Holding presenteras med anledning av att Artificial 
 Solutions har så kallad komplex finansiell historik enligt artikel 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 
2019/980. Den komplexa finansiella historiken innebär att den finansiella informationen avseende räkenskapsåren 
2017 och 2018 för Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) är missvisande för Koncernen och presenteras således 
inte nedan. 

Koncernredovisningarna och delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisnings lagen (1995:1554) 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (”BFNAR”). 
Rapporteringsvalutan för Artificial Solutions är SEK. Före det Omvända Förvärvet var rapporteringsvalutan för 
Artificial Solutions Holding EUR. För att möjliggöra jämförelser mot tidigare år har den finansiella informationen 
som presenteras nedan avseende räkenskapsåren 2017 och 2018 räknats om till SEK. Omräkningen har genom-
förts baserat på Europeiska centralbankens publicerade valutakurser. Resultaträkningen för 2017 och 2018 har 
omräknats baserat på den månatliga genomsnittsräntan för respektive år samt balansräkningen och kassa-
flödesanalysen för 2017 och 2018 har omräknats baserat på stängningskursen den siste december för respek-
tive år (EUR/SEK 9,843779 respektive 10,254800). 

Omedelbart efter det Omvända Förvärvet distribuerade Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) sitt dotter-
företag Indentive Värdepapper som en icke-kontant utdelning till sina aktieägare. För att möjliggöra jämförelser 
mot tidigare år inkluderar Koncernens jämförande finansiella information det tidigare holdingbolaget Artificial 
Solutions Holding och inte någon av Indentive AB:s verksamheter.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
1 januari–30 september

2019 2018
(MSEK) (översiktligt granskad) (översiktligt granskad)

Summa övriga rörelseintäkter 45,6 41,6

Rörelseresultat –119,8 –84,8

Periodens resultat –144,5 –85,1

Koncernens balansräkning i sammandrag
1 januari–30 september

2019 2018
(MSEK) (översiktligt granskad) (översiktligt granskad)

Summa tillgångar 87,0 122,2

Summa eget kapital –153,4 –26,3

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
1 januari–30 september

2019 2018
(MSEK) (översiktligt granskad) (översiktligt granskad)

Kassaflöden från den löpande verksamheten –112,2 –71,6

Kassaflöden från investeringsverksamheten –8,1 –8,5

Kassaflöden från finansieringsverksamheten 89,1 146,8

Förändring av likvida medel –31,2 66,6

Artificial Solutions Holdings koncernresultaträkning i sammandrag
Helåret

2018 2017
(MSEK) (reviderad) (reviderad)

Summa övriga rörelseintäkter 62,4 68,5

Rörelseresultat –118,8 –90,5

Periodens resultat –146,1 –105,0

Artificial Solutions Holdings koncernbalansräkning i sammandrag
Helåret

2018 2017
(MSEK) (reviderad) (reviderad)
Summa tillgångar 106,5 64,5

Summa eget kapital –86,4 –74,1
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Artificial Solutions Holdings kassaflödesanalys på koncernnivå i sammandrag
Helåret

2018 2017
(MSEK) (reviderad) (reviderad)
Kassaflöden från den löpande verksamheten –122,0 –60,4

Kassaflöden från investeringsverksamheten –13,1 –9,3

Kassaflöden från finansieringsverksamheten 176,8 66,6

Förändring av likvida medel 41,8 –3,1

Nyckeltal för Koncernen
1 januari–30 september

2019 2018
(MSEK) (översiktligt granskad) (översiktligt granskad)

Orderingång 45,7 31,5

Orderstock 46,9 23,3

Användningsintäkter 7,2 4,1

Användningsintäkter (%) 19 % 12 %

Bruttomarginal (%) 58 % 51 %

Andel av orderingång från  partners (%) 40 % 27 %

Andel av intäkter från partners (%) 42 % 29 %

Nettoomsättning 38,1 33,4

EBITDA –88,6 –64,9

Justerad EBITDA –82,2 –64,9

Kostnader relaterat till forskning- och utveckling –19,3 –18,0

Soliditet (%) –176% –22%

Nyckeltal för Artificial Solutions Holding
Helåret

2018 2017
(MSEK) (reviderad) (reviderad)

Orderingång 55,4 54,5

Orderstock 35,2 23,5

Användningsintäkter 5,3 6,5

Användningsintäkter (%) 12 % 13 %

Bruttomarginal (%) 45 % 52 %

Andel av orderingång från  partners (%) 50 % 27 %

Andel av intäkter från partners (%) 32 % 18 %

Nettoomsättning 44,9 47,9

EBITDA –100,3 –77,1

Justerad EBITDA –100,3 –77,1

Kostnader relaterat till forskning- och utveckling –23,8 –21,9

Soliditet (%) –81 % –115 %

Proformaredovisning
Den 28 januari 2019 ingick Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) ett avtal om att förvärva samtliga aktier och 
teckningsoptioner i Artificial Solutions Holding genom en apportemission. Den 28 januari 2019 beslutade styrel-
sen för Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) även om att utnyttja tidigare bemyndigande och genomföra en 
riktad nyemission om totalt 0,96 MSEK.

På Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) årsstämma den 28 februari 2019 fattades följande beslut.

1.  Utdelning av aktierna i dotterbolaget Indentive Värdepapper inklusive dess dotterbolag till de vid tidpunkten 
befintliga aktieägarna i Artificial Solutions (tidigare Indentive AB).

2.  Ändring av bolagsordning för att möjliggöra förvärvet av Artificial Solutions Holding.

3.  Förvärv samtliga aktier i Artificial Solutions Holding genom apportemission samt minskning av Bolagets 
aktiekapital.

4.  Ändring av bolagsordningen samt sammanläggning av aktier.
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Proformaredovisningen har endast ett illustrerande syfte och redovisar den hypotetiska påverkan som den riktade 
nyemissionen, utdelningen av Indentive Värdepapper och förvärvet av Artificial Solutions Holding skulle ha haft på 
Bolagets konsoliderade resultaträkning för helåret 2018 och den konsoliderade balansräkningen per den 
31 december 2018, om transaktionerna hade fullbordats den 1 januari 2018, samt på den konsoliderade resultat-
räkningen för perioden 1 januari–30 september 2019, om transaktionerna hade fullbordats den 1 januari 2019.

Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att 
beskriva Artificial Solutions faktiska finansiella ställning och resultat och bör läsas tillsammans med övrig infor-
mation i detta Prospekt. 

Proformajusteringar
Proformajusteringarna beskrivs utförligt nedan samt i noterna till proformaredovisningen. De justeringar som 
redovisas i proformaredovisningen bedöms vara bestående om inget annat anges.

Riktad emission
Den riktade emissionen har genomförts genom kvittning av skuld till en leverantör på 0,96 MSEK som i enlighet 
med styrelsebeslut (efter ett tidigare bemyndigande) konverterats till aktier, varav aktiekapital (0,13 MSEK) och 
överkursfond (0,83 MSEK).

Utdelning av Indentive Värdepapper-koncernen
På den årsstämma som hölls den 28 februari 2019 beslutades om att genomföra en sakutdelning av Indentive 
Värdepapper-koncernen. Denna transaktion har redovisats baserat på den  reviderade koncernredovisningen per 
den 31 december 2018 och innebär att samtliga balans- och resultaträkningsposter har justerats i linje med de 
finansiella rapporterna, rad för rad. 

Förvärv av Artificial Solutions Holding
Effekterna av förvärvet av Artificial Solutions Holding är beräknade med utgångspunkt i den förvärvsanalys 
som har upprättats och som ligger till grund för den koncernredovisning som kommer att upprättats per den 
28 februari 2019. I redovisningen av det Omvända Förvärvet ses Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) 
som den förvärvade enheten. Köpeskillingen uppgick till 25,8 MSEK, varav förvärvat eget kapital uppgick till 
3,7 MSEK. Det genom förvärvet uppkomna övervärde om 22,1 MSEK har hanterats som en kostnad för note-
ringen och redovisas i resultaträkningen som övrig extern kostnad. I övrigt finns inga andra koncernmässiga 
över- eller undervärden att beakta.

Det har inte skett några justeringar för synergier eller integrationskostnader i proformaredovisningen. 

Justeringarna i proformaredovisningen ger inte upphov till några skattemässiga effekter då inget av bolagen i 
dagsläget befinner sig i skatteposition i någon av sina jurisdiktioner. 

Koncernens proformaresultaträkning för räkenskapsåret 2018

(MSEK)
Indentive 

(reviderad)

Utdelning av 
Indentive 

Värdepapper-
koncernen

Artificial 
Solutions1)

Förvärvs-
eliminering 2) Pro forma

Summa övriga rörelseintäkter 21 –21 62 0 62 

Rörelseresultat –27 25 –119 –22 –143

Årets resultat –28 26 –146 –22 –170
1) I posten övriga externa kostnader ingår 8 365 TSEK avseende transaktionskostnader för noteringen.
2) Övervärde enligt upprättad förvärvsanalys redovisas som kostnad för noteringen.

Koncernens proformaresultaträkning för perioden 1 januari–30 september 2019

(MSEK)
Indentive 

(reviderad)

Utdelning av 
Indentive 

Värdepapper-
koncernen

Artificial 
Solutions1)

Förvärvs-
eliminering 2) Pro forma

Summa övriga rörelseintäkter 46 46

Rörelseresultat –120 22 –98

Årets resultat –145 22 –122
1) I posten övriga externa kostnader ingår 8 365 TSEK avseende transaktionskostnader för noteringen.
2) Övervärde enligt upprättad förvärvsanalys redovisas som kostnad för noteringen.

Koncernens proformabalansräkning per den 31 december 2018

(MSEK)
Indentive 

(reviderad)

Apport-
emission 

Indentive AB1)

Utdelning av 
Indentive 

Värde papper-
koncernen2)

Artificial 
Solutions 

(reviderad) 
Apport-

emission3)

Förvärvs-
eliminering

Minskning 
av aktie-
kapital4) Proforma

Summa tillgångar 44 0 –36 107 1 122 –1 122 0 115

Summa eget kapital 19 1 –16 –87 26 –26 0 –83

1) 640 000 aktier à 1,50 SEK.
2) Koncernmässiga värden av de tillgångar, skulder och eget kapital som har delats ut.
3) 645 392 020 aktier à 1,238 SEK. Kvotvärde per aktier är 0,2 SEK.
4) Minskning av aktiekapital utan indragning av antal aktier, belopp enligt beslut på årsstämma den 28 februari 2019.
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Revisionsberättelser
Revisionsberättelsen avseende Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) årsredovisning för räkenskapsåret 
2018 avviker från standardformuleringen. Revisorn har noterat att i enlighet med beskrivningen i förvaltnings-
berättelsen föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor om möjligheten till fortsatt drift. Vidare noterade revisorn att 
vid tidpunkten för revisionsberättelsen har bolaget inte erhållit några bindande löften om kapitaltillskott eller 
andra finansieringsformer.

Revisors granskningsrapport avseende Artificial Solutions delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 
2019 avviker från standardformuleringen. Revisorn noterade att med beaktande av bolagets likviditetsprognos 
och framtida refinansieringsmöjligheter är det revisorns bedömning att det finns en väsentlig osäkerhet om 
möjlighet till fortsatt drift. Revisorns bedömning är baserad på att den inte med säkerhet kan bedöma om  
refinansieringen blir framgångsrik eller ej.

2.3 Huvudsakliga risker som 
är specifika för 
emittenten

De huvudsakliga riskerna relaterade till Artificial Solutions och dess verksamhet består av:

–  risker relaterade till Artificial Solutions förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner,

–  risker relaterade till att Artificial Solutions har genomgått en snabb tillväxt under de senaste räkenskapsåren 
och kanske inte kan upprätthålla tillväxttakten eller kan misslyckas med att verkställa affärsplanen,

–  risker relaterade till att Artificial Solutions verksamhet är beroende av dess förmåga att fortsätta utveckla 
Bolagets teknologi i framkant,

–  risker relaterade till att kunder kan vara långsamma med att implementera ny teknik,

–  risker relaterade till att Artificial Solutions verkar på en konkurrensutsatt och snabbt  föränderlig marknad,

–  Artificial Solutions kan misslyckas med att erhålla ytterligare finansiering eller med att fullgöra sina åtaganden 
enligt befintliga finansieringsvillkor,

–  risker relaterade till att Artificial Solutions är beroende av skydd för sina immateriella rättigheter och kan 
utsättas för tredjepartskrav för immaterialrättsintrång,

–  risker relaterade till skattemässiga risker,

–  risker relaterade till att Artificial Solutions verksamhet faller under regleringar och regulatorisk övervakning, och

–  risker relaterade till att Artificial Solutions kan bli skyldigt att betala böter eller skadestånd för felaktig hante-
ring av personuppgifter.

AVSNITT 3 – NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN
3.1 Information om värde

papperen, rättigheter 
förenade med värdepap
peren och 
utdelningspolicy

Erbjudandet omfattar stamaktier i Artificial Solutions med ISIN-kod SE0012323756. Aktierna i Artificial Solutions 
har emitterats i enlighet med svensk rätt och är av samma slag. Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en 
röst på bolagsstämma, och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i 
 Bolaget. Om Artificial Solutions emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontant- eller 
kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier 
som innehades före emissionen. Samtliga aktier medför lika rätt till såväl utdelning som eventuellt överskott vid 
likvidation. 

Per dagen för Prospektet uppgår Artificial Solutions aktiekapital till 44 479 197,76 SEK fördelat på 
24 710 665 aktier. Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 1,80 SEK. Samtliga aktier 
är fullt betalda och fritt överlåtbara.

Artificial Solutions har som långsiktig ambition att lämna utdelning till aktieägarna. Artificial Solutions kommer 
att prioritera tillväxt de närmaste åren och genererade vinstmedel kommer att avsättas till utveckling av verk-
samheten. Någon aktieutdelning är därför inte planerad inom en närmare framtid. Först när Bolagets resultat 
och finansiella ställning så medger kan aktieutdelning bli aktuell.

3.2 Plats för handel med 
värdepapperen

Aktierna i Artificial Solutions är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market, vilken är en tillväxt-
marknad för små och medelstora bolag, som regleras av ett särkskilt regelverk och som inte har samma status 
som en reglerad marknad.

De nyemitterade aktierna i Erbjudandet kommer att tas upp på Nasdaq First North Growth Market i samband 
med att Företrädesemissionen registeras hos Bolagsverket. 

3.3 Garantier som 
 värdepapperen   
omfattas av

Ej tillämplig. Värdepapperen omfattas inte av garantier.

3.4 Huvudsakliga risker som 
är specifika för 
värdepapperen

De huvudsakliga riskerna relaterade till Företrädesemissionen och Artificial Solutions aktier består av:

–  risker relaterade till att aktiekursen kan vara volatil eller sjunka och att likviditeten i Artificial Solutions aktier 
kan vara begränsad,

–  risker relaterade till att större aktieägare kommer att utöva ett betydande inflytande över Artificial Solutions 
verksamhet och ha möjlighet att påverka frågor som kräver aktieägarnas godkännande,

–  risker relaterade till att framtida utdelningar från Artificial Solutions är beroende av många olika faktorer och 
kan komma att utebli eller variera, 

–  risker relaterade till att framtida försäljning av stora aktieposter kan medföra att kursen för aktierna sjunker, och

–  risker relaterade till att handeln i teckningsrätter och betalda tecknade aktier (BTA) kan komma att vara 
begränsad.
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AVSNITT 4 –  NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

4.1 Villkor och tidplan för 
att investera i 
värdepapperet

Artificial Solutions styrelse beslutade den 12 december 2019, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande 
godkännande, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens beslut 
om Företrädesemissionen godkändes vid extra bolagsstämma den 8 januari 2020.

Avstämningsdag: De som på avstämningsdagen den 22 januari 2020 är registrerade som aktie ägare i den av 
 Euroclear för Artificial Solutions räkning förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemis-
sionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Sista dag för handel i aktierna inklusive 
rätt att delta i Företrädesemissionen är den 20 januari 2020. Aktierna handlas exklusive rätt till deltagande i 
 Företrädesemissionen från och med den 21 januari 2020.

Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i Artificial Solutions berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger 
rätt till teckning av tre (3) nya aktier. 

Teckningsperiod: 24 januari–11 februari 2020.

Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsåtaganden: Artificial Solutions har erhållit teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar uppgående till 
cirka 77 MSEK, motsvarande totalt 63,7 procent av Företrädesemissionen. 

Tilldelning: För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrel-
sen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om  tilldelning av aktier tecknade utan stöd av 
teckningsrätter. Vid överteckning ska tilldelning i först hand ske till de som tecknat nya aktier med stöd av tecknings-
rätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) pro rata i förhållandet till antalet nya aktier som 
tecknats med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till 
personer som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras 
anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Utspädning: Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 
24 710 665 till 43 243 663, vilket motsvarar en ökning om cirka 75,0 procent. Övertilldelningsoptionen kommer, vid 
fullteckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar ytterligare från 43 243 663 till 47 859 163, vilket motsvarar en 
ytterligare ökning om cirka 10,7 procent. Aktieägare som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen 
kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 48,4 procent av antalet aktier och röster. 

Kostnader: Emissionskostnaderna i samband med Företrädesemissionen beräknas till cirka 7 MSEK. 

4.2 Motiv för  Erbjudandet 
och användningen av 
emissionslikvid

Bolaget har uppvisat god tillväxt och ökad marginal, men trots det är kostnaderna fortfarande högre än intäk-
terna och ett kapitaltillskott är därför nödvändigt för att Bolaget ska uppnå positivt kassaflöde och därmed finan-
siera utvecklingen av verksamheten på egen hand. I syfte att tillföra de nödvändiga finansiella resurser som krävs 
för att fullfölja Bolagets rådande affärsplan och möta den ökande efterfrågan från Bolagets kunder beslutade 
extra bolagstämman den 8 januari 2020 att genomföra Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen.  
Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 120 MSEK före avdrag av transaktionskostnader. 
 Artificial Solutions huvudägare Scope Growth II L.P och Scope Growth III L.P samt ett antal andra aktieägare, 
däribland SEB-stiftelsen och Vencom Group Holding BV som tillsammans äger cirka 54,84 procent av de utestå-
ende aktierna, har genom ingångna teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier till ett värde av cirka 
52 MSEK i Företrädesemissionen. Därtill har vissa i Bolagets styrelse och ett flertal av Bolagets större aktieägare, 
däribland AFA Försäkring, Tiberon AB, C-WorldWide Asset Management, ingått avsiktsförklaringar för att teckna 
sina respektive pro rata-andelar. Totalt täcks omkring 77 MSEK utav Företrädesemissionen av teckningsförbin-
delser och  avsiktsförklaringar från existerande aktieägare, vilket motsvarar cirka 63,7 procent av Företrädes-
emissionen fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan Bolaget erhålla ytterligare emissionslikvid om högst 
cirka 30 MSEK före avdrag för eventuella transaktionskostnader.

Givet Bolagets nuvarande affärsplan kommer Bolaget att distribuera den förväntade netto likviden om cirka 85 MSEK, 
efter konverteringen av lån om cirka 28 MSEK till aktier och transaktions kostnader om cirka 7 MSEK, enligt nedan 
prioriteringsordning prioritetsordning:

•  återbetalning av kortfristiga lån och brygglån, cirka 36 MSEK,

•  fortsätta marknadsföra Teneolösningarna i linje med Bolagets rådande affärsplan, fortsätta marknadsföra Teneo-
plattformen gentemot nya och befintliga kunder och partners, cirka 29 MSEK,

•  fortsätta addera ny funktionalitet till Teneo-plattformen för att ligga steget före marknaden, cirka 12 MSEK,

•  addera nya språk till Teneo plattformen för att få tillgång till nya marknader och nya partners. Bolaget kommer 
också att fortsätta säkerställa att de existerande språken förblir aktuella, 3 MSEK,

•  stödja den löpande verksamhetens krav på rörelsekapital allt eftersom det uppkommer för att nå Bolagets 
 finansiella mål och rådande affärsplan, cirka 5 MSEK, och

•  eventuell ytterligare nettolikvid om upp till cirka 28,5 MSEK från Övertilldelningsoptionen kommer att investeras i 
Bolagets försäljnings- och marknadsföringsorganisation för att stödja en accelererad tillväxt för Teneo-plattformen.

Artificial Solutions bedömning är att det nuvarande rörelsekapitalet, före genomförd Företrädesemission, inte 
är tillräckligt för Bolagets behov under de kommande tolv månaderna från och med dagen för detta Prospekt. 
Det är dock styrelsens bedömning att om Företrädesemissionen fulltecknas, vilket innebär att Bolaget tillförs 
en bruttolikvid om cirka 120 MSEK, är kapitalet som inbringas tillräckligt för att, enligt rådande affärsplan, ta 
Bolaget till dess att det uppnår ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Om Företrädesemissio-
nen, trots lämnade teckningsförbindelser, inte kan genomföras framgångsrikt eller tecknas i tillräckligt hög 
utsträckning kommer Bolaget behöva söka alternativa finansieringsmöjligheter för att fullföra sin affärsplan, 
alternativt behöva omprioritera eller skjuta upp fullgörandet av vissa investeringar och dra ner på 
expansionsplanerna.
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ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET

ANSVARIGA PERSONER
Styrelsen för Artificial Solutions är ansvarig för innehållet i 
Prospektet. Såvitt styrelsen känner till överensstämmer infor-
mationen i Prospektet med sakförhållandena och ingen 
uppgift har utelämnats som sannolikt skulle kunna påverka 
dess innebörd. Styrelsen för Artificial Solutions består per 
dagen för Prospektet av styrelseordföranden Åsa Hedin samt 
styrelseledamöterna Johan Ekesiöö, Bodil Eriksson, Johan A. 
Gustavsson, Fredrik Oweson och Jan Uddenfeldt.

UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV 
PROSPEKTET
Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig 
myndighet enligt Europaparlamentets och Rådets förordning 
(EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta 
Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullstän-
dighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning 
(EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som 
något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt 
eller något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som 
avses i Prospekt. Prospektet har upprättats som ett EU-till-

växtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
2017/1129. Investerare bör göra sin egen bedömning av huru-
vida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i 
Prospektet.

INFORMATION FRÅN TREDJE PART
Styrelsen försäkrar att information som har inhämtats från 
tredje part i Prospektet har återgivits korrekt och att – såvitt 
Bolaget känner till och kan utröna av information som har 
offentliggjorts av denna tredje part – inga sakförhållanden har 
utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informatio-
nen felaktig eller vilseledande. Uttalanden i Prospektet grundar 
sig på styrelsens och ledningens bedömning om inga andra 
grunder anges.

Vissa delar av Prospektet innehåller hyperlänkar till webbplat-
ser. Informationen på dessa webbplatser utgör inte en del av 
Prospektet, såvida webbplatserna inte har införlivats genom 
hänvisning, och har inte granskats eller godkänts av 
Finansinspektionen.

ANSVARIGA PERSONER, 
INFORMATION FRÅN TREDJE PART 
OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG 
MYNDIGHET
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KÄLLFÖRTECKNING

•  Wired: ’Conversational AI: making technology more human’ - https://www.wired.co.uk/article/
conversational-ai-making-technology-more-human.

•  Forbes: ‘AI By The Numbers: 33 Facts And Forecasts About Chatbots And Voice Assistants’ https://www.forbes.com/sites/
gilpress/2017/05/15/ai-by-the-numbers-33-facts-and-forecasts-about-chatbots-and-voice-assistants/#125647ad7731.

•  Case Study: How Shell Changed the Face of Distributor Engagement (extract from independent conference presentation availa-
ble at https://www.youtube.com/watch?v=IW7JCONTGvc&list=PLyCWXHF6DVs_KDJNc-dX_nebnYsUFVjWB&index=10&t=2s).

•  IDC - Worldwide Spending on Cognitive and Artificial Intelligence Systems Forecast to Reach $77.6 Billion in 2022, According to 
New IDC Spending Guide https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44291818.

•  MarketsandMarket - Conversational AI Market - Global Forecast to 2024 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/
conversational-ai-market-49043506.html?gclid=EAIaIQobChMI9Pil4ou15QIVBofVCh3PaQQgEAAYASAAEgKIPvD_BwE.

•  Gartner Newsroom: Gartner Predicts 25 Per cent of Digital Workers Will Use Virtual Employee Assistants Daily by 2021 https://
www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-01-09-gartner-predicts-25-percent-of-digital-workers-will-u.

•  Gartner: 4 Trends in Gartner Hype Cycle for Customer Service and Customer Engagement https://www.gartner.com/
smarterwithgartner/4-trends-gartner-hype-cycle-customer-service-customer-engagement/.

•  Gartner’s Market Guide for Conversational Platforms. Published: 20 June 2018 ID: G00354892.

•  Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/
gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/?utm_source=social&utm_campaign=sm-swg&utm_medium=social.

•  Gartner: Teachings from Gartner’s Symposium/ITExpo http://owi-tech.com/en/some-teaching-from-gartners-symposiumitxpo/.
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MOTIV FÖR ERBJUDANDET
Artificial Solutions är, enligt Bolagets bedömning, ett utav de 
ledande bolagen inom kommersiell Conversational AI, en form 
av artificiell intelligens som möjliggör för människor att 
kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopp-
lade saker via människolika sätt såsom röst, text, beröring 
eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo, gör det möjligt för 
större globala företag och organisationer att tillsammans med 
utvecklare skapa sofistikerade och mycket intelligenta 
Conversational AI-applikationer på över 35 språk för flera 
plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra 
nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt 
 integrerad i Teneo, vilket ger insikter om vad kunderna faktiskt 
tycker och tänker.

Verksamhetsmässigt har Artificial Solutions utvecklats 
 positivt sedan börsnoteringen i mars 2019. För perioden juli–
september 2019 uppvisades en ökning av orderingången med 
65 procent och en omsättningsökning med 33 procent 
sam tidigt som bruttomarginalen förbättrades från 52 procent 
till 62 procent under samma period. För helåret 2019 har 
orderingången ökat med 14 procent1), vilket är något lägre än 
det kommunicerade målet att växa orderingången snabbare 
än den underliggande marknaden för naturlig språkhantering 
(Eng. Natural Language Processing).2) Bakgrunden till den lägre 
orderingången är att en större order från en befintlig ameri-
kansk kund, vilken Bolaget tidigare bedömt kunnat signeras 
innan årsskiftet, har försenats. Kunden har dock indikerat till 
Bolaget att det inte rör sig om någon materiell försening och 
Bolaget känner fortsatt trygghet i att transaktionen kommer 
att genomföras inom kort. Även om Bolaget uppvisat god till-
växt och ökad marginal, är kostnaderna fortfarande högre än 
intäkterna och ett kapitaltillskott är därför nödvändigt för att 
Bolaget ska uppnå positivt kassaflöde från den löpande verk-
samheten och därmed finansiera utvecklingen av verksamhe-
ten på egen hand.

I syfte att tillföra de nödvändiga finansiella resurser som krävs 
för att fullfölja Bolagets rådande affärsplan och möta den 
ökande efterfrågan från Bolagets kunder beslutade extra 
bolagstämman den 8 januari 2020 att genomföra Företrädes-
emissionen och Övertilldelningsoptionen. Vid  fullteckning i 
Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 120 MSEK före 
avdrag av transaktionskostnader. Artificial Solutions huvud-
ägare Scope Growth II L.P och Scope Growth III L.P samt ett 
antal andra aktieägare, däribland SEB-stiftelsen och Vencom 
Group Holding BV som tillsammans äger cirka 54,84 procent 
av de utestående aktierna, har genom ingångna tecknings-
förbindelser åtagit sig att teckna aktier till ett värde av cirka 
52 MSEK i Företrädesemissionen. Därtill har vissa i  Bolagets 
styrelse och ett flertal av Bolagets större aktieägare, däribland 
AFA Försäkring, Tiberon AB, C-WorldWide Asset Management 
ingått avsiktsförklaringar för att teckna sina respektive pro 

rata-andelar. Totalt täcks omkring 77 MSEK utav Företrädes-
emissionen av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar 
från existerande aktieägare, vilket motsvarar cirka 
63,7 procent av Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande 
av Övertilldelningsoptionen kan Bolaget erhålla ytterligare 
emissionslikvid om högst cirka 30 MSEK före avdrag för 
eventuella transaktionskostnader.

Givet Bolagets nuvarande affärsplan kommer Bolaget att 
 distribuera den förväntade nettolikviden om cirka 85 MSEK, 
efter konverteringen av lån om 28 MSEK till aktier och 
 transaktionskostnader om cirka 7 MSEK, enligt nedan 
prioritetsordning:

 ● återbetalning av kortfristiga lån och brygglån, cirka 36 MSEK,

 ● fortsätta marknadsföra Teneolösningarn i linje med 
 Bolagets rådande affärsplan, fortsätta marknadsföra 
Teneo-plattformen gentemot nya och befintliga kunder och 
partners, cirka 29 MSEK,

 ● fortsätta addera ny funktionalitet till Teneo plattformen för 
att ligga steget före marknaden, cirka 12 MSEK,

 ● addera nya språk till Teneo-plattformen för att få tillgång till 
nya marknader och nya partners. Bolaget kommer också 
att fortsätta säkerställa att de existerande språken förblir 
aktuella, cirka 3 MSEK,

 ● stödja den löpande verksamhetens krav på rörelsekapital 
allt eftersom det uppkommer för att nå Bolagets finansiella 
mål och rådande affärsplan, cirka 5 MSEK; och

 ● eventuell ytterligare nettolikvid om upp till cirka 28,5 MSEK 
från Övertilldelningsoptionen kommer att investeras i 
 Bolagets försäljnings- och marknadsföringsorganisation 
för att stödja en accelererad tillväxt för Teneo-plattformen.

Även om ovannämnda prioriteringsordning är den Bolaget per 
dagen för Prospektet bedömer som den mest korrekta, kan 
det hända att viss omprioritering mellan de listade punkterna 
blir aktuell i framtiden. Sådan omprioritering skulle exempelvis 
kunna bli aktuell om något affärsområde skulle uppvisa 
särskild god utveckling och därmed erfordrar extra resurser.

Artificial Solutions bedömning är att det nuvarande rörelsekapi-
talet, före genomförd Företrädesemission, inte är tillräckligt för 
Bolagets behov under de kommande tolv månaderna från och 
med dagen för detta Prospekt. Med rörelsekapital avses i denna 
bemärkelse Artificial Solutions möjlighet att få tillgång till likvida 
medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom 
de förfaller till betalning.

Det är dock styrelsens bedömning att om Företrädesemissio-
nen fulltecknas, vilket innebär att Bolaget tillförs en brutto likvid 
om cirka 120 MSEK, är kapitalet som inbringas tillräckligt för 
att, enligt rådande affärsplan, ta Bolaget till dess att det uppnår 
ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Om 
Företrädesemissionen, trots lämnade  teckningsförbindelser, 
inte kan genomföras framgångsrikt eller tecknas i tillräckligt 

1) Siffran avseende ökningen av orderingången är hämtad från det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 17 januari 2020.
2) För defintion av alternativa nyckeltal se avsnittet ”Finansiell information och nyckeltal – Definitioner av nyckeltal som inte har definierats enligt BFNAR”.
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hög utsträckning kommer Bolaget behöva söka alternativa 
finansieringsmöjligheter för att fullföra sin affärsplan, alterna-
tivt behöva omprioritera eller skjuta upp fullgörandet av vissa 
investeringar och dra ner på expansionsplanerna.

RÅDGIVARE
Pareto Securities är Artificial Solutions finansiella rådgivare 
och Aktieinvest är emissionsinstitut i samband med 
Företrädes emissionen. Cirio Advokatbyrå AB är Bolagets 
legala råd givare i samband med Företrädesemissionen. Dessa 
har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Eftersom 
samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget, friskriver 
sig Pareto Securities och Cirio Advokatbyrå AB från allt ansvar 
i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Artificial 
Solutions och avseende andra direkta eller indirekta ekono-
miska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut 
som helt eller delvis baseras på uppgifter i Prospektet.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER
I egenskap av Artificial Solutions finansiella rådgivare och 
emissionsinstitut i samband med Erbjudandet erhåller Pareto 
Securities och Aktieinvest en på förhand avtalad ersättning för 
utförda tjänster. Pareto Securities har tillhandahållit, och kan i 
framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella, 
investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Artificial 
Solutions för vilka de har erhållit, respektive kan komma att 
erhålla, ersättning. 

Cirio Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare i samband 
med Erbjudandet. Cirio Advokatbyrå AB erhåller löpande 
ersättning för utförda tjänster.

Artificial Solutions huvudägare Scope Growth II L.P och Scope 
Growth III L.P, såväl som ett antal andra aktieägare, däribland 
SEB-stiftelsen och Vencom Group Holding BV som tillsam-
mans äger cirka 54,84 procent av de utestående aktierna, har 
genom ingångna tecknings förbindelser åtagit sig att teckna 
aktier till ett värde av cirka 52 MSEK i Företrädes emissionen. 
Huvudägaren har vidare åtagit sig att, utan  vederlag, överföra 
de teckningsrätter som de är berättigade till men inte har för 
avsikt att utnyttja till en ny aktieägare som avser utnyttja 
dessa teckningsrätter för att teckna aktier i Företrädes-
emissionen. Pareto Securities kommer rent administrativt att 
hantera överlåtelsen från Huvudägaren till den nya aktie-
ägaren. Därtill har vissa i  Bolagets styrelse och ett flertal av 
Bolagets större aktieägare, däribland AFA Försäkring, Tiberon 
AB, C-WorldWide Asset Management ingått avsiktsförkla-
ringar för att teckna sina respektive pro rata-andelar. Totalt 
omfattas Företrädes emissionen därigenom av totalt cirka 
77 MSEK i tecknings åtaganden och avsiktsförklaringar, 
motsvarande totalt 63,7 procent av Företrädesemissionen. 

Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissio-
nen kan genomföras framgångsrikt bedöms det inte föreligga 
några ekonomiska eller andra intressen eller några intresse-
konflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående 
har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Delivered by https://ipohub.io



VERKSAMHETS- OCH MARKNADSÖVERSIKT

13

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB

VERKSAMHETSÖVERSIKT
Allmän information om Artificial Solutions
Bolagets firma (tillika handelsbeteckning) är Artificial 
 Solutions International AB. Bolagets organisationsnummer är 
556840-2076. Artificial Solutions är ett svenskt publikt aktie-
bolag som bildades i Sverige den 20 december 2010 och 
registrerades hos Bolagsverket den 1 februari 2011. Styrelsen 
har sitt säte i Stockholms kommun, och Bolagets kontors-
adress är Stureplan 15, 111 45 Stockholm, Sverige med tele-
fonnummer +46 (0)8-663 54 50. Artificial Solutions identifie-
ringskod (LEI) är 98450060010AABBAA974. Bolagets verk-
samhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). 
Bolagets webbplats är www.artificial-solutions.com. Informa-
tionen på webbplatsen utgör inte en del av Prospektet såvida 
webbplatserna inte har införlivats genom hänvisning.

Översikt
Artificial Solutions är en specialist inom kommersiell Conver-
sational AI, en form av AI som gör det möjligt för människor 
att kommunicera med applikationer, webbplatser och 
uppkopplade saker med ett vardagligt, naturligt mänskligt 
språk via röst, text, beröring eller gester. 

Artificial Solutions Holding (moderbolaget till Artificial 
 Solutions dåvarande verksamhet före det Omvända Förvärvet, 
se avsnittet ”– Särskilt om det Omvända Förvärvet” nedan för 
 ytterligare information) grundades i Stockholm 2001. Under 
2010 inledde Artificial Solutions Holding resan för att utveckla 
en Conversational AI-plattform som kan användas av icke-
specialister för att snabbt och enkelt kunna bygga intelligenta, 
mänskliga och kvalificerade applikationer för Conversational AI.

Arbetet resulterade i plattformen Teneo, en flerfaldigt pris-
belönad teknologi som riktar sig till företagsanpassade funk-
tioner inom Conversational AI. Teneo är framtagen för stor-
företag och gör det möjligt för företagsanvändare och utveck-
lare att samarbeta för att snabbt skapa sofistikerade, mycket 
intelligenta kommunikationsapplikationer som kan hantera 
över 35 språk, flera plattformar och kanaler. Möjligheten att 
analysera och nyttja enorma mängder samtalsdata, som är 
fullt helt integrerad i Teneo, ger insikter om vad kunderna 
faktiskt tycker och tänker.

De samtalssystem som har utvecklats med hjälp av Teneo 
täcker ett brett spektrum av användningsområden – allt från 
intelligenta chattbotar1) för kundservice som förbättrar kund-
upplevelsen, människolika virtuella försäljningsassistenter för 
att förenkla online-försäljning till automatiserade snabbmats-

beställningar genom röstaktiverade digitala medarbetare. 
Samtalssystemen innehåller också nya möjligheter för spel-
industrin genom intelligenta röstgränssnitt, såsom automati-
serade samtal, samt förbättrad framställning av karaktärer 
och interaktion genom människolika röstgränssnitt. Dess-
utom används Teneo i allt större utsträckning inom scenarier i 
virtual reality (VR) och augmented reality (AR) för vilket ett 
AI-baserat gränssnitt ger en mer fördjupad upplevelse.

Artificial Solutions har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, 
och sysselsätter omkring 110 personer på kontor i Europa, 
Asien och USA. Bolaget levererar produkter och tjänster till 
kunder inom ett flertal områden, med särskilt fokus på globala 
storföretag; kunderna inkluderar Shell, AT&T, TIAA, VW, Scania, 
Kindred, Medtronic, Vodafone, Folksam, Circle K,  Swisscom 
med flera. Artificial Solutions större aktieägare består av 
Scope, som äger cirka 43,84 procent av aktierna och rösterna i 
Bolaget, AFA Försäkring, som äger cirka 5,91 procent av 
aktierna och rösterna i Bolaget, SEB-stiftelsen, som äger cirka 
4,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, och C World-
wide Asset  Management, som äger cirka 2,83 procent av 
aktierna och rösterna i Bolaget. Därtill äger grundarna 
(bestående av Johan A. Gustavsson, Michael Söderström och 
Johan Åhlund) inklusive närstående cirka 6,8 procent av 
aktierna och rösterna i Bolaget.

Styrkor och konkurrensfördelar
Samtalsbaserad och flerspråkig
Det är Artificial Solutions bedömning att förståelse av avsikt, 
mening och innehåll i allt högre grad kommer att skötas av 
maskiner i stället för av mänskliga användare. Det är också 
Artificial Solutions bedömning att de flesta plattformar dock 
inte erbjuder mycket i form av ”samtalsintelligens”, eftersom 
utformningen av dem gör det svårt eller omöjligt att bygga 
något utöver en grundläggande dialog som endast fyller i 
detaljer. Exempelvis kan grundläggande samtalssystem agera 
på en begäran såsom ”Boka ett möte med Johan den 5 mars 
klockan 10.00”, men skulle misslyckas med mer komplexa 
konversationer som ”Åh, ändra det till fredag”.

Det innebär att en slutanvändare inte kan avvika från det 
förväntade manuset för att fråga en annan fråga och sedan 
återuppta den ursprungliga konversationen. Om användaren, 
mitt i en pizzabeställning, frågar en till synes orelaterad fråga, 
såsom att fråga om de tar kreditkort, är det sannolikt att sido-
spåret inte hanteras korrekt eller att det stör själva 
pizzabeställningen.

VERKSAMHETS- OCH 
MARKNADSÖVERSIKT

1) ”Bot” är en förkortning för robot. En “chattbot” är en mjukvara som genomför konversationer genom tal eller text.
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Som jämförelse, kan Teneo replikera sidospår i konversatio-
nen. Svaret kan då bli: ”Vi accepterar alla vanliga kreditkort. Vill 
du ha tjock eller tunn pizzabotten?”

Därutöver kan Teneo automatiskt ge olika svar beroende på 
situation genom att få tillgång till befintliga affärssystem eller 
tredjepartsapplikationer när det behövs utan att behöva skapa 
en ny kontext för varje specifik respons användaren ger.

Med Teneo behöver företag endast bygga upp samtals-
kunskapen en gång, på ett valfritt språk, och sedan aktivera 
driftsättning på över ytterligare 35 språk. Dessutom erbjuder 
Teneo fullständig användarkontroll över alla aspekter av fler-
språkslösningen genom att till exempel göra det möjligt att 
skräddarsy responsen för att passa lokala affärsprocesser, 
traditioner, kultur eller regelverk. Enligt Artificial Solutions 
 erfarenhet återanvänds vanligtvis upp till omkring 80 procent 
av den ursprungliga utvecklingen när ett nytt språk implemen-
teras, vilket gör det mycket snabbare att bygga flerspråkiga 
system.

Kommersiellt anpassat
Få utvecklingsplattformar för Conversational AI byggs med 
det globala storföretagets behov i åtanke. Det kan därför 
saknas funktioner som användare kanske förväntar sig som 
standard, såsom versionskontroll, integrerade test- och åter-
ställningsfunktioner, eller användardefinierade roller för att 
hantera samarbete mellan utspridda team.

Vad gäller skalbarhet, syftar de flesta utvecklingsverktyg för 
Conversational AI endast till trafik eller bandbredd. Teneo, 
å andra sidan, är optimerad för att hantera såväl storskaliga 
projekt med hundratals eller till och med tusentals Flows 
(Teneo-termen för dialoger i affärsprocesser). Teneo har alla 
nödvändiga utvecklingsfunktioner integrerade, såsom auto-
matiserad kodning för att understödja utvecklingshastigheten, 
webbkrokar för att möjliggöra flexibel integration med externa 
system, arbetsflödesstöd för att möjliggöra för distribuerade 
utvecklingsgrupper att arbeta med samma projekt samt 
underlättar enkel portabilitet för nya tjänster, enheter och 
språk. Teneo erbjuder inte bara avancerade NLP-komponenter 
(Natural Language Processing) utan tillhandahåller också en 
anpassningsbar och modulär arkitektur som gör det möjligt 
för utvecklaren att bygga på befintliga komponenter och 
enkelt implementera externa moduler och utöka kapaciteten 
när så är lämpligt.

Hybrid
Teneos patenterade hybridansats kombinerar det bästa av 
språkliga och maskinlärande modeller i samma AI-applikation 
och även inom samma samtal. Där data finns tillgänglig 
använder Teneo maskininlärning för att snabbt leverera det 
bästa svaret. Om svaret inte är optimalt utnyttjas Teneos 
 lingvistiska system för att skapa sofistikerade språkregler 
som sedan förfinas allteftersom systemet lär sig av användar-
samtal för att förbättra resultaten. Detta tillvägagångssätt ger 

en hög grad av flexibilitet, snabbhet och kontroll och undviker 
situationer där AI-applikationer går över styr på grund av 
 bristande mänsklig övervakning.

Detta är en av de stora fördelarna i jämförelse med ett 
ren odlat maskininlärningssystem. Ett renodlat maskin-
inlärningssystem baseras endast på historisk behandlad 
träningsdata medan Teneos hybridansats ständigt anpassar 
sig efter ny information.

Teneos språkliga egenskaper gör det möjligt att bygga 
samtalssystem även utan tillgång till data och ger förståelse 
för hur systemet fungerar. Dessutom, för ett område som är 
så komplicerat som en naturlig språkdialog för affärsändamål 
(inte endast småprat), garanterar språkreglerna att systemet 
upprätthåller en konsekvent och korrekt personlighet och ett 
beteende som är anpassat för affärsändamål eller regelverk 
och därmed kan fungera på ett sätt som en representant för 
det aktuella företaget eller organisationen kan stå för. Tack 
vare Teneos inbyggda funktioner kan sådana regler skapas 
snabbt och med precision.

Den integrerade maskininlärningen låter systemet gå utanför 
normala språkregler för att dra smarta och komplexa slutsat-
ser på områden där traditionella regler är svåra eller omöjliga 
att använda sig av.

Hybridansatsen har dessutom en särskild fördel. Medan rena 
maskininlärningssystem så småningom når en platå i svars-
noggrannhet, låter ett hybridsystem utvecklare att även 
använda lingvistiska programmeringstekniker för att ytterli-
gare förfina samtalssystemet och skapa en bättre upplevelse 
för slutanvändaren.

Data
Ett annat sätt på vilket Teneo hanterar frågan om brist på 
träningsdata är att ge utvecklare en samling av data byggd på 
flera miljarder verkliga samtal. Teneo Language Resources 
(”TLRs”), som dessa också kallas, är byggstenar för förståel-
sen av naturligt språk och avgörande för att användarna 
snabbt ska kunna bygga sina egna applikationer.

TLR har utvecklats med hjälp av maskininlärningstekniker 
skapade av några av de mest framstående talangerna inom 
datalingvistik vilket möjliggör för företag att lära nya applika-
tioner inom Conversational AI alla möjliga språkvariationer på 
ett ögonblick. Användaren matar helt enkelt in några represen-
tativa frågor, och TLR gör att applikationen kan lära sig alla 
olika sätt som en användare kan ställa samma fråga.

Eftersom Teneo finns på över 35 språk, möjliggör TLR för 
applikationen att ”tänka” på företagets modersmål och 
sam tidigt leverera samma språkliga standard på alla övriga 
språk som krävs.

Förutom ett snabbare och mer intuitivt samspel för använ-
dare, är en av fördelarna med naturliga språksystem för 
 företag den samtalsdata de genererar. Denna information är 
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 avgörande för att bibehålla och förbättra den byggda applika-
tionen, för att göra samtalet personligt samt leverera 
verksamhets insikter som företaget kan agera på.

Teneo tillåter företag att äga sin egen kundinteraktionsdata 
och använda den till företagets fördel. Teneo tillför även 
möjligheten för företag att följa de mest strikta dataskydds-
regelverken, inklusive GDPR. Teneo kan dessutom driftsättas 
antingen i molnet eller i företagets egna byggnader, vilket 
möjliggör en fullständig kontroll över den egna datan.

Uppfylla regelverken för dataskydd
I den senaste versionen av Teneo har Artificial Solutions tagit 
dataanvändningen ett steg längre genom att integrera 
samtalsdata i ett flöde genom plattformen, vilket möjliggör för 
verksamhetsinsikter i nästintill realtid samt datadriven utveck-
ling som automatiskt förbättrar interaktionen och underhåller 
systemet.

Teneo är den första plattformen för Conversational AI som 
erbjuder möjligheter för stark datakontroll, med bland annat 
avancerad anonymisering och pseudonymisering, för att 
hjälpa kunderna att uppfylla dataskyddsbestämmelser såsom 
GDPR samtidigt som de erhåller betydande värden och 
för delar från Conversational AI.

Företag kan dessutom själva drifta hela den installerade 
Teneo-plattformen. Datasäkerhet är en av de viktigaste 
frågorna för alla företag, inte minst när det handlar om regel-
efterlevnad och kunders personuppgifter. Teneos öppna 
 arkitektur tillåter organisationer att uppfylla dagens krävande 
IT-säkerhetsförordningar över flera geografiska områden, med 
hänsyn tagen till olika juridiska krav.

Beprövad
Teneo är utvecklad med erfarenheten från decennier av 
 verkliga implementeringar. Med utmärkelser som Stevies, 
Alconics, Techies och Glomos (allmänt erkända teknikutmär-
kelser), är Teneo en av de mest prisbelönta plattformarna för 
Conversational AI på marknaden. Denna oberoende ackredi-
tering kompletteras av ett antal nyckelpatent för Artificial 
Solutions teknologi, en kundlista innehållande några av 
 världens största varumärken samt erkänt partnerstöd från 
flera av, enligt Bolagets uppfattning, ledande systemintegra-
törer, bland annat Accenture, Deloitte, KPMG, Cap Gemini, 
Cognizant, Teleperformance och Publicis Sapient. Teneo är en 
omvälvande teknologi som innehåller många funktioner:

 ● Möjliggör samarbete mellan företagsanvändare och 
utvecklare för att skapa sofistikerade applikationer inom 
Conversational AI på rekordtid utan behov av specialist-
kunskap i lingvistik.

 ● Tillhandahåller intelligenta naturliga språkgränssnitt, på 
flera olika språk, över flera plattformar och kanaler.

 ● Integrerade verktyg för samtalsdata levererar insikter om 
vad kunden faktiskt tycker och tänker – den mest värdefulla 
kunddatan.

 ● Dataintegritet och säkerhet: Kunderna äger sin data, möjlig-
heten att själv drifta installationen ger ökad datasäkerhet 
och bidrar till att uppfylla GDPR-krav.

 ● Hybridansatsen kombinerar det bästa av språk- och 
maskininlärning i en och samma plattform.

 ● Heltäckande och kommersiellt anpassad modern NLP-
stack (Natural Language Processing) som utnyttjar 
maskininlärning för snabb utveckling och motsvarar 
kommersiella krav.

 ● Den öppna, modulära designen är flexibel och möjliggör 
toppmodern Conversational AI.

 ● ”Closed loop”, modulär och självlärande design som 
 ständigt förbättras.

 ● Stödjer många olika användarbehov.

Conversational 
Levererar en naturlig, 
intelligent användar-

upplevelse med 
Conversational AI

För företag 
Teneo är enligt Bolagets 

bedömning den enda 
plattformen speciellt 

framtagen för det globala 
storföretagets behov

Hybrid 
Använder tekniker för 
lingvistik och maskin-
inlärning för optimal 

prestanda

Data 
Vinner konkurrens-

fördelar genom 
 utnyttjandet av kontext-
baserade samtalsdata

Beprövad 
Prisbelönt och redan 

implementerad av 
 företag världen över
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Strategi för fortsatt tillväxt
En plattformsproposition
Att bygga engagerande Conversational AI kan vara komplext. 
Verktyg – vanligtvis kallade plattformar – behövs för att göra 
detta. Artificial Solutions var ett av de första företagen att inse 
denna framväxande trend och utvecklade plattformen Teneo 
för att möta detta behov. Bolaget anser sig ha byggt en posi-
tion som en av de ledande leverantörerna av kommersiell 
Conversational AI.

Bolaget har för avsikt att utnyttja sin starka tekniska position 
och kommersiella kundbas för att öka marknadsandelarna i 
viktiga branscher där Bolaget redan har referenskunder. För 
att locka till sig och säkra nya kunder fortsätter Artificial 
 Solutions att adressera ett litet antal strategiska kunder via sin 
direktförsäljningskanal och samtidigt arbeta i nära samarbete 
med sitt befintliga partnernätverk för att både sälja och 
tillhanda hålla implementationstjänster till nya kunder.

Tydligt ”gotomarket”fokus
Artificial Solutions fokuserar primärt på globala storföretag 
där Teneo på ett övertygande sätt kan differentiera sig genom 
sin kommersiellt anpassade funktionalitet, förmågan att 
bygga lösningar som samtalar på mänskligt vis samt ger 
kunden ägande och fullständig kontroll över sin samtalsdata. 
Nyckelfunktioner såsom stödet för över 35 språk och möjlig-
heten för kunden att själv drifta lösningen, vilket är viktigt för 
många företag där datasäkerhet är avgörande, ska lyftas fram 
för att ytterligare stärka det kommersiella budskapet i sektorn.

Artificial Solutions är också försiktigt i sitt geografiska fokus, 
vilket primärt är mot Europa och USA, för att säkerställa att 
det finns resurser för att effektivt hantera varje geografiskt 
område inom vilket Bolaget verkar. Under 2019 påbörjade 
 Artificial Solutions sin expansion i Asien från en bas i Singa-
pore och utnyttjade sin asiatiska kundbas för att driva försälj-
ningen främst genom det partnernätverk som stöds av företa-
gets resurser i regionen.

Den genomarbetade ”go-to-market”-strategin garanterar att 
Artificial Solutions endast riktar sig mot potentiella kunder 
som är relevanta och därmed kan värdera Teneos fördelar.

Plan för organisk tillväxt
Artificial Solutions har redan säkerställt kontrakt med 
hög profilkunder över flera sektorer, däribland inom Telekom, 
Finans, Finansiella Tjänster och Försäkring, Fordon, Energi 
och Elförsörjning, Resor och Fritid samt Sjukvård och Life 
Science. Dessa kontrakt bekräftar teknologin och är ett bevis 
på kundernas lönsamhetstänkande. Strategin är nu att 
utnyttja dessa referenskonton för att öka tillväxt, så att 
 Bolaget kan expandera inom samma branscher, till exempel 
inom flera sektorer såsom Fordon/Lastvagnar (Volkswagen, 
Scania med fler), Telekom (Vodafone, AT&T, Swisscom med 
fler), Finans (Folksam, Banca Monte dei Paschi di Siena, 
WeBank, TIAA med fler) och Retail (Circle K, Jack in the Box 
med fler). De kan också användas för att attrahera kunder 
med liknande behov i andra branscher (till exempel kundser-
vice, e-handel och språkgränssnitt).

Dessutom, genom affärsmodellen med regelbundna intäkter 
baserad på användningsbaserade avgifter (se vidare i avsnit-
tet ”– Affärsmodell”), som förstärks av beprövad teknologi för 
flera olika användarbehov, kanaler och implementering-
smodeller samt en produktstrategi som drar nytta av Teneos 
öppna datacentriska design, möjliggör för Artificial Solutions 
att kunna nå framgångar på ett bredare plan inom AI-sektorn.

Skalbarhet genom etablerat partnernätverk
Artificial Solutions har redan utvecklat ett starkt partner nätverk 
med globala systemintegratörer och digitala byråer som har valt 
Teneo som nyckelplattform för kommersiell Conversational AI 
till sina kunder. Därigenom har Artificial Solutions internationella 
försäljningskanaler vilket kan skapa bättre åtkomst till personer 
på högsta ledningsnivå hos  potentiella kunder. Dessutom tillhan-
dahålls serviceresurser och skalbar implementeringskapacitet 
samt värdefull tro värdighet för att ytterligare expandera den här 
försäljningskanalen.

Fokus på högmarginalaffärer
Som produktdriven mjukvaruverksamhet fokuserar Artificial 
Solutions på mjukvara med hög marginal och användnings-
baserade avgifter för Teneo-plattformen. Bolaget samarbetar, 
i vissa fall, med partners vars affärsmodell bygger på service. 
Detta innefattar att partners står för leverans av service 
nödvändig för att implementera Teneo, vilket skapar en 
win-win-situation.

Vid de tillfällen som Artificial Solutions tillhandahåller imple-
mentationstjänsterna genom egna konsulter har det initiala 
projektet vanligtvis en lägre marginal, men den användnings-
baserade avgiftsmodellen gör att lönsamheten under de efter-
följande åren uppnår den högre marginalen för licens- och 
användaravgifter.

Vidare adderar ofta kundföretagen tjänster och produkter med 
höga marginaler efter den inledande investeringen. När väl 
Teneo-plattformen med kompletterande erbjudanden har 
implementerats är kunderna i regel obenägna att byta 
leverantör. 
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Att öka andelen användningsbaserade avgifter med hög 
marginal är därför ett viktigt element i Bolagets tillväxtstrategi 
då användningsbaserade avgifter har potentialen att leverera 
84 procent av samtliga Teneo-intäkter 2022.

POTENTIELL OMSÄTTNINGSFÖRDELNING: 2022

Licens, 14 % Användningsbaserade avgifter, 84 %

Professionella tjänster, 2 %

Övertygande produktvision
Teneo har byggts som en plattform för kommersiell Conver-
sational AI med en öppen arkitektur, som gör det möjligt för 
kunder och partners att snabbt utveckla och lära av samtals-
lösningar. Den adresserar, i en och samma plattform, allt från 
design, utveckling och implementering till tolkning och använ-
dandet av samtalsdata. Den uppfyller dessutom företagens 
höga krav på säkerhet och skalbarhet. All data ägs vidare av 
kunden, vilket är av avgörande betydelse. Dessa egenskaper 
har gjort Teneo populär såväl bland storföretag som globala 
systemintegratörer. Det finns möjlighet att ytterligare utvidga 
Teneo för att skapa en standardiserad och öppen plattform, 
i vilken olika AI-funktioner kan integreras för att förstärka 
Teneos kapacitet och därmed skapa marknadsmöjligheter 
med ett tydligt företagsfokus, skapar konkurrensfördelar i en 
snabbt växande AI-sektor.

Strategiska förvärv
Bolaget kommer att selektivt utvärdera potentiella strategiska 
förvärv för att ytterligare stärka Teneos plattformserbjudande. 
Det finns många relaterade teknikkomponenter som komplet-
terar Conversational AI och som kan betraktas som poten-
tiella uppköpskandidater, till exempel inom röstbiometri, tal 
och ansiktsigenkänning, känslodetektering, sentimentsanalys 
med mera. Teneos öppna arkitektur och modulära struktur har 
utvecklats för att möjliggöra integrationen av kompletterande 
teknik.

Särskilt om det Omvända Förvärvet
Den 28 januari 2019 ingick Artificial Solutions (tidigare 
 Indentive AB) ett avtal om att förvärva samtliga aktier och 
teckningsoptioner i Artificial Solutions Holding genom en 
apport emission (”Omvända Förvärvet”). Det Omvända 
 Förvärvet var villkorat av godkännande av Artificial Solutions 
(tidigare  Indentive AB) årsstämma den 28 februari 2019. 

Omedelbart efter det Omvända Förvärvets genomförande 
hade Artificial Solutions Holdings aktieägare ett innehav om 
cirka 97,75 procent av aktierna och rösterna i Artificial 
 Solutions (tidigare Indentive AB), och Artificial Solutions 
 (tidigare Indentive AB) befintliga aktieägare hade ett innehav 
om cirka 2,25 procent av aktierna och rösterna i Artificial 
 Solutions (tidigare  Indentive AB).

Med anledning av det Omvända Förvärvet krävdes att en ny 
noteringsprocess initierades på Nasdaq First North Growth 
Market av den nya enheten. Den 5 mars 2019 godkände 
Nasdaq Stockholm AB Artificial Solutions fortsatta notering 
på Nasdaq First North Growth Market.

Artificial Solutions har formellt slutfört förvärvet av cirka 
99,3 procent av de totala antalet aktier och röster i Artificial 
 Solutions Holding. Scope har i enlighet med ett aktieägaravtal 
mellan de tidigare ägarna av Artificial Solutions Holding, 
 inklusive drag-along rättigheter, begärt att den kvarvarande 
aktieägaren i Artificial Solutions Holding som ej deltog i det 
Omvända Förvärvet ska överlåta sina aktier i Artificial 
 Solutions Holding till Artificial Solutions i enlighet med samma 
 villkor som i det Omvända Förvärvet. Om det visar sig inte vara 
möjligt att slutföra förvärvet av aktierna genom drag-along, till 
exempel på grund av att den berörda aktieägaren är oanträff-
bar, kan Artificial Solutions komma att inleda ett förfarande 
om tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) 
i syfte att få kontroll över de återstående 0,7 procent av 
aktierna i Artificial Solutions Holding. 

Affärsmodell
Artificial Solutions affärsmodell baseras uteslutande på mjuk-
varuplattformen Teneo. Det gäller både vid försäljning direkt 
till kunder och vid indirekt försäljning via partners. Teneo gör 
det möjligt för kunder och partners att bygga lösningar för 
Conversational AI inom ett antal olika branscher, inklusive 
men inte begränsade till: kundsupport, online-försäljning, 
hemautomatisering, interaktiva spel, snabbmatsrestauranger 
och automatiserade fordon.

Artifical Solutions affärsmodell omfattar fem olika 
intäktstyper:

1. Terminslicenser för användning av Teneo-plattformen. 
Denna licens ger kunden tillgång till Teneo-plattformen och 
tillåter kunden att bygga och sedan, om så önskas, själva 
drifta sin lösning. Det är även möjligt för kunden att drifta 
flera lösningar, flera språk eller flera plattformar med en 
enda licens. Normalt gäller licenserna för en period om två 
till tre år, men enligt Artificial Solutions erfarenhet integre-
ras lösningarna i kundens verksamhet vilket medför att 
över 80 procent av licenserna förnyas när de löper ut. 
Licensavgifter betalas årligen i förskott. Även om kunderna 
generellt kommer att ingå ett två- eller treårigt avtal, tende-
rar de att bara acceptera ett års förskottsfakturering. 
 Intäkter från terminslicenser redovisas linjärt under avtalets 
löptid.
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2. Support och underhåll. Precis som med alla kommersiella 
mjukvarulösningar, erbjuder Artificial Solutions support och 
underhåll. Detta utgör ett obligatoriskt inslag i Teneos 
termins licenser och täcker kostnaden för att upprätthålla 
och underhålla själva Teneo-plattformen. Redovisnings-
mässigt debiterar Artificial Solutions 17 procent av termins-
licensen för support och underhåll. Så länge terminslicen-
sen är aktiv har kunden rätt att erhålla buggfixar eller korri-
geringar som tillämpas på Teneo-plattformen samt till den 
senaste versionen av programvaran. Det är värt att notera 
att om kunden bestämmer sig för att uppgradera till nästa 
version så kommer de att debiteras för de professionella 
tjänster som krävs för att leverera och installera uppgrade-
ringen. Vidare täcker support och underhåll endast Teneo-
plattformen och inte lösningar som anslutits till plattfor-
men. Om kunden vill att den egna lösningen underhålls, 
omfattas detta generellt genom avtalet om professionella 
tjänster. Support och underhåll kontrakteras vanligtvis 
 tillsammans med terminslicensen för en två- eller treårs-
period och faktureras årligen med intäkter som redovisas 
linjärt under avtalets löptid.

3. Användningsbaserade avgifter baserade på slutkundens 
faktiska användning av plattformen. Användningen kan 
mätas på många olika sätt, men är i allmänhet relaterad till 
det affärsvärde som slutanvändaren erhåller; användar-
avgifter utgör därför en viktig del av affärsmodellen. Ju 
funktionellare lösning, ju fler användningsområden som 
adresseras, ju fler språk omfattas av lösningen och ju fler 
kanaler som stöds för att komma åt lösningen för Conver-
sational AI, desto högre blir användningen och desto högre 
blir Artificial Solutions intäkter. Användningen baseras på 
det faktiska antalet interaktioner, sessioner, anslutna 
 enheter etc. som överenskommits med kunden som grund 
för debitering. Till exempel i en kundserviceimplementation 
kan den användningsbaserade avgiften kopplas till antalet 
servicesamtal som hanteras av den automatiserade assis-
tenten. I en snabbmatsrestaurang kan den baseras på 
antalet beställningar som hanteras av röstassistenten. 
Användningen kan faktureras som ”pay as you go”, vari-
genom Bolaget räknar användningsbeloppet varje månad 
eller kvartal, tillämpar gällande taxa och fakturerar kunden i 
slutet av perioden. Alternativt uppmuntrar Artificial 
 Solutions sina kunder att köpa ”block” av användning i 
förväg. Prislistan är utformad för att erbjuda rabatt för 
dessa förskott och sådana rabatter ökar när volymerna 
växer. Användningsintäkter redovisas utifrån faktisk 
användning.

4. Drift. Även om Teneo kan driftas av slutanvändaren på egna 
servrar så efterfrågar ett antal kunder att Artificial Solutions 
driftar deras lösning. I dessa fall driftar Artificial Solutions 
kundlösningarna i ”molnet” via Amazon Web Services eller 
motsvarande med reserverade instanser för att minimera 
kostnaderna. Kunden faktureras driftavgifter årligen i 
förskott och intäkterna redovisas linjärt under avtalets 
löptid.

5. Professionella tjänster. Det finns ett antal olika konsult-
tjänster som tillhandahålls för att stödja utformningen av 
en Teneo-baserade Conversational AI-lösningar: (i) Conver-
sational AI-utveckling – skapandet av en kunskapsbas på 
Teneo-plattformen för att stödja olika domäner eller 
lösningar; (ii) integrationen av plattformen i kundernas 
befintliga arkitektur och integrationer till andra system; (iii) 
projektledning för att hantera det övergripande projektet 
och samordna olika resurser; samt (iv) dataananalytiker för 
att granska och analysera ostrukturerad samtalsdata. Alla 
dessa aktiviteter är uteslutande baserade på Teneo- 
plattformen. På grund av plattformens intuitiva karaktär 
kan dessa tjänster levereras av Artificial Solutions,av en 
 Artificial Solutions-partner eller hanteras av kunden själv. 
Kunder faktureras i allmänhet för professionella tjänster 
”efter leverans” i slutet av varje månad eller kvartal bero-
ende på det individuella kundavtalet. I många fall åtar sig 
kunden att i förväg köpa och faktureras för ett visst antal 
konsultdagar och erhåller då rabatt på denna garanterade 
konsultbeställning, dessa tjänster faktureras dock vid 
 leverans. För att säkerställa tillgången till rätt resursnivå för 
sina projekt väljer i andra fall kunder att beställa och betala 
för block av konsultdagar i förskott, för vilka de får en större 
rabatt. Det genomsnittliga dagsarvodet som Artificial Solu-
tions debiterar varierar mellan olika länder. Intäkter från 
professionella tjänster redovisas i takt med att de levereras 
eller förskottsbetalas.

 Professionella tjänster kräver att personal anställs och 
utbildas, vilket resulterar i en lägre marginal än försälj-
ningen av mjukvarulicenser och användningsavgifter som 
båda kan säljas med en begränsad marginalkostnad. Dess-
utom begränsas intäkterna från professionella tjänster av 
den takt med vilken organisationen kan öka, medan licens- 
och användarintäkter inte är resursbegränsade samt att 
leveranskostnaden för dessa är mycket låg.

 Artificial Solutions strategi är därför att fokusera på försälj-
ningen som genererar intäkter från licenser och användar-
avgifter med dess höga marginaler och att minska andelen 
av professionella tjänster med dess låga marginal. För att 
uppnå detta ingår Artificial Solutions partnerskap med 
större företag bestående av konsulter och systemintegratö-
rer som levererar professionella tjänster och som genomför 
projekt med hjälp av sin egen organisation och infrastruk-
tur. Som en del av Artificial Solutions strategiska tillväga-
gångssätt för att öka de mer lönsamma licens- och använ-
darintäkterna riktar Artificial Solutions allt större fokus på 
försäljning av licenser och användning samt på att möjlig-
göra för partners att leverera professionella tjänster som 
del i projekt inom deras egna konsultgrupper. Att utveckla 
detta typ av förhållande med partners har även fördelen att 
det ökar antalet möjligheter som kan behandlas vid varje 
tillfälle samt att räckvidden på försäljningen ökar eftersom 
grupper av säljare inom partners organisationer kan sälja 
Conversational AI-projekt på uppdrag av Artificial Solutions.
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Intäktsfördelning och lönsamhet
Alla projekt som levereras med Teneo kommer att driva 
licens-, användnings-, support- och underhållsintäkter, vissa 
kommer även att omfatta professionella tjänster och 
driftsintäkter.

Artificial Solutions har investerat och investerar i ett eget 
forsknings- och utvecklingsteam. Teamet har konstruerat och 
byggt hela mjukvaruplattformen Teneo internt. Kostnaderna 
för forskning och utveckling kostnadsförs antingen under det 
år de uppstår eller om kostnaderna hänför sig till produkter 
med påtaglig framtida intäkt, aktiveras kostnaderna och skrivs 
sedan av över tre år. Artificial Solutions äger således alla 
väsentliga immateriella rättigheter för Teneo-plattformen. 
Därmed finns ingen royalty kopplad till Bolagets försäljning av 
licenser och användning av plattformen. Följaktligen har 
termins- och användningslicenser samt support mycket låga 
direkta  kostnader och denna verksamhet levererar en hög 
marginal, medan intäkterna från konsulttjänster samt drift och 
support har lägre marginaler.

Under livscykeln för en kunds lösning förändras intäkterna och 
därmed bruttomarginalen för den enskilda lösningen. Under 
inledande skeden av ett projekt, då lösningen byggs upp, 
kommer de genererade intäkterna att innefatta en hög andel 
professionella tjänster – det vill säga lågmarginalintäkter. 
Efter den inledande utvecklingsfasen kommer lösningen att 
driva ytterligare användning till följd av fler domäner, fler språk 
eller plattformar. I takt med att användningselementet med 
höga marginaler växer, ökar också den genomsnittliga margi-
nalen för lösningen.

Försäljning via partners
Teneo-baserade lösningar för Conversational AI kan levereras 
av Artificial Solutions konsulter antingen oberoende eller i 
samarbete med partners som har egna team av utbildade 
professionella konsulter.

När ett projekt levereras via partnernätverket och partnern 
levererar konsulttjänster eller där kunden har sitt eget interna 
team av konsulter som bygger själva lösningen, utgörs i 
allmänhet Artificial Solutions intäkter av terminslicenser och 
användaravgifter med hög marginal. Därmed innebär sådana 
lösningar att alla Artificial Solutions intäkter kommer att ha en 
hög bruttomarginal från ett tidigt skede i projektet.

Det främsta partnerincitamentet för att leverera en plattform 
till sina kunder är att tillhandahålla en lösning och kvalitet som 
de annars inte skulle kunna leverera, men det finns två ytter-
ligare fördelar för partnern. Den första är att de kan erbjuda 
sina kunder konsulttjänster för Conversational AI som bygger 
på Teneo-plattformen och därmed generera egna intäkter. Den 
andra är att Artificial Solutions också tillhandahåller licenser 
och användning med rabatterat pris till sina partners. Detta 
gör det möjligt för partnern att dra nytta av såväl en del av 
licensintäkterna som en löpande andel av eventuella använd-
ningsintäkter som deras kunder genererar. Denna återkom-
mande intäkt är attraktiv för partnern och är inte allmänt till-
gänglig med mjukvarulösningar från andra leverantörer.

Artificial Solutions har olika typer av relationer med sina part-
ners. En del partners vill ha den fulla kontraktuella relationen 
med sina kunder, och dessa partners köper licenser och 
användning från Artificial Solutions för vidareförsäljning till 
sina kunder, medan andra partners föredrar att deras kunder 
ingår licensavtal direkt med Artifical Solutions varvid dessa 
partners tillhandahåller egna avtal för professionella tjänster 
och support.

Professionella tjänster

BruttomarginalLicens

Användningsbaserade avgifter

År 4År 3År 2År 1PoC

85 %

%

85 %

85 %

85 %

Professionella tjänster

BruttomarginalLicens

Användningsbaserade avgifter

År 4År 3År 2År 1PoC

87 %

%

85 %

80 %
58 %

FINANSIELL UTVECKLING NYA KUNDER  
GENOM PARTNERNÄTVERKET

FINANSIELL UTVECKLING DIREKTA NYA KUNDER

Delivered by https://ipohub.io



VERKSAMHETS- OCH MARKNADSÖVERSIKT

20

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB

Finansiella mål
Artificial Solutions kunder är stora nationella och multinatio-
nella organisationer som i allmänhet har ett stort antal kunder 
med vilka de behöver kommunicera på flera plattformar och 
på flera språk. Intäkterna från dessa kunder genereras under 
olika faser, vilket indikeras i diagrammet ovan, och den stora 
volymen av användningsbaserade intäkter är den som 
kommer sist. Det är Bolagets strategi att leverera dessa 
projekt genom ett nätverk av, enligt Bolagets uppfattning, 
världsledande systemintegratörer. Under åren sedan lanse-
ringen av Teneo-plattformen har Artificial Solutions fokuserat 
på att sälja och genomföra projekt direkt med sina kunder, 
samtidigt som man byggt upp kompetensen inom sitt partner-
nätverk för att leverera projekt. Bolaget har varit engagerat i 
konceptverifiering och pilotprojekt för ett antal sådana kunder. 
Dessa kunder har implementerat lösningen i ett antal initiala 
projekt. I tidiga skeden av en ny lösning kommer intäkter från 
projekt att vara övervägande licenser för konsulttjänster. När 
lösningen är färdigimplementerad, kommer intäkterna att 
förskjutas till en blandning av licenser och användningsbase-
rade avgifter. I enlighet med denna modell befinner sig många 
befintliga projekt i övergången från konsulttjänster till licenser 
och användnings baserade avgifter. Samtidigt har antalet avtal 
där partners är  involverade ökat avsevärt. Då partners kommer 
att leverera konsulttjänster, kommer Bolagets initiala intäkter 
att begränsas till licenser. Allt eftersom projekt som levereras 
av partners övergår i användningsbaserade avgifter förväntas 
 Bolagets volymer öka. Det finns ett antal projekt som nu imple-
menteras av partners och som förväntas att börja  generera 
användningsbaserade intäkter. Som ett resultat av  Bolagets 
fokus på initiala projekt är Bolagets intäkter som genererats i 
det här skedet av projekten hittills begränsade och återspeglar 
inte den tillväxt som förväntas komma från stora volymer av 
användningsbaserade intäkter.

Domänerna i befintliga projekt visar på möjligheten att öka de 
användningsbaserade intäkterna genom att utöka domäner 
samt addera plattformar och språk bland dessa världsledande 
varumärken.

När dessa kunder, och de nya kunderna som levereras via 
 Artificial Solutions partnernätverk, når produktionsfasen 
förväntar sig Artificial Solutions att intäkterna från licenser 
och användaravgifter växer.

Artificial Solutions styrelse har fastställt finansiella mål enligt 
nedan:

Orderingång: Orderingången ska på medellång och lång sikt 
växa snabbare än tillväxten på marknaden för Natural 
 Language Processing (NLP). 

Bruttomarginal: Bruttomarginalen ska öka till mer än 
70 procent av intäkterna i slutet av 2020 till följd av att propor-
tionerna av olika intäkter kommer att förändras till att omfatta 
en större andel licens- och användaravgifter än tjänster.

Kassaflöde från den löpande verksamheten: Bolaget ska 
generera positiva kassaflöden från den löpande verksamheten 
i slutet av 2020. 

De finansiella målen som beskrivs ovan representerar 
framtids utsikter. Dessa framåtblickande uttalanden är inte 
garantier för framtida finansiell och operativ utveckling och 
Bolagets faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från de som 
uttrycks eller underförstås av dessa framåtblickande uttalan-
den till följd av många faktorer inkluderande, men inte begrän-
sade till, de som beskrivs i avsnittet ”Viktig information till inves-
terare – Framåtriktad information” och avsnittet ”Riskfaktorer”.

Investerare uppmanas att inte sätta otillbörlig tilltro av något 
av de uttalanden som anges ovan.
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Fordon, 7 %

Bank, 9 %

Sjukvård, 11 %

Försäkring, 2 %

Olja & Gas, 18 %

Online detaljhandel, 5 %

Övriga, 4 %

Delägare, 10 %

Allmän administration, 2 %

Detaljhandel, 4 %

Telekom, 27 %

Resor och fritid, 1 %

Asien, 0 %

Benelux, 12 %

Tyskland, 12 %

Global, 25 %

Italien, 9 %

Scandinavien, 10 %

Storbritannien, 11 %

USA, 20 %

KUNDER INDELAT I BRANSCH RESPEKTIVE REGION, OKTOBER 2019.

Kundbas
Artificial Solutions har byggt en global kundbas av framstå-
ende kunder med flera globala referenskunder inom viktiga 
branscher.

Dessa kunder är mycket stora internationella organisationer, 
som huvudsakligen är verksamma inom konsumentsektorn, 
med miljontals kunder som de behöver kommunicera med, 
förstå, ge support och sälja till. Deras behov är att i förläng-
ningen öka kundtillfredsställelse och lojalitet, minska kostna-
derna, erhålla insiktsfulla data och minska kundförluster.

Som globala organisationer, kommunicerar de på flera språk, 
och de förstår vikten av en företagsanpassad, robust och 
beprövad plattform.

Applikationer för Conversational AI som har implementerats 
inkluderar:

 ● Virtuella kundassistenter för automatiserad service.

 ● Intelligenta digitala anställda för online-försäljning.

 ● Språkgränssnitt som röstaktiverar enheter, programvara, 
IoT, autonoma fordon etc.

 ● Människolika karaktärer med naturligt språk i spel, VR & AR.

 ● Förstärkning för befintlig personal inom områden som HR 
och understödjande support.

 ● Tolka stora datamängder av ostrukturerad samtalsdata för 
att leverera insikt och förståelse för vad kunden faktiskt 
tycker och tänker. 

Såsom beskrivits i avsnittet “Strategi för fortsatt tillväxt” foku-
serar Artificial Solutions på att öka det totala värdet av sina 
kundkonton, i synnerhet att öka användningsbaserade avgifter 
genom att arbeta med sina kunder för att öka antalet slutan-
vändare som får åtkomst till Conversational AI-applikationer, 
addera nya språk och kanaler där det är lämpligt till applikatio-

nerna samt genom att identifiera nya användningsområden 
för Conversational-AI applikationer hos varje kund. 

Uppskattat livstidsvärde av typisk kund illustreras nedan:

KUNDENS LIVSTID

EUR

Licens Professionella tjänster

Användningsbaserade avgifter

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

321

Fallstudier som illustrerar typiska kundprofiler inkluderar:

En stor global fordonstillverkare har framgångsrikt arbetat till-
sammans med Artificial Solutions och en av Bolagets globala 
systemintegratör-partners som tillsammans har implemente-
rat en intelligent Teneo-baserad virtuell assistent som redan 
har levererat en 400 procentig ökning av konvertering av kund-
resan från webbesök till provkörning. En nyckelåtgärd för 
fordonstillverkaren. Följt av denna framgång och baserat på ett 
befintligt globalt avtal, kommer Teneo att användas av ett 
centralt team inom Scania, ett annat dotterbolag inom koncer-
nen, för att skapa intelligenta samtalsgränssnitt genom hela 
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organisationen. Starka samarbetsfunktioner inom Teneo som 
stödjer utveckling inom hela organisationen gör det möjligt för 
Scanias utvecklare och affärsanvändare att bygga avancerade 
chatbott-applikationer på ett flertal språk för användning inom 
ett brett spektrum interna och externa användningsområden. 
Genom det globala avtalet pågår för närvarande ett flertal 
andra nya projekt inom fordonskoncernen. 

Ett av världens största bolag inom medicinsk teknik, tjänster 
och lösningar arbetar för närvarande aktivt med Artificial 
 Solutions för att implementera Teneo-baserade assistenter i 
användningsområden som spänner sig över både interna 
projekt såsom HR- och It-support samt externa kundapplikatio-
ner utformade för att förbättra kundupplevelsen. Det globala 
licensavtalet som tillåter att deras innovationscenter kan 
implementera samtals lösningar inom ett flertal användnings-
områden och på flera språk gavs till Artificial Solutions, och 
såldes primärt in genom ett partnerskap med en av Bolagets 
globala partners. 

En amerikansk leverantör av finansiella tjänster med över 
1 biljard i förvaltade tillgångar har använt sig av Artificial 
Solutions Teneo-plattform för att implementera ett samtals-
lösningsgränssnitt som möjliggör för deras kunder att genom-
föra transaktioner och lösa problem dygnet runt, året om. Den 
Teneo-baserade lösningen har signifikant minskat inkom-
mande frågor till deras nationella callcenter medan 
 integrationen med bolagets arbetsflöden inom robotstyrd 
processautomation har bidragit till höga nivåer av kundnöjd-
het, i vissa fall har vändtiderna för dokumentering exempelvis 
minskat från sju dagar till en timme. 

Ett amerikanskt Fortune 500-bolag, som är en global tele-
komaktör med en långvarig kundrelation till Artificial Solutions 
och som har implementerat Teneo inom fyra användnings-
områden, har utökat sitt åtagande mot Bolaget genom köpet 
av ytterligare Teneo-licenser som tillåter implementering av 
tekniken i nya användningsområden. Detta kundkonto har 
redan genererat betydande intäkter och Artificial Solutions 
bedömer att det finns betydande möjligheter till fortsatt till-
växt. Bolaget har nyligen i en division gjort Teneo-lösningen 
tillgänglig för 120 miljoner kunder för support, vilket vi förvän-
tar oss kommer öka användningen och intäkterna avsevärt. 

Referensfallen sträcker sig över många andra branscher, 
geografiska områden och företag. Exempelvis har Teneo-
lösningar, genom en av Artificial Solutions globala partners, 
redan implementerats hos två stora amerikanska myndighe-
ter, vilket är ett helt nytt marknadssegment för Bolaget med 
god potential. Ett projekt pågår för närvarande i Norden för en 
internationell närbutiks-kedja och en stor europeisk tele-
komjätte har använt sig av Teneo både för lansering av sin 
egen kundservicebot såväl som i sitt val av samtalsbaserad 
plattform för implementering av chattbot-kapacitet i sin 
service- och konsultdivision.

Dessa konton illustrerar hur befintliga kunder fungerar som 
viktiga referenser för Artificial Solutions strategi. De är alla 

”baskunder” – de är i ett tidigt skede av att anamma lösningar 
för Conversational AI i sina organisationer. Hos samtliga finns 
en möjlighet till betydande tillväxt både direkt inom kundorga-
nisationen och som referenskund för branschen som helhet. 
Alla kan bidra till ökade högmarginalintäkter genom licenser 
och användningsbaserade avgifter.

Produktutveckling
Artificial Solutions har en egen dedikerad organisation för 
produktforskning och produktutveckling med mycket erfarna 
mjukvaruingenjörer och datalingvister specialiserade på 
naturlig språkutveckling. Artificial Solutions driver fyra forsk-
nings- och utvecklingscentra. Centren är belägna i Sverige, 
Spanien, Storbritannien och Tyskland. Artificial Solutions 
budget för 2019 avseende forskning och utveckling uppgår till 
2,1 MEUR och är främst avsedd för fortsatt förbättring och 
vidareutveckling av Teneo-plattformen, inklusive nästa stora 
release av Teneo, som innehåller nya viktiga funktioner som 
gör teknologin ännu mer attraktiv för både partnernätverket 
och för Chief Information Officers inom stora bolag.

Produktutvecklingsorganisationen är också ansvarig för 
 företagets patent som skyddar Bolagets teknologiplattform. 
Patenten omfattar den centrala Teneo-produkten, träning, 
data samt automatiserad utveckling av lösningar för Conver-
sational AI, men också hybridansatsen som Teneo-plattfor-
men använder sig av.

Direktförsäljning
Artificial Solutions har direktförsäljningsteam i både Europa, 
USA och Asien-Stillahavsregionen, som utökas genom Bola-
gets partnernätverk för större systemintegratörer och digitala 
byråer både i dessa regioner och globalt. Detta partnernätverk 
har etablerat  relationer med ledande befattningshavare i 
större företag samt ett säljteam med särskilda incitament för 
att sälja tjänster; en nyckelkomponent i alla lösningar för 
Conversational AI.

Eftersom sektorn för Conversational AI befinner sig i ett tidigt 
mognadsskede vill större kunder vanligtvis se referensinstalla-
tioner och driva pilotprojekt för att bedöma konceptet. I 
sådana fall kan införsäljningen ta sex till tolv månader. I takt 
med att lösningar för Conversational AI blir alltmer etablerade 
och vanliga, är det Artificial Solutions uppfattning att behovet 
av referensinstallationer och pilotprojekt minskar. Bolaget har 
även lanserat Teneo Developer som tillåter partners och 
kunder att testa funktionaliteten i förväg innan ett beslut. 
 Bolaget har redan sett bevis på att detta avsevärt minskar 
införsäljningscykeln till i vissa fall två till fyra månader, och i 
vissa fall helt undanröjer behovet av referensinstallationer. 

Vidare tenderar dessa lösningar i hög grad fortsätta användas 
av företagskunder som en gång börjat använda plattformen 
och dessutom bygger ytterligare lösningar inom andra 
 områden av sin verksamhet. Artificial Solutions förutser därför 
en ökande mängd merförsäljning och möjligheter till kors-
försäljning framöver.
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Konsulttjänster
Bolagets operativa organisation tillhandahåller professionella 
konsulttjänster för både direkta kundimplementeringar och för 
att stötta sina externa partners med resurser och special-
kunskap när de behöver. Dessutom kan organisationen tillhan-
dahålla fullständiga driftsmiljöer eller drifttjänster för att 
hjälpa kunderna skapa sin egen driftsmiljö. Mervärdestjänster, 
 inklusive utbildning och supporttjänster tillhandahålls också 
från den operativa organisationen.

Avseende Bolagets interna IT-infrastruktur såsom servrar, 
arbetsstationer och standardapplikationer så äger Bolaget sin 
egen infrastruktur och licensierar sina standardapplikationer 
från relevanta tredjepartsleverantörer såsom Microsoft.

Marknadsföring
Artificial Solutions marknadsföring sker globalt med primära 
mål som är fokuserade på strategi och kommunikationen till 
relevanta målgrupper, profilering och ökad kännedom om 
produkter och varumärke. Därutöver ligger fokus på att under-
lätta försäljning genom alltifrån försäljning till nya kunder till 
att stärka relationen med befintliga kunder och partners. De 
primära marknadsföringskanalerna som används av Bolaget 
omfattar digital marknadsföring, medie- och analytikerrelatio-
ner och olika former av kontaktpunkter, såsom deltagande i 
konferenser och mässor samt direktmarknadsföring såsom 
direktförsäljning och e-postkampanjer.

Organisationsstruktur
Artificial Solutions är per dagen för Prospektet direkt eller  indirekt moderbolag till elva dotterbolag i enlighet med koncernstrukturen 
nedan.

1) Artificial Solutions har formellt slutfört förvärvet av cirka 99,3 procent av de totala antalet aktier och röster i Artificial Solutions Holding. Scope har i enlighet 
med ett aktieägaravtal mellan de tidigare ägarna av Artificial Solutions Holding, inklusive drag-along rättigheter, begärt att den kvarvarande aktieägaren i 
Artificial Solutions Holding som ej deltog i det Omvända Förvärvet ska överlåta sina aktier i Artificial Solutions Holding till Artificial Solutions i enlighet med 
samma villkor som i det Omvända Förvärvet. Om det visar sig inte vara möjligt att slutföra förvärvet av aktierna genom drag-along, till exempel på grund av 
att den berörda aktieägaren är oanträffbar, kan Artificial Solutions komma att inleda ett förfarande om tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen 
(2005:551) i syfte att få kontroll över de återstående 0,7 procent av aktierna i Artificial Solutions Holding.

Artificial Solutions International AB
(Sverige)

Artificial Solutions Holding ASH AB
(Sverige)

Artificial Solutions B.V.
(Nederländerna)

Artificial Solutions UK Limited
(Storbritannien)

Artificial Solutions Scandinavia AB
(Sverige)

Artificial Solutions Iberia SL
(Spanien)

Artificial Solutions (Netherlands) BV
(Nederländerna)

Artificial Solutions Italia S.R.L.
(Italien)

Artificial Solutions Inc
(USA)

Artificial Solutions Singapore Pte Ltd
(Singapore)

Artificial Solutions Germany GmbH
(Tyskland)

Artificial Solutions France SAS
(Frankrike)

99,32%

100%

100%

100% 100%

Artificial Solutions har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver verksamhet från åtta regionala kontor i Europa, USA och 
Singapore.
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Finansiering av Artificial Solutions verksamhet
Fram tills dess att Artificial Solutions har tillräckligt med 
rörelse intäkter avses verksamheten att finansieras med likvid 
från Företrädesemissionen.

Investeringar
Väsentliga investeringar efter den 30 september 2019
Artificial Solutions har sedan utgången av den senaste 
rapportperioden, fram till dagen för Prospektet, inte gjort 
några väsentliga investeringar.

Nuvarande investeringar och åtagandanden med hänsyn 
till framtida investeringar
Artificial Solutions har godkänt ytterligare investeringar för 
2020 till ett belopp om cirka 2,2 MEUR som huvudsakligen 
består av forskning och utveckling. Investeringarna finansie-
ras genom tillgängligt rörelsekapital. Utöver detta har Artificial 
Solutions inga pågående väsentliga investeringar eller fram-
tida investeringar som styrelsen har åtagit sig. 

Väsentliga trender
Enligt Artificial Solutions drivs marknaden för Conversational AI 
av ett antal viktiga trender: 

 ● Den fortsatta ökningen av konsumenternas acceptans att 
använda ett språkgränssnitt som en metod att kommuni-
cera med teknik, uppkopplade saker, applikationer och 
webbplatser. Oberoende forskning och all direkt marknads-
erfarenhet indikerar att det här är en trend som fortsätter 
att växa väsentligt. Se avsnittet – ”Marknadsöversikt” för 
ytterligare information. 

 ● Företagen kommer att fortsätta att övergå från automatise-
rad kundupplevelse till samtalsaktiverade kanaler som ett 
sätt bättre engagera sig med deras kunder.

 ● Utvecklingen av befintliga och nya domäner inom markna-
den för Conversational AI.

Förutom ovan nämnda marknadsdrivkrafter kan Artificial 
Solutions potentiellt påverkas av ett antal viktiga trender, 
bland annat:

 ● Conversational AI ses som en av de mest spännande 
aspekterna av AI och riktas därigenom även mot många av 
de stora teknikjättarna, inklusive Google, Microsoft, 
Amazon och IBM. Artificial Solutions har tydlig differentie-
ring, särskilt kring företagets fokus på denna marknad, men 
befintliga relationer mellan teknikjättar och eventuella 
kandidater kan påverka Artificial Solutions förväntade 
tillväxt. 

 ● När företagen mer och mer börjar anta Conversational AI 
blir datasäkerheten allt viktigare för företagen. Artificial 
Solutions anser att Bolaget ha en stark position kring detta, 
men förändringar på marknaden kan påverka utsikterna.

Artificial Solutions affärsmodell påverkas också av ett antal 
viktiga trender, bland annat:

 ● Artificial Solutions driver alltmer verksamheten genom sitt 
indirekta partnernätverk som levererar tjänsteaspekten i 
verksamheten. Detta kommer emellertid att ändra 
intäktsmixen till licensintäkter med högre marginal. Utökad 
försäljning kommer att krävas för att behålla 
orderingångstillväxten.

 ● Ökningen i användningen av Conversational AI som använ-
dargränssnitt förväntas leda till nya marknadsmöjligheter 
för Artificial Solutions.

Väsentliga förändringar av Artificial Solutions låne- och 
finansierings struktur efter den 30 september 2019
Som en del av Företrädesemissionen har Artificial Solutions 
erhållit brygglån om totalt 23 MSEK från Huvudägaren. Brygg-
lånen löper med en ränta om 10 procent per år och avses att 
kvittas av Huvudägaren mot aktier i Företrädesemissionen.

Därutöver har Bolaget beviljats en förlängning av två kortfristiga 
lån från Leman Management Nominees Limited. Per den 
31 december 2019 uppgår det utestående beloppet under lånen 
till totalt 8,2 MEUR och ska återbetalas den 31 mars 2021.

Artificial Solutions har även beviljats en förlängning av ett lån 
från Masselaz AB. Per den 31 december 2019 uppgår det 
utestående beloppet under lånet till 1,1 MEUR och ska återbe-
talas den 31 mars 2021.

I december 2019 beviljades Artificial Solutions en förlängning 
av ett lån från Aros Kapital AB, vilket ska återbetalas den 
10 mars 2020. Per den 31 december 2019 är det utestående 
beloppet under lånet 18 MSEK.

I januari 2020 beviljades Artificial Solutions ett brygglån av 
aktieägaren SEB- Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens 
Pensionsstiftelse. Brygglånet löper med en ränta om 10 
procent per år och avses kvittas av SEB-stiftelsen mot aktier i 
Företrädesemissionen. Per dagen för Prospektet är det utestå-
ende beloppet under lånet 5,1 MSEK.

För mer information om ovanstående lån, se avsnittet 
 ”Information om aktieägare och legal information – Väsentliga 
avtal – Kreditavtal och övrig upplåning”.

I januari 2020 beviljades Artificial Solutions ett brygglån av 
André Hoffmann. André Hoffmann avser att förvärva teck-
ningsrätter från Huvudägaren. Brygglånet löper med en ränta 
om 10 procent per år och avses kvittas av André Hoffmann 
mot aktier i Företrädesemissionen. Per dagen för Prospektet 
är det utestående beloppet under lånet cirka 12,6 MSEK.

Utöver vad som angivits ovan har det inte inträffat några 
väsentliga förändringar avseende Artificial Solutions låne- och 
finansieringsstruktur efter den 30 september 2019 fram till 
dagen för Prospektet.
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MARKNADSÖVERSIKT
Inledning
Conversational AI är en form av artificiell intelligens (”AI”) som 
möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, 
webbplatser och uppkopplade saker på ett vardagligt och 
naturligt mänskligt sätt via röst, text, beröring eller gester. 
Conversational AI erbjuder ett engagerande och intuitivt sätt 
att interagera med teknik som är inställt på att revolutionera 
människors relation till teknik.1) 

Artificial Solutions anser att Conversational AI gynnar 
såväl användare som företag. Användare uppskattar 
 Conversational AI på grund av dess snabba, intuitiva och 
 praktiska gränssnitt. Conversational AI erbjuder även företag 
ett sätt att skapa en mer personlig och engagerande kund-
upplevelse, och som i gengäld ger företaget en mängd 
 värdefull kundinformation som möjliggör ytterligare tillväxt.

Mot den bakgrunden efterfrågar nu allt fler företag system för 
Conversational AI för att utveckla alla delar av verksamheten 
där kommunikation i dag sker mellan människor. Genom 
applikationer som chattbotar, virtuella eller artificiella assis-
tenter och digitala medarbetare är Conversational AI på väg 
att i grunden förändra interaktionen mellan människor och 
datorer. Inom exempelvis kundservice automatiserar intelli-
genta chattbotar kundfrågor för att frigöra arbetskraft till 
mer icke-standardiserat arbete. Gränssnitt som bygger på 
 Conversational AI skiftar dynamiken från att användare måste 
lära sig gränsnittet, till att chattboten lär sig vad användaren 
efterfrågar. Dynamikskiftet har redan gett betydande resultat 
vid exempelvis introduktion för nyanställda, utbildning och 
i form av produktivitet och effektivitet på arbetsplatser. 
I smarta hem har röstassistenter börjat kontrollera hushålls-
apparater medan informationsassistenterna i bilar blir allt mer 
intelligenta, vilket tillåter förare att kontrollera  funktioner med 
rösten.

Användningsområdena är många, och tillväxttakten hos 
Conversational AI visar att ”samtalsbaserat” är inställt på att 
ligga i framkant av utvecklingen av kommunikationen mellan 
människa och dator.2) 

Företag har fyra primära drivkrafter för investeringar i Conver-
sational AI:

 ● Driva omsättning. Intelligenta chattbotar guidar kunderna 
smidigt genom köpprocessen, vilket leder till en ökad 
försäljning och intäkter. Automatiserade försäljningsassis-
tenter kommer ihåg kundernas preferenser och kan ge 
anpassad hjälp tillsammans med en varsam merförsälj-
ning. Anonymiserad samtalsdata kan användas till att 
förstå trender och bättre tolka kundernas känslor och däri-
genom samla in ovärderlig information för att utveckla 
produkter och tjänster. Text baserade meddelandebotar 
öppnar nya kanaler för auto matiserade säljdialoger som 
engagerar kunden och skapar personlig rådgivning och 
support.

 ● Minska kostnader. Genom att automatisera en andel av 
alla telefonsamtal, e-postmeddelanden, sms och medde-
landen i sociala medier samt livechat-sessioner, som 
annars skulle ha krävt direkt mänsklig medverkan, frigör 
Conversational AI tid för de anställda att kunna fokusera på 
mer mervärdeskapande kundåtaganden. Automatiserade 
kundservicebotar arbetar även dygnet runt, vilket eliminerar 
behovet av övertid och kan minska samtal till servicecenter 
med upp till 40 procent.3)

 ● Erbjuda nya metoder för kundkontakt. Det finns situationer 
där ett språkgränssnitt helt enkelt är ett bättre alternativ. 
Exempelvis kan kundtjänst automatiseras med hjälp av en 
virtuell assistent som kan hantera miljontals användare, 
vilket innebär att kundförfrågningar kan besvaras på ett 
effektivt och mänskligt sätt, 24 timmar om dygnet. En 
 tekniker som bär skyddskläder kan ges tillgång till tekniska 
instruktioner via röststyrning och därigenom ha båda 
händerna fria. En artificiellt intelligent chattbot kan ge råd 
och support för ett brett spektrum av områden och 
problem.

 ● Differentiering. Conversational AI-gränssnitt bidrar till en 
friktionsfri användarupplevelse som driver på produktdiffe-
rentiering. En kundupplevelse i Virtual Reality med ett artifi-
ciellt  intelligent språkgränssnitt ger ett starkt intryck av 
innovation. Att samtala med karaktärer i ett dataspel som 
om de var uttrycksfulla människor tar kundengagemanget 
till nya nivåer. Ett språkgränssnitt tillför ett intuitivt alterna-
tiv till ett komplext menysystem för hemautomatisering 
och säkerhet.

1) Wired: ’Conversational AI: making technology more human’ - https://www.wired.co.uk/article/conversational-ai-making-technology-more-human.
2) Forbes: ‘AI By The Numbers: 33 Facts And Forecasts About Chatbots And Voice Assistants’ https://www.forbes.com/sites/gilpress/2017/05/15/

ai-by-the-numbers-33-facts-and-forecasts-about-chatbots-and-voice-assistants/#125647ad7731.
3) Case Study: How Shell Changed the Face of Distributor Engagement (extract from independent conference presentation available at https://www.youtube.

com/watch?v=IW7JCONTGvc&list=PLyCWXHF6DVs_KDJNc-dX_nebnYsUFVjWB&index=10&t=2s).

Delivered by https://ipohub.io



VERKSAMHETS- OCH MARKNADSÖVERSIKT

26

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB

Att utveckla verkligt samtalsbaserade, mänskliga och kvalifi-
cerade kommunikationslösningar är emellertid komplicerat. 
Vardaglig mänsklig kommunikation karaktäriseras av att 
människor kan vara oförutsägbara, inte säger vad som förvän-
tas, använder egen terminologi, viker av på sidospår, cirklar 
 tillbaka till tidigare ämnen, utelämnar viktig information samt 
ber om förtydliganden. Även att tolka enkla frågor från en 
användare såsom ”Vad är tillgängligt?” innebär att kommuni-
kationssystemet måste ha ett minne och en förståelse för 
samtalsämnet. 

Det är en komplex uppgift att med datorers hjälp efterlikna 
människors kommunikationsförmåga, särskilt om denna 
förmåga ska kunna kombinera flera språk och en mängd olika 
kanaler, såsom internet, mobiltelefoner, meddelandetjänster 
samt teknologier för smarta hem. Företag behöver således 
verktyg – speciella utvecklingsplattformar som innehåller alla 
nödvändiga komponenter för att bygga, driftsätta och under-
hålla språkgränssnitt – för att hjälpa dem att på ett snabbt 
och enkelt sätt kunna utveckla lösningar för Conversational AI. 
Dessa verktyg benämns plattformar för Conversational AI, och 
det är en marknad som utvecklas snabbt. 

Marknaden för Conversational AI
Marknadssegment
Det finns tre primära användartyper för kommersiell Conver-
sational AI: kunder, anställda och enheter. I vissa situationer 
kan en applikation användas av mer än en användartyp. 
 Exempelvis kan en kundserviceapp, som syftar till att hjälpa 
kunderna, användas av callcenterpersonalen eftersom den kan 
svara snabbare än det interna systemet. Conversational AI 
används vanligtvis:

 ● Mellan företag och kunder: Applikationer för Conversatio-
nal AI möjliggör för företag att skapa en friktionsfri kund-
resa eftersom de interagerar över en mängd olika digitala 
kanaler och enheter. Vissa utvecklingsplattformar gör det 
möjligt för företagen att samla in och analysera hela samtal 
(med hänsyn tagen till regelverk för dataskydd) för att 
förstå kundens sanna vilja och därigenom skapa nya 
intäktsmöjligheter för företaget.

 ● Mellan företag och anställda: System för Conversational AI 
möjliggör för företag att effektivisera affärsprocesser och 
öka produktiviteten, vilket gör att organisationer kan göra 
mer utan att öka antalet anställda. Conversational AI 
används till exempel i ökad utsträckning för att utvidga den 
robotiserade processautomatiseringen (RPA), vilket tillåter 
RPA och andra AI-tillgångar att integreras i applikationer för 
Conversational AI och därigenom leverera lösningar utan 
mänsklig inblandning för processer med stora volymer.

 ● Mellan användare och enheter: Conversational AI har en 
stark dragningskraft på hemautomatiserings- och fordons-
marknaderna, där beroendet av klumpiga menysystem för 
att använda olika enheter ses som ett hinder för ökad 
användning. Conversational AI är med sin förmåga att 
förstå komplexa meningar, sina flexibla integrationsmöjlig-
heter och en öppen arkitektur idealisk för dessa marknader.

Hur Conversational AI skapar värde
Enligt Artificial Solutions möjliggör Conversational AI för 
 företag att förbättra kundupplevelser genom ökat engage-
mang, personlig kundservice och högre kundnöjdhet. Inget 
mer lotsande genom oändliga menysystem. Kunderna kan 
helt enkelt fråga efter vad de vill ha, precis som om de pratade 
med en mänsklig medarbetare – och få rätt svar varje gång.

För att uppnå denna typ av upplevelse behöver företagen en 
utvecklingsplattform för Conversational AI som kan leverera 
människolika samtal genom alla kanaler på vilket språk som 
helst. En plattform som kan följa med användaren när de byter 
enheter och tjänster under dagen; ge personliga svar genom 
att komma ihåg relevanta fakta och användarpreferenser 
samt använda back office-databaser eller information från 
tredje part för att ge uttömmande svar.

1) Case Study: How Shell Changed the Face of Distributor Engagement (extract from independent conference presentation available at https://www,.youtube.
com/watch?v=IW7JCONTGvc&list=PLyCWXHF6DVs_KDJNc-dX_nebnYsUFVjWB&index=10&t=2s).
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Avgörande för framgången och inverkan av Conversational AI 
är applikationens förmåga att samla in och tolka kommunika-
tionsdata för att upptäcka ”kundens sanna röst”, som i slut-
ändan visar vad kunden faktiskt tycker och tänker.

Artificial Solutions anser att data är en av de viktigaste förde-
larna med en applikation för Conversational AI. Människor 
delger stora mängder information under ett samtal; individu-
ella preferenser, åsikter, känslor och tendenser är alla en del av 
kommunikationen. Vissa utvecklingsplattformar för Conversa-
tional AI ger företag verktyg för att förstå och analysera infor-
mationen och använda den direkt i samtalet. Det ökar engage-
manget och inlärningen och underhåller gränssnittet i 
 Conversational AI vilket ger affärsinsikter i realtid.

För att detta ska vara till nytta behöver företagen äga all data 
som genereras av kommunikationen. Så är emellertid inte 
alltid fallet. Ofta behåller utvecklaren av det samtalsbaserade 
AI-systemet datan för sina egna ändamål. Det kan innebära 
att kundföretaget exempelvis endast får den ”slutliga pizza-
beställningen”, men inte informationen om de många 
 förfrågningarna om exempelvis glutenfri pizzabas och förblir 
därmed ovetande om att detta kan vara ett nytt expansions-
område för dem.

Marknadsstorlek och framtidsutsikter
Conversational AI – som är i fokus för Artificial Solutions – är 
en undergrupp inom den bredare AI-marknaden. En marknad 
som beräknas växa betydligt. Enligt International Data Corpo-
ration (IDC) Worldwide Semiannual Cognitive Artificial Intelli-
gence Systems Spending Guide, kommer utgifter för investe-
ringar i kognitiva- och AI-system att nå 77,6 miljarder USD år 
2022, mer än tre gånger den ursprungliga prognosen om 
24,0 miljarder USD år 2018. Den genomsnittliga årliga tillväxt-
takten (Eng. Compund Annual Growth Rate) (“CAGR”,) för 
 prognosperioden 2017–2022 är 37,3 procent.1) 

Mjukvara kommer att utgöra både den största och den snab-
bast växande teknologikategorin i hela prognosen och repre-
senterar cirka 40 procent av alla utgifter för AI med en femårig 
CAGR om 43,1 procent. Två fokusområden för dessa investe-
ringar är applikationer för Conversational AI (exempelvis 
personliga assistenter och chattbotar) och applikationer för 
djup- och maskininlärning (använda på ett brett spektrum av 
domäner).

Publicerade marknadsprognoser för marknadstillväxt varierar 
med en konservativ utsikt tillhandahållen av Marketsand-
Markets, som uppskattar att den globala marknaden för 
Conversational AI kommer att växa från 4,2 miljarder USD 
år 2019, till 15,7 miljarder USD år 2024, med en CAGR om 
30,2 procent under prognosperioden (2019-2024).2) De vikti-
gaste driv krafterna för tillväxten på marknaden innefattar den 
ökade efterfrågan efter AI-drivna kundsupport-tjänster, omni-
kanal implementering och minskade kostnader för utveckling 
av chattbotar.

Nordamerika förväntas vara den största marknaden för den 
globala marknaden för Conversational AI-mjukvara medan 
Asien–stilla havsområdet (APAC) förväntas ha högst CAGR 
om 38,82 procent mellan 2017 och 2023. Nordamerika förvän-
tas vara den ledande  regionen inom i termer om att ta till sig 
och utveckla  Conversational AI. 

Plattformar för Conversational AI används för att bygga 
 chatbotar och virtuella assistenter. Enligt Research and 
Markets förväntas marknaden för virtuella assistenter att 
växa med en CAGR om 38.82 procent mellan 2017 och 2023. 
Användningen av Conversational AI-drivna virtuella assistenter 
växer både på arbetsplatser och för att stötta verksamheter 
rörande kundkommunikation. Gartner uppskattar att 
25 procent av digitala medarbetare förväntas komma att 
använda virtuellt anställda assistenter på daglig basis 2021, 
en ökning jämfört med mindre än två procent 2019.3) Gartner 
uppskattar även att 25 procent av kundservice- och support-
verksamheter 2020 kommer att integrera virtuell kundassis-
tentteknologi för kundkommunikation i alla kanaler, en ökning 
jämfört med mindre än två procent 2017.4)

Marknadens drivkrafter och trender
När fler och fler kunder kontaktar företag via digitala kanaler, 
implementeras virtuella assistenter drivna av Conversational AI 
för hantering av kundförfrågningar på webbplatser, mobilappar, 
chattappar och sociala nätverk. Faktum är att den ledande 
analysfirman Gartner förutspår att 15 procent av alla kundser-
viceinteraktioner kommer att hanteras helt av AI år 2021, en 
ökning med 400 procent från 2017.5)

1) IDC - Worldwide Spending on Cognitive and Artificial Intelligence Systems Forecast to Reach $77.6 Billion in 2022, According to New IDC Spending Guide 
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44291818.

2) MarketsandMarket - Conversational AI Market - Global Forecast to 2024 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/conversational-ai-
market-49043506.html?gclid=EAIaIQobChMI9Pil4ou15QIVBofVCh3PaQQgEAAYASAAEgKIPvD_BwE.

3) Gartner Newsroom: Gartner Predicts 25 Per cent of Digital Workers Will Use Virtual Employee Assistants Daily by 2021 https://www.gartner.com/en/news-
room/press-releases/2019-01-09-gartner-predicts-25-percent-of-digital-workers-will-u.

4) Gartner Newsroom: Gartner Says 25 Per cent of Customer Service Operations Will Use Virtual Customer Assistants by 2020 https://www.gartner.com/en/
newsroom/press-releases/2018-02-19-gartner-says-25-percent-of-customer-service-operations-will-use-virtual-customer-assistants-by-2020.

5) Gartner: 4 Trends in Gartner Hype Cycle for Customer Service and Customer Engagement https://www.gartner.com/
smarterwithgartner/4-trends-gartner-hype-cycle-customer-service-customer-engagement/.
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I Gartners ”Market Guide for Conversational Platforms”1), som 
utforskar applikationer för Conversational AI och utvecklings-
teknologi från Amazon, Apple, Facebook, Google, och 
 Microsoft, tillsammans med andra bolag såsom Artificial 
Solutions, diskuteras hur den enorma tillväxten på marknaden 
för intelligenta assistenter kan tillskrivas automatiserade 
kundsupporttjänster och smarta hemsystem. Där framgår 
också att tillförlitligheten i vissa chattbotar är den viktigaste 
begränsande faktorn av marknaden för individuella virtuella 
assistenter.

Artificial Solutions förutspår dock att det belönar sig stort för 
företag som kan hantera detta problem genom att använda 
avancerade plattformar för Conversational AI. Inte bara 
genom ökad kundnöjdhet, utan också genom att använda den 
data som dessa AI-system genererar.

Gartner konstaterar att inte alla lösningar för Conversational AI 
är lika: ”En primär differentierande faktor bland plattformarna 
kommer att vara stabiliteten och tillförlitligheten i såväl dialog-
modeller som API- och händelsemodeller som används för att 
komma åt, anropa och styra tredjepartstjänster för att leverera 
komplexa resultat.”2)

Med Gartners uppskattning att ”Conversational AI-first” 
kommer att ersätta ”cloud-first, mobile first” som den vikti-
gaste strategiska inriktningen under de kommande tio åren,3) 
bedömer Artificial Solutions att många företag aktivt kommer 
att implementera system för Conversational AI under de 
kommande fem åren.

Konkurrenssituationen
Konkurrenter
Det är Artificial Solutions åsikt att marknaden är fragmente-
rad. Det finns såväl de leverantörer som erbjuder specifika 
lösningar på nischmarknader som teknikleverantörer som 
erbjuder kompletta plattformar för att kundföretagen fullt ut 
ska kunna nyttja fördelarna med Conversational AI.

Artificial Solutions anser att marknaden för Conversational AI, 
lite förenklat, kan indelas i tre kategorier.

 ● Företagsfokuserade: Organisationer som fokuserar på 
 företagsmarknaden, såsom IBM, Nuance, IPSoft och 
 Artificial Solutions. Dessa företag särskiljer sig genom att 
tillhandahålla en plattform som möjliggör utveckling av 
applikationer omfattande kundföretagens verksamhet i sin 
helhet, inte bara dellösningar. Genom att kunna integreras i 
äldre system, tillåta samarbete över spridda grupper av 
användare, stödja flera olika språk, öka nivån av skalbarhet 
och ytterligare utveckla säkerhet och dataintegritet möjlig-
gör utveckling av sofistikerade applikationer för Conversa-
tional AI för komplexa affärssituationer. Typiskt sett samar-
betar dessa företag med partners som KPMG, Deloitte och 
Accenture för att leverera helhets lösningar för Conversatio-
nal AI i hela företaget. Dessa integrationspartners tillhanda-
håller projektledning, affärs- samt tekniktjänster som är 
nödvändiga i implementerings processen för Conversatio-
nal AI-lösningar.

 ● Chattbotsteknologi: Teknikjättarna, som ofta kallas 
FAMGA (Facebook, Amazon, Microsoft, Google och Apple), 
erbjuder plattformar centrerade kring chattbotar. Deras 
funktionalitet tenderar att vara alltför begränsad för att 
kunna stödja långsiktiga lösningar för större företag, vilket 
utgör ett hinder för vissa företag. Vidare finns det en fråga 
om ägarskap och värdet av erhållen samtalsdata. Därut-
över körs teknikjättarnas utveckling av Conversational AI 
normalt sett endast i molnet till skillnad mot Teneo som kan 
driftas av klienten ’’in-house’’ eller i molnet. Att drifta 
lösningarna ”in-house” eller i egen regi, vilket vanligtvis före-
dras i hårt reglerade branscher, exempelvis inom bank, 
hälso- och sjukvård samt den offentliga sektorn, återfinns 
normalt sett endast hos mjukvara som är särskilt riktad 
mot företag. Även om de ännu inte ses som konkurrenter i 
de geografiska områden där Artificial Solutions för närva-
rande är verksamt, är det också möjligt att teknikjättar i 
Asien skulle kunna utveckla liknande plattformar som kan 
komma att utgöra framtida konkurrens.

1) Published: 20 June 2018 ID: G00354892.
2) Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/

gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2018/?utm_source=social&utm_campaign=sm-swg&utm_medium=social.
3) Gartner: Teachings from Gartner’s Symposium/ITExpo http://owi-tech.com/en/some-teaching-from-gartners-symposiumitxpo/.
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 ● Första generationens virtuella assistenter: Det finns ett 
antal företag som i första hand fokuserar på första genera-
tionens, begränsat samtalsbaserade virtuella assistenter, 
vanligtvis inom kundserviceområdet. Dessa inkluderar före-
tag som Creative Virtual, CX Company och Inbenta som är 
verksamma på nischmarknader. De tenderar att erbjuda 
begränsad funktionalitet och kräver ofta stora mängder 
kodning från specialiserade språkteknologer som både är 
få och kostsamma. Dessutom, med ett begränsat eller 
obefintligt stöd för globala språk fungerar dessa endast i 
specifika regioner.

Huvudsakliga inträdesbarriärer
Allmänt
Teneos patenterade hybridansats kombinerar det bästa av 
språkliga och maskininlärande modeller i samma AI-applika-
tion och även inom samma samtal. Där data finns tillgänglig 
använder Teneo maskininlärning för att snabbt leverera det 
bästa svaret. 

Artificial Solutions anser att många av de nyckelområden som 
leverantörer av plattformar för ConversationaI AI måste kunna 
hantera är relaterade till data. Bristen på data, kostnaden för 
att förvärva data och på senare tid även dataskyddsförord-
ningar utgör existerande hinder.

Dessa problem påverkar hur snabbt och kostnadseffektivt 
företag kan utveckla system för Conversational AI i framtiden.

Brist på träningsdata
Maskininlärning används alltmer inom Conversational 
AI-plattformar. Det är dock ett vanligt missförstånd att 
maskininlärningssystemen fungerar självständigt, helt utan 
mänsklig tillsyn. Detta stämmer inte. Precis som lingvistiska 
och regelbaserade system kräver människor för att utforma 
regler och svar, kräver maskininlärningssystemen människor 
för att samla in, behandla och rensa träningsdata.

Många av aktörerna i sektorn kämpar fortfarande med den här 
frågan. Företagskunder har vanligtvis inte de datamängderna 
som krävs för att träna dessa system, och om de har det, kan 
de inte rättfärdiga den höga kostnaden för att behandla och 
kategorisera data.

Att använda maskininlärning för att förstå människor kräver 
enorma mängder data. Det som är naturligt för oss människor, 
såsom relationer mellan ord, fraser, meningar, synonymer, lexi-
kala enheter, begrepp etc. måste maskinen lära sig. För före-
tag som inte har en avsevärd mängd relaterad och kategorise-
rad data  tillgänglig, utgör detta en kostsam och tidskrävande 
del av att bygga Conversational AI-applikationer.

Kostnaden för att införskaffa data
Sedan starten har Artificial Solutions samlat in stora data-
mängder från samtal mellan människa och maskin. Som 
nämnts ovan har denna datamängd använts för att, på över 

35 språk, utveckla alla de byggstenar som är viktiga för 
för ståelsen av naturligt språk. Detta för att möjliggöra för före-
tag att snabbt kunna utveckla språkgränssnitt. Även om det, 
enligt Artificial Solutions uppfattning, är nästan omöjligt att 
uppskatta hur mycket det skulle kosta en konkurrent att samla 
in och sedan använda de stora mängder samtalsdata som 
behövs för att utveckla liknande språkresurser, skulle det inne-
bära en betydande kostnads- och tidsbarriär för att ta sig in på 
marknaden.

Bristande samtalsförståelse
Bristen på data är inte det enda problemet för en del plattfor-
mar för Conversational AI. Det finns en risk att maskininlär-
ningssystemen saknar en konsekvent personlighet, eftersom 
alla svar i dialogen är sammanslagna textfragment från olika 
källor. Ur affärssynpunkt missar man därmed möjligheten att 
positionera företaget och dess värden genom att ge en konse-
kvent AI-varumärkeskänsla.

Ett desto större problem är risken för att maskininlärnings-
systemen inte förstår kundens frågor eller beteende. I ett 
språkbaserat konversationssystem kan människor se till att 
frågor med samma betydelse får samma svar. Maskininlär-
ningssystemet kan dock mycket väl misslyckas med att 
korrekt identifiera liknande frågor formulerade på olika sätt, 
även inom samma konversation.

Föreskrifter för att skydda data
Conversational AI är centrerat runt data och används för att 
personifiera kommunikationen, förbättra system och ge insyn 
i verksamheten. Det är därför viktigt att företagen kan tillgodo-
göra sig fördelarna, samtidigt som de följer lagar och regler.

Även om GDPR är en EU-förordning påverkas företag i hela 
världen av regelverket. Den som behandlar en EU-medborga-
res personuppgifter måste följa det, oavsett var företaget är 
baserat eller hur litet det är. Utmaningen för organisationer 
utgörs inte bara av att lagra data, utan också av att hämta 
information som ska exporteras eller raderas i tid.

Artificial Solutions tillhandahåller en öppen teknikarkitektur 
som gör det möjligt för företag att uppfylla sina egna högt 
ställda krav på säkerhet, inklusive möjligheten att själv drifta 
hela sin lösning för Conversational AI.

Kunderna äger också den samtalsdata de genererar, vilket gör 
det möjligt för dem att säkra datan i enlighet med sina egna 
policyer och rutiner. All kunskap som samlas in genom Artifi-
cial Solutions teknologi lagras dessutom på ett ställe, vilket 
effektiviserar sökningen och tolkningen av samtalsdata och 
möjliggör enkel identifiering av personuppgifter för lämplig 
hantering. Det är till exempel möjligt att anonymisera person-
uppgifter för att möjliggöra att samtal fortfarande används för 
statistisk analys och datainsikt, även när personuppgifterna 
har raderats i enlighet med företagets GDPR-policy.
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Artificial Solutions bedömning är att det nuvarande rörelse-
kapitalet inte är tillräckligt för Bolagets behov under de 
kommande tolv månaderna från och med dagen för detta 
Prospekt. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse  Artificial 
Solutions möjlighet att få tillgång till likvida medel för att full-
göra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till 
betalning. Underskottet i rörelsekapitalet förväntas uppstå 
under juni 2020 och beräknas uppgå till cirka 50 MSEK. Under-
skottet på rörelsekapital inkluderar kostnader för att driva verk-
samheten, återbetala lånen om 18 MSEK beviljat av Aros Kapi-
tal AB (som förfaller 10 mars 2020), återbetala låneåtaganden 
om 6 MSEK, återbetala obligationsskulden om 52 MSEK (som 
löper ut den 5 juni 2020 och som ämnas att återfinansieras 
genom en ny obligation) och återbetala brygglånen från befint-
liga aktieägare och förvärvare av teckningsrätter om 23 MSEK, 
5,1 MSEK respektive 12,6 MSEK1).

Det är Artificial Solutions bedömning att Bolagets rörelse-
kapitalbehov under de kommande tolv månaderna kommer 
att tillgodoses om Företrädesemissionen blir fulltecknad. 
Om Företrädesemissionen blir fulltecknad kommer Bolaget 
att erhålla cirka 85 MSEK efter transaktionskostnader.  
Om även Övertilldelningsoptionen blir fulltecknad kommer 
 Bolaget att erhålla ytterligare cirka 28,5 MSEK efter transak-
tionskostnader. Om Företrädesemissionen inte fulltecknas 
kommer  Artificial Solutions att undersöka alternativa finan-
sieringsmöjligheter såsom en riktad emission eller långsiktig 
lånefinansiering. Om samtliga alternativa finansieringsmöj-
ligheter misslyckas kommer Bolaget att omprioritera eller 
skjuta upp fullgörandet av vissa investeringar och dra ner på 
expansionsplanerna. Om Bolaget inte lyckas minska dessa 
aktiviteter tillräckligt kan Bolaget bli föremål för företags-
rekonstruktion, konkurs eller annan avveckling.

1) Scope, SEB-stiftelsen och André Hoffmann avser att kvitta lånen mot aktier i Företrädesemissionen.
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RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer som anses väsentliga för Artificial Solu-
tions verksamhet och framtida utveckling. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess 
förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1129 (Prospektförordningen) är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som är specifika för Bola-
get och/eller aktierna och väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

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

De risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs nedan kan få en väsentlig negativ inverkan på Artificial Solutions verksamhet, 
 finansiella ställning och/eller resultat. De kan också medföra att kursen för Bolagets aktier sjunker, vilket skulle kunna leda till att 
 Artificial Solutions aktieägare förlorar hela eller delar av sin investering.

RISKER RELATERADE TILL ARTIFICIAL SOLUTIONS 
VERKSAMHET
Artificial Solutions verksamhet är beroende av dess 
förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner
Artificial Solutions agerar på en högteknologisk marknad där 
ledande befattningshavare och annan nyckelpersonal är av 
stor vikt för Bolagets verksamhet. Artificial Solutions är därför 
beroende av personer i ledningen och annan nyckelpersonal, 
innefattande en kompetent säljkår och mjukvaruutvecklare 
med detaljkunskap om Bolaget och branschen. Att identifiera, 
rekrytera och träna upp kvalificerad personal tar tid i anspråk, 
är kostsamt och kräver omsorg. Detta kan vara särskilt utma-
nande på Bolagets marknad – Conversational AI – där konkur-
rensen om kvalificerade anställda är hög och kompetensen 
överlag kan vara begränsad. Det föreligger även en risk att Arti-
ficial Solutions inte lyckas behålla sådan personal i tillräcklig 
utsträckning. Artificial Solutions verksamhet kan också påver-
kas negativt om Bolagets insatser för att utöka och utbilda 
säljkåren inte leder till motsvarande intäktsökning. Om Artifi-
cial Solutions misslyckas med att fortsatt kunna locka till sig 
och behålla kvalificerade nyckelpersoner och annan kunnig 
personal på godtagbara villkor kan Bolaget komma att miss-
lyckas med att upprätthålla och vidareutveckla verksamheten, 
vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Artificial Solu-
tions nettoomsättning, rörelsekostnader eller nettoresultat. 
Bolaget bedömer risknivån som medel.

Artificial Solutions har genomgått en snabb tillväxt 
under de senaste räkenskapsåren och kanske inte kan 
upprätthålla tillväxttakten eller kan misslyckas med att 
verkställa affärsplanen
Potentiella investerare ska inte ta Artificial Solutions omsätt-
ningstillväxt under de senaste räkenskapsåren som en indika-
tion för den framtida utvecklingen. Dock förutser Artificial 
Solutions att dess affärsverksamhet kommer att fortsätta att 
växa inom sina målindustrisektorer och genom att utvidga sin 
verksamhet i de geografiska områden Bolaget är verksamt i. 
Tidigare tillväxt har utsatt, och framtida tillväxt kommer att 
utsätta Artificial Solutions ledning, administration samt opera-
tionella och finansiella infrastruktur för betydande påfrest-
ningar. Artificial Solutions framtida framgång kommer till viss 
del att vara avhängigt dess förmåga att hantera tillväxten 
effektivt. För att hantera den förväntade tillväxten av Artificial 
Solutions verksamhet och personalstyrka kommer Artificial 
Solutions fortsatt behöva förbättra dess verksamhets-, finan-
siella och ledningskontroller samt dess bokföringssystem och 
bokföringsrutiner. Om Artificial Solutions inte lyckas att 
hantera sin tillväxt på ett effektivt sätt kan Bolaget komma att 
misslyckas med att verkställa affärsplanen och potentiella 
kunder kan välja att inte ansluta medan befintliga kunder kan 
komma att välja att inte förnya sina avtal med Artificial 
 Solutions. Dessa svårigheter kan medföra väsentligt negativ 
inverkan på Artificial Solutions nettoomsättning eller netto-
resultat. Bolaget bedömer risknivån som medel.
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Artificial Solutions verksamhet är beroende av sin 
förmåga att fortsätta utveckla Bolagets teknologi i 
framkant
Artificial Solutions utvecklar och tillhandahåller en teknologi 
för att skapa lösningar för Conversational AI. Det område 
inom vilket Artificial Solutions är verksamt befinner sig i fram-
kanten av teknologin för artificiell intelligens, och en stor del av 
utvecklingsverksamheten är ny. Det är därför sannolikt att 
koncept som utvecklas kan ta väsentlig längre tid att leverera 
än förväntat. Om Artificial Solutions drabbas av oförutsedda 
förseningar vad gäller utvecklandet och utgivandet av sin 
teknologi kan det ha en negativ effekt på Artificial Solutions 
nettoomsättning, rörelsekostnader eller nettoresultat. Bolaget 
bedömer risknivån som medel.

Artificial Solutions kan förlora sina befintliga kunder
Artificial Solutions slutkunder kan antingen vara en av Artifi-
cial Solutions direkta kunder, eller en indirekt kund via en 
försäljningspartner. När slutkunden är indirekt är Bolaget bero-
ende av försäljningspartners som har den direkta relationen 
med slutkunden. Bolagets största kund stod för omkring 
18 procent av Artificial Solutions intäkter eller bruttoresultat 
under perioden 1 januari–30 september 2019 samtidigt som 
Artificial Solutions tio största kunder (direkta och indirekta) 
stod för omkring 74 procent av Artificial Solutions intäkter 
under samma period. Förlusten utav en av Artificial Solutions 
större kunder eller försäljningspartners kan ha en väsentlig 
negativ inverkan på Artificial Solutions nettoomsättning eller 
nettoresultat.

För att Bolaget ska kunna behålla eller förbättra sitt rörelsere-
sultat är det viktigt att Artificial Solutions kunder fortsätter 
förnya sina avtal med Bolaget. Artificial Solutions kunder har 
ingen skyldighet att förnya sina avtal då de löper ut och det är 
möjligt att kunderna inte kommer förnya sina avtal med Bola-
get. Artificial Solutions bibehållande av kunder kan komma att 
sjunka eller fluktuera till följd av ett flertal orsaker, såsom 
kundnöjdhet, effektiviteten av Artificial Solutions produkter 
och tjänster, Artificial Solutions prissättning, konkurrenters 
prissättning, fusioner och förvärv som påverkar Artificial Solu-
tions kundbas eller globala ekonomiska förhållanden. Därutö-
ver kan Artificial Solutions kunder välja att själva utveckla 
vissa funktioner eller tjänster som för närvarande tillhanda-
hålls av Bolaget. Om Artificial Solutions kunder väljer att inte 
förnya sina avtal, eller om de förnyar sina avtal på för Bolaget 
mindre fördelaktiga villkor kan Bolagets intäkter komma att 
minska, vilket kan medföra väsentligt negativ inverkan på 
 Artificial Solutions nettoomsättning eller nettoresultat. 
 Bolaget bedömer risknivån som låg.

Ineffektiv och misslyckad projektstyrning och/eller 
prognoser kan medföra betydande förluster om 
kostnaderna blir högre än förväntat
En del av Artificial Solutions försäljning uppstår genom fasta 
och projektrelaterade avgifter hänförliga till integration av nya 
kunder. För att tillse att Artificial Solutions projekt genomförs 

effektivt och enligt budget förlitar sig Bolaget på expertis för 
projektstyrning, i synnerhet vad gäller prissättningen av tjäns-
terna, tidallokering och för att uppnå bästa möjliga prestanda 
under avtalstiden. De viktigaste komponenterna för att uppnå 
prestanda och lönsamhet i ett projekt är Bolagets förmåga att 
korrekt bedöma vilka resurser (i synnerhet personalresurser) 
som krävs för att genomföra projektet och kontrollera de 
tekniska situationer som kan påverka och försena projektets 
framskridande. I praktiken kan ineffektiv och misslyckad 
projektstyrning och felberäknade kostnader medföra väsent-
ligt negativ inverkan på Artificial Solutions rörelsekostnader 
eller nettoresultat. Bolaget bedömer risknivån som låg.

Artificial Solutions kan drabbas av avbrott, fel, 
förseningar och andra problem i de tekniska system och 
i infrastrukturen som Bolaget är beroende av för de 
produkter och tjänster som Artificial Solutions levererar
Artificial Solutions förlitar sig på sina tekniska system och 
infrastruktur i leveransen av produkter och tjänster till sina 
kunder. Bolagets verksamhet kan hindras av en skada eller 
avbrott i Bolagets tekniska system, infrastruktur, mjukvara 
eller hårdvara samt påverkas av ett fel i en kunds eller tjänste-
leverantörs nätverk, system, infrastruktur, mjukvara eller hård-
vara. Bolagets system och infrastruktur är därtill sårbara på 
grund av skada eller avbrott som orsakas av exempelvis 
strömavbrott, naturkatastrofer, datavirus och fel eller brister i 
mjukvara orsakade av Bolagets anställda eller tjänsteleveran-
törer. Systemavbrott eller förseningar kan störa Artificial Solu-
tions verksamhet eller förmåga att hantera produkter och 
tjänster via dess Conversational AI-plattform. Detta kan 
medföra förlust av intäkter samt befintliga och potentiella 
kunder, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Artificial 
Solutions nettoomsättning, rörelsekostnader eller 
nettoresultat. 

De tjänster och produkter som Artificial Solutions levererar till 
sina kunder är till sin natur komplexa och kan innehålla 
väsentliga brister eller fel. Eventuella brister i funktionalitet 
eller brister som orsakar avbrott i tillgängligheten av Artificial 
Solutions produkter och tjänster, däribland användarfel, kan 
leda till förlust av eller försenad marknadsacceptans och 
användning av Bolagets produkter och tjänster, garantikrav, 
att kundkrediter måste medges eller till återbetalning av förbe-
talda belopp avseende outnyttjade tjänster, förlust av kunder, 
omläggning av resurser för utveckling och kundservice samt 
att Artificial Solutions anseende skadas. Därutöver kan till-
gängligheten av och prestandan i Artificial Solutions tjänster 
och produkter påverkas negativt av ett flertal faktorer, såsom, 
avbrott i Artificial Solutions tekniska system, infrastruktur och 
säkerhetsintrång. Utöver eventuellt skadeståndsansvar vid 
avbrott i tillgängligheten i Artificial Solutions tjänster och 
produkter kan Artificial Solutions anseende påverkas negativt, 
vilket kan leda till förlust av kunder. Avbrott, brister och andra 
problem i Artificial Solutions produkter och tjänster kan såle-
des få en väsentlig negativ inverkan på Artificial Solutions 
nettoomsättning eller nettoresultat. 
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Vidare kan tredje parters agerande påverka Artificial Solutions 
rykte om kunder inte har en positiv erfarenhet utav att 
använda sig av tredje parts tjänster, såsom av kommunika-
tionsnätverk för operatörer som är integrerade med, eller inte-
grerade i, Artificial Solutions tjänster och produkter. Att 
upprätthålla och förbättra Artificial Solutions rykte kan kräva 
betydande investeringar, och sådana investeringar riskerar att 
inte uppnå de önskade målen. 

Därutöver kan kostnaderna för att avhjälpa väsentliga avbrott, 
brister, förseningar, fel eller andra problem i Bolagets tekniska 
system och infrastruktur eller dess produkter och tjänster vara 
betydande, vilket kan ha en väsentlig inverkan på Artificial 
Solutions rörelseresultat och ha en väsentlig negativ inverkan 
på Artificial Solutions rörelsekostnader eller nettoresultat. 
Bolaget bedömer risknivån som låg.

Artificial Solutions förlitar sig på tjänster tillhandhållna 
av tredje part, däribland molntjänstleverantörer
Artificial Solutions utvecklar och erbjuder tjänster och produk-
ter för att bygga Conversational AI-lösningar. Vid driftsättning 
använder Artificial Solutions tredjepartstjänster, däribland 
molntjänstleverantörer och taligenkänning från tredje part. 
Därutöver använder Artificial Solutions IT-tjänster för att 
hantera kritiska affärsprocesser. Om dessa tredje parter inte 
kan leverera IT-tjänsterna till följd av avbrott, störningar, 
 informationssäkerhetsproblem eller av något annat skäl kan 
Artificial Solutions nettoomsättning, rörelsekostnader eller 
nettoresultat komma att påverkas negativt. Bolaget bedömer 
risknivån som låg.

Artificial Solutions kan påverkas av faktisk eller 
uppfattad sårbarhet i dess tjänster och 
säkerhetssystem
Artificial Solutions kan utsättas för försök till och hot om 
intrång i dess kommunikationsplattform, mjukvara, nätverk 
eller datasäkerhet från tredje part och att tredje part försöker 
dra nytta av andra sårbarheter i säkerheten. Hot mot säkerhe-
ten i Artificial Solutions informationsteknologi kan ta olika 
skepnader, såsom virus, maskar och andra skadliga program 
som försöker attackera Artificial Solutions produkter och 
tjänster och försöker få tillgång till Artificial Solutions dator-
nätverk och datacentra. Personer som försöker kringgå säker-
heten i Artificial Solutions informationsteknologi kan också 
vidta riktade eller koordinerade attacker med nya metoder. 
Därutöver kan säkerhetsrisker uppstå genom misstag 
begångna av anställda eller genom andra sätt att olovligen 
ansluta till Artificial Solutions interna system eller data, eller 
Artificial Solutions kunders data. På grund av att tekniken för 
att olovligen få tillgång till eller för att sabotera system ändras 
ofta och vanligtvis inte är känd förrän efter att tekniken har 
använts, finns det en risk att Artificial Solutions inte kan förut-
spå tekniken eller inte kan vidta lämpliga preventiva åtgärder. 

Dessa hot kan resultera i intrång i Artificial Solutions nätverk 
eller datasäkerhet, störningar i Artificial Solutions tjänster, 
lösningar och interna system, störningar i Artificial Solutions 
verksamhet, skada i Artificial Solutions konkurrensmässiga 
ställning genom att hemlig information eller företagshemlig-
heter äventyras, eller skada Artificial Solutions verksamhet på 
annat sätt. Dessa försök och hot från tredje parter kan leda till 
förlust eller förvanskning av Bolagets eller kunders data och 
ha negativ inverkan på Artificial Solutions system, verksamhet 
eller anseende, vilket i sin tur kan medföra väsentligt negativ 
inverkan på Bolagets nettoomsättning, rörelsekostnader eller 
nettoresultat. 

Därutöver förlitar sig kunder som använder Artificial Solutions 
produkter och tjänster på säkerheten i Artificial Solutions 
nätverk och infrastruktur för att uppnå en pålitlig tjänst och 
skydd för deras data. Artificial Solutions tar emot och kommu-
nicerar betydande mängder data från sina kunder och det 
finns en risk att dessa data kan komma att utsättas för datain-
trång, stöld eller annan olovlig åtgärd som kan äventyra skyd-
det för informationen som Artificial Solutions produkter och 
tjänster hanterar eller som kan orsaka störningar i Artificial 
Solutions verksamhet. Därutöver, i den utsträckning som Arti-
ficial Solutions konkurrenter utsätts för ovannämnda typer av 
försök, hot, intrång, stöld eller annan olovlig åtgärd, kan Artifi-
cial Solutions komma att erfara minskat förtroende och 
acceptans från kunder beträffande Bolagets produkter och 
tjänster och Artificial Solutions och branschens anseende kan 
påverkas negativt. Sådana åtgärder kan således, oaktat om de 
lyckas ta sig förbi Bolagets säkerhetsskydd, leda till att 
 Artificial Solutions hamnar i tvist, förlorar kunder, Artificial 
Solutions anseende skadas, eller på annat sätt får en väsentlig 
negativ inverkan på Artificial Solutions nettoomsättning, 
 rörelsekostnader eller nettoresultat. Bolaget bedömer risk-
nivån som låg.

RISKER RELATERADE TILL ARTIFICIAL SOLUTIONS  
BRANSCH OCH MARKNAD
Kunder kan vara långsamma med att implementera 
tekniken
Artificial Solutions kunder tenderar att vara stora, komplexa 
organisationer, ofta med många affärsenheter, divisioner och 
globala intressen. Även om Artificial Solutions kommer att 
arbeta med en eller flera affärsenheter inom dessa kunder är 
dess förmåga att påverka den bredare organisationen begrän-
sad, och det kan förekomma faktorer utanför Artificial Solu-
tions kontroll som kan försena implementeringen av Bolagets 
teknologi. 

Under dessa omständigheter kan prognostiserade användar-
avgifter komma att försenas vilket kan få en väsentlig negativ 
inverkan på Artificial Solutions nettoomsättning eller netto-
resultat. Bolaget bedömer risknivån som medel.
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Artificial Solutions verkar på en konkurrensutsatt och 
snabbt föränderlig marknad
Marknaden för artificiell intelligens förändras snabbt i takt 
med tekniska framsteg, tillgängligheten till nya eller alternativa 
tjänster och förändrade kundkrav, och kan kräva betydande 
investeringar inom forskning och utveckling från marknadsak-
törerna. Bolaget är beroende av sin förmåga att anpassa sig 
till den snabbt föränderliga marknaden genom att förbättra 
funktioner och pålitligheten i dess befintliga tjänster och 
produkter och genom framgångsrik utveckling, lansering och 
marknadsföring av nya funktioner, tjänster, produkter och 
anpassningar för att svara upp mot kunders krav. Bolaget 
kanske inte kommer vara framgångsrikt i sin strävan att 
anpassa sig efter förändringar på marknaden eller att möta 
efterfrågan på marknaden på ett kostnadseffektivt sätt. Om 
Artificial Solutions på något sätt misslyckas med att anpassa 
sig till förändringar på marknaden eller inte snabbt, fram-
gångsrikt och tillförlitligt kan bemöta nya eller förändrade 
möjligheter, teknologier, standarder eller kundkrav kan det 
begränsa Bolagets konkurrenskraft och förmåga att behålla 
sina kunder, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på 
 Artificial Solutions nettoomsättning eller nettoresultat.  

Marknaden för artificiell intelligens kännetecknas av fragmen-
tering och konkurrenskraftiga marknadsaktörer. Vissa av 
 Artificial Solutions konkurrenter och potentiella konkurrenter 
är större och åtnjuter bättre varumärkeskännedom, har varit 
verksamma under en längre tid, har en större marknadsfö-
ringsbudget och betydligt större resurser än Artificial Solu-
tions, och kan således komma att snabbare och effektivare 
kunna bemöta nya eller förändrade möjligheter, teknologier, 
standarder eller kundkrav än Artificial Solutions kan. Om Artifi-
cial Solutions inte kan uppnå sina prissättningsmål, kommer 
dess rörelseresultat att påverkas negativt. Därutöver kan ökad 
konkurrens från traditionella och nya konkurrenter rent 
allmänt medföra ökad prispress, minskad försäljning, lägre 
marginaler, förluster eller att Artificial Solutions inte lyckas öka 
eller behålla sin marknadsandel, och alla dessa omständighe-
ter kan ha en väsentlig negativ inverkan på Artificial Solutions 
nettoomsättning eller nettoresultat. Bolaget bedömer risk-
nivån som medel.

Marknaderna på vilka Artificial Solutions är verksamt 
kan komma att utvecklas långsammare än Artificial 
Solutions förväntar sig eller utvecklas negativt
Marknaden för artificiell intelligens befinner sig i ett tidigt 
utvecklingsskede, och det finns en risk att dessa tjänster inte 
kommer uppnå eller upprätthålla hög efterfrågan och mark-
nadsacceptans. Om företag inte uppfattar eller inser förde-
larna med Conversational AI finns det en risk att marknaden 
för dessa tjänster inte kommer fortsätta att utvecklas, utveck-
las negativt eller kommer att utvecklas långsammare än 
 Artificial Solutions förväntar sig, vilket kan ha en väsentlig 
negativ inverkan på Artificial Solutions nettoomsättning eller 
netto resultat. Bolaget bedömer risknivån som medel.

FINANSIELLA RISKER
Artificial Solutions kan misslyckas med att erhålla 
ytterligare finansiering på kommersiellt gångbara 
villkor, eller att alls erhålla finansiering, eller med att 
fullgöra sina åtaganden enligt befintliga 
finansieringsvillkor
I juni 2015 och juli 2017 ingick Artificial Solutions kreditavtal 
med en av dess aktieägare, Leman Management Nominees 
Limited, enligt vilket Leman Management Nominees Limited 
beviljade Artificial Solutions två lån, vilka belopp uppgår 
till omkring 8,2 MEUR inklusive upplupen ränta per den 
31 december 2019. Lånen löper fram till den 31 mars 2021. 
Kreditfaciliteterna innehåller sedvanliga bestämmelser och 
åtaganden, bland annat en bestämmelse om ägandeföränd-
ringar och åtaganden om tillåten skuldsättning. Om Artificial 
Solutions eller dess dotterbolag inte fullgör sina åtaganden 
enligt kreditfaciliteterna har Leman Management Nominees 
Limited rätt att säga upp respektive kreditfacilitet för återbe-
talning av utestående belopp och, om återbetalning inte sker, 
rätt att utnyttja ställda säkerheter. 

I december 2018 emitterade Artificial Solutions obligationer 
till ett belopp om 52 MSEK som löper ut i juni 2020. Obliga-
tionsvillkoren innehåller sedvanliga bestämmelser och 
åtaganden. Därutöver innehåller villkoren en bestämmelse om 
ägandeförändring, vilken ger obligationsinnehavarna rätt att 
kräva återbetalning av utestående obligationer, om Scope 
Capital S.A. skulle upphöra att, direkt eller indirekt, äga åtmins-
tone 35 procent av de röstberättigande aktierna i Artificial 
Solutions Holding. 

Om Artificial Solutions eller dess dotterbolag inte fullgör sina 
åtaganden enligt obligationsvillkoren har obligationsinneha-
varna rätt att kräva återbetalning av utestående obligationer, 
och, om återbetalning inte sker, rätt att utnyttja ställda säker-
heter. Om obligationsvillkoren sägs upp eller om Artificial 
 Solutions inte kan fullgöra sina åtaganden eller om brott mot 
bestämmelse däri förekommer kommer det få en negativ 
inverkan på Bolagets omsättningstillgångar, långfristiga 
 tillgångar och eget kapital såväl som , resultat och finansiella 
ställning samt på Artificial Solutions möjligheter att erhålla 
ytterligare finansiering. 

Artificial Solutions förmåga att återbetala sina skulder och på 
andra sätt fullgöra sina åtaganden enligt kreditfaciliteterna 
och obligationsvillkoren samt Koncernens förmåga att refi-
nansiera sina lån och betala i enlighet med andra åtaganden 
är bland annat beroende av Artificial Solutions framtida resul-
tat. Vissa aspekter i Artificial Solutions framtida resultat beror 
på ekonomiska, finansiella, konkurrensmässiga och andra 
faktorer utanför Artificial Solutions kontroll.

Det föreligger också en risk för att ytterligare finansiering inte 
finns tillgänglig för Bolaget på kommersiellt gångbara villkor 
när behov uppstår, eller att finansiering över huvud taget inte 
kan erhållas. Om Artificial Solutions inte kan erhålla finansie-
ring på kommersiellt gångbara villkor eller inte alls kan erhålla 
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finansiering kan det medföra väsentligt negativ inverkan på 
Artificial Solutions nettoomsättning, rörelsekostnader, ränte-
kostnader eller nettoresultat. Bolaget bedömer risknivån som 
medel.

Artificial Solutions har intäkter i flera valutor vilket 
exponerar Bolaget för valutarisker
Artificial Solutions valutarisk består av komponenterna trans-
aktionsrisk och omräkningsrisk. Transaktionsrisken utgörs av 
risken för inverkan på Bolagets resultat och kassaflöde till följd 
av att värdet av flödena i utländska valutor ändras vid föränd-
ringar i växelkurserna. Artificial Solutions har vanligtvis ett 
inflöde av EUR, USD, GBP och SEK samt ett nettoutflöde av 
bland annat EUR, USD, GBP och SEK, vilket innebär att Bolaget 
kontinuerligt är exponerat för transaktionsrisk. Baserat på den 
nuvarande mixen av valutor så skulle den beräknade effekten 
av en förändring av 1 procent i växlingskursen påverka intäk-
terna med cirka 0,4 MSEK per år och utgifterna med cirka 
1,3 MSEK per år. En förändring i mixen av valutor förväntas 
inte ha en väsentlig inverkan på inflöden eller utflöden.

Omräkningsrisk är en risk vid omräkning av utländska dotter-
bolags nettotillgångar till rapporteringsvalutan svenska kronor 
(SEK). Utländska dotterbolag finns i Frankrike (EUR), Italien 
(EUR), Nederländerna (EUR), Tyskland (EUR), Spanien (EUR), 
Storbritannien (GBP), Singapore (SGD) och USA (USD). 
 Artificial Solutions påverkas av att utländska dotterbolags 
resultat- och balansräkningar räknas om till SEK. Dessa 
 exponeringar är inte säkrade. 

Eftersom växelkursen för utländska valutor fluktuerar i förhål-
lande till SEK finns det en risk att framtida valutakursföränd-
ringar kan ha en negativ inverkan på Artificial Solutions netto-
omsättning, rörelsekostnader eller nettoresultat såväl som på 
omsättningstillgångar, kortfristiga skulder och långfristiga 
skulder. Bolaget bedömer risknivån som låg.

LEGALA RISKER
Artificial Solutions är beroende av skydd för sina 
immateriella rättigheter och kan utsättas för 
tredjepartskrav för immaterialrättsintrång
Artificial Solutions verksamhet och affärsstrategi understödjs 
av Bolagets portfölj med immateriella rättigheter. Bolaget har 
för närvarande sex patent i USA. Patentportföljen bedöms 
innefatta ett betydande värde i förhållande till Bolagets totala 
portfölj med immateriella rättigheter. Per dagen för Prospektet 
har Bolaget – utöver ovan nämnda patentportfölj – ytterligare 
immateriella rättigheter inkluderat upphovsrättigheter, varu-
märken och domännamn. Artificial Solutions äger alla väsent-
liga immateriella rättigheter hänförliga till Teneo-plattformen 
och förlitar sig på licensiering av sina produkter till tredje 
parter i ett antal jurisdiktioner. Av denna anledning måste 
Bolaget proaktivt upprätthålla och skydda sina immateriella 
rättigheter. Bolaget har av kostnads- och lämplighetsskäl – till 
exempel med anledning av konkurrenssituationen på markna-
den – försökt att förlita sig på patentskydd främst i USA. 

Avseende andra immateriella rättigheter skyddar Bolaget 
dessa genom, bland annat, registreringar, uppdragsavtal, 
immaterialrätts- och sekretessavtal avseende anställning, 
kunder och leverantörsavtal etc. Avseende aktivt upprätthål-
lande, då Bolaget inte fullt ut använder sig av övervaknings-
tjänster, så kan den konkurrerande omgivningen uppfattas 
som ganska begränsad. Situationen kan däremot snabbt 
förändras i framtiden, vilket kan föranleda behov av att inför-
skaffa fler fullskaliga övervakningstjänster vilket potentiellt 
kan medföra en finansiell inverkan i form av ökade kostnader.

För att skydda sina immateriella rättigheter kan Artificial Solu-
tions behöva avsätta betydande resurser, inte bara för över-
vakning men också för skydd av sina immateriella rättigheter. 
Bolaget har huvuddelen av sin patentportfölj registrerad i USA, 
vilket är en jurisdiktion där tvister används ytterst frekvent och 
där många fall har förekommit där icke-praktiserande bolag, 
så kallade patenttroll, inleder rättsprocesser avseende intrång 
och/eller ogiltighet mot framgångsrika och lovande teknolo-
gier. Att inleda rättsliga processer för att skydda eller hävda 
Artificial Solutions immateriella rättigheter kan vara kostsamt, 
ta mycket tid i anspråk och kan leda till begränsning i eller 
förlust av delar av Bolagets immateriella rättigheter, däribland 
av värdefulla tidigare nämnda amerikanska patent. Med tanke 
på det höga förhållandet av patent registrerade i USA är rent 
allmänt inte alltid möjligt att få tillbaka rättegångskostna-
derna, även om Artificial Solutions skulle nå framgång med sin 
talan avseende skydd för sina immateriella rättigheter i 
domstol. Dessutom kan Artificial Solutions försök att skydda 
sina immateriella rättigheter mötas med försvar, motkrav och 
genstämningar som angriper giltigheten och verkställbarhe-
ten i Bolagets immateriella rättigheter. Följaktligen kan utfallet 
bli att Artificial Solutions inte lyckas förhindra tredje parter 
från att göra intrång i eller tillskansa sig Artificial Solutions 
immateriella rättigheter. Om Artificial Solutions misslyckas 
med att säkra, skydda och hävda sina immateriella rättigheter 
kan det medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet. Vidare kan Artificial Solutions i framtiden miss-
lyckas med att erhålla patent, och det är möjligt att framtida 
applikationer inte nödvändigtvis leder till erhållande av patent. 
Ett misslyckande eller en oförmåga att, av någon anledning, 
erhålla eller bibehålla erforderligt skydd av Bolagets immate-
riella rättigheter kan medföra väsentlig negativ inverkan på 
Artificial Solutions nettoomsättning eller nettoresultat.

Artificial Solutions riskerar också att tredje part hävdar att 
 Bolaget har gjort intrång i deras immateriella rättigheter. Risken 
förstärks ytterligare utav det faktum att Bolaget har licensierat 
ut sina produkter till en mängd tredje parter i olika jurisdiktioner, 
och som del utav dessa licensavtal, har åtagit sig att hålla 
dessa tredje parter skadelösa i det fall Artificial  Solutions imma-
teriella rättigheter anses göra intrång i tredje parts immateriella 
rättigheter. Det förekommer betydande immaterialrättsligt 
utvecklingsarbete inom Bolagets bransch och  Artificial Solu-
tions framgång är avhängigt av att inte göra intrång i tredje 
parts immateriella rättigheter. Artificial Solutions konkurrenter 
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och en rad andra aktörer och individer kan visa sig äga eller 
hävda äganderätt till immateriella rättigheter hänförliga till 
Artificial Solutions bransch, och Bolaget kan inte försäkra 
potentiella investerare att åtgärder vidtagna av tredje parter, i 
vilka de hävdar att Bolaget har gjort intrång i tredjepartspa-
tent, inte kommer att vidtas eller hävdas mot Artificial Solu-
tions. Därutöver finns det en risk att Bolaget inte är medvetet 
om de immateriella rättigheter vilka tredje parter hävdar täcker 
viss eller all Artificial Solutions teknologi eller hela dess 
produkter. Bolaget kan således dras in i domstolsprocesser för 
påstått intrång i andras rätt. Om så sker föreligger en risk att 
Artificial Solutions kan hållas ansvarigt för betydande skade-
ståndsbelopp eller förlikningsbelopp, innefattande royaltyav-
gifter, eller behöva hålla sina kunder och  partners skadeslösa, 
vilket kan bli kostsamt och medföra en negativ inverkan på 
Artificial Solutions nettoresultat. Även om några patentin-
trångskrav hittils inte riktats mot Bolaget  bedömer Bolaget 
risknivån som medel.

Artificial Solutions är exponerat för skattemässiga risker
Artificial Solutions skattebelastning skulle kunna öka väsent-
ligt på grund av ändringar i skatterelaterade lagar och regel-
verk. Förändringar i skattereglerna kan påverka Artificial Solu-
tions negativt både i form av engångseffekter, till exempel 
omvärdering av skattefordringar och skatteskulder, och i den 
löpande verksamheten. Det finns också risker relaterade till 
tolkningen och tillämpningen av skatteregler som skulle kunna 
resultera i ökad skattebörda för Artificial Solutions. Ytterligare 
skatter (inklusive, men inte begränsat till, inkomstskatter, 
kupongskatter, fastighetsskatter, kapitalbeskattning, stämpel-
skatt och mervärdesskatter) kan komma att påläggas Artifi-
cial Solutions och leda till en ökning av Artificial Solutions 
skattskyldigheter.

Till följd av verksamhetens internationella karaktär omfattas 
Artificial Solutions av skattelagstiftning och skatteregler i flera 
jurisdiktioner. Såväl regler som styr vilka jurisdiktioner Artificial 
Solutions är skattskyldigt som reglerna för hur Artificial Solu-
tions skattebelastning ska fördelas mellan olika jurisdiktioner 
innefattar tolkningar som varierar över tid och skiljer sig åt 
mellan olika jurisdiktioner. Enligt internationella riktlinjer för 
internprissättning krävs att närstående företag i Koncernen 
genomför samtliga koncerninterna transaktioner på mark-
nadsmässiga villkor, men riktlinjerna kommer att bli föremål 
för tolkning i de olika jurisdiktionerna. Skattemyndigheter kan i 
framtiden komma att ifrågasätta Artificial Solutions efterlev-
nad av tillämpliga regler. Detta skulle i framtiden kunna leda till 
tvister eller skiljeförfaranden, vars utgång kan påverka Artifi-
cial Solutions skattesituation negativt. Vidare kan Artificial 
Solutions komma att växa genom förvärv. Förvärv innebär i 
allmänhet exponering mot det förvärvade bolagets nuvarande 
och framtida skattesituation.

Varje ytterligare skatteexponering enligt ovan skulle kunna ha 
en negativ inverkan på Artificial Solutions nettoresultat. Bolaget 
bedömer risknivån som medel.

Artificial Solutions verksamhet faller under regleringar 
och regulatorisk övervakning
Artificial Solutions är ett internationellt företag med verksam-
het i åtta länder och kunder i 13 länder, vidare förlitar det sig på 
internet för att leverera sina tjänster och för att låta kunder 
ladda ner mjukvaran. Som sådant är det utsatt för olika regula-
toriska risker i de länder och regioner där det är verksamt och 
det är möjligt att Bolaget inte efterlever regleringarna i samt-
liga relevanta jurisdiktioner. Nya lagar och regler, inklusive 
etiska regler, kan antas i olika länder där Artificial Solutions 
verkar, däribland Sverige, andra länder inom Europeiska unio-
nen samt USA, vilka kan ta sikte på frågor som rör Artificial 
Solutions verksamhet, såsom mervärdes- och andra skatter, 
integritetsskyddsrestriktioner, artificiell intelligens, priskontrol-
ler, bestämmelser för tjänstetyper och kvaliteten i tjänster, 
konsumentskydd, internationell handel, ärekränkning, 
upphovsrätts-, varumärkes- och patentintrång, lagring och 
användning av personuppgifter, lokalisering av servercentra 
och andra krav grundade på typen och innehållet i material på 
internet. Exempelvis har Artificial Solutions under 2019 vidta-
git åtgärder för att säkerställa efterlevnad av globala föränd-
ringar i dataskyddslagstiftning, inklusive den nya California 
Consumer Privacy Act, vilket har krävt att Bolaget har behövt 
säkerställa efterlevnad av såväl sina system som att assistera 
kunder för att säkerställa att lösningar implementerade 
genom användning av Teneo-plattformen uppfyller de nya 
kraven. Vad gäller dataskydd agerar Artificial Solutions vanligt-
vis som personuppgiftsbiträde för sina kunder men att de, då 
Bolaget hjälper kunder att bygga lösningar, har en skyldighet 
att säkerställa att kunden är medveten om och kan hantera 
sina lagliga skyldigheter att skydda data. Liknande lagar och 
regler kan inverka på hur Artificial Solutions tillhandahåller 
sina produkter och tjänster, vilket kan höja det potentiella 
ansvaret för att driva verksamhet på marknaden för Conversa-
tional AI. Allteftersom AI-branschen expanderar till nya länder 
och regioner finns det en risk att den tillämpliga lagstiftningen 
och/eller regelverket i dessa jurisdiktioner inte är likvärdigt 
med de lagar och regler som Artificial Solutions redan efterle-
ver. Om Artificial Solutions inte kan efterleva de regulatoriska 
kraven kan Artificial Solutions åläggas betydande straffavgif-
ter eller skadeståndsansvar och tillväxten kan hämmas, vilket 
kan medföra väsentligt negativ inverkan på Artificial Solutions 
nettoomsättning, rörelsekostnader eller nettoresultat.

Förändrat regelverk kan också hämma tillväxten av internet, 
vilket i sin tur kan försena tillväxten av marknaden för artificiell 
intelligens och medföra väsentligt negativ inverkan på Artificial 
Solutions verksamhet, finansiella ställning eller resultat. 
Förändringar i regelverket beträffande internet kan även 
minska efterfrågan på Artificial Solutions produkter och tjäns-
ter och kan inverka negativt på Artificial Solutions verksamhet. 
Myndigheter har tidigare antagit, och kan i framtiden komma 
att anta, lagar och regler som påverkar användningen av inter-
net för kommersiella syften och förändringar i dessa lagar och 
regler kan tvinga Artificial Solutions att förändra sina produkter 
och tjänster så att de följer dessa förändringar. Därutöver kan 
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myndigheter och privaträttsliga sammanslutningar komma att 
utkräva skatter, avgifter eller andra betalningar för tillgång till 
internet eller för handel bedriven via internet. Den typen av 
lagstiftning och avgifter skulle kunna hämma tillväxten av 
internetbaseradhandel eller kommunikation i allmänhet, eller 
medföra minskad efterfrågan på de internetbaserade mjuk-
varu- och tjänstelösningar som Artificial Solutions erbjuder.

Dessutom måste Artificial Solutions, i egenskap av tjänstele-
verantör, anpassa sig till förändringar i de regelverk i de olika 
branscher där Artificial Solutions kunder är verksamma, och 
är exponerat mot risker som uppstår genom regleringar som 
påverkar dess kunder. Förändringar i regelverk som drabbar 
kunder kan tvinga Artificial Solutions att anpassa sina system, 
mjukvara eller verksamhet för att fortsätta leverera tjänster till 
sina befintliga kunder eller för att kunna erhålla nödvändig 
certifiering eller efterleva regulatoriska standarder, vilket kan 
medföra ökade kostnader för forskning och utveckling och 
andra kostnader, och det kan medföra väsentligt negativ inver-
kan på Artificial Solutions rörelsekostnader eller rörelseresul-
tat. Bolaget bedömer risknivån som medel.

Artificial Solutions kan bli skyldigt att betala böter eller 
skadestånd för felaktig hantering av personuppgifter 
och Artificial Solutions behöver följa 
dataskyddslagstiftning
Artificial Solutions behandlar personuppgifter i sin verksam-
het och omfattas därför sedan den 25 maj 2018 av Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(Eng. General Data Protection Regulation – ”GDPR”). Generellt 
sett är behandling av kunddata och personuppgifter bland de 
mer riskfyllda processer som Bolaget utför ur ett dataskydds-
perspektiv på grund av dess potentiella påverkan på kundrela-
tioner. Artificial Solutions anser sig vara ett personuppgiftsbi-
träde i förhållande till kunddata, och följaktligen är kunderna 
personuppgiftsansvariga. Artificial Solutions ansvar för data-
skydd är begränsat om Bolaget agerar i enlighet med sina 
databehandlingsförpliktelser enligt databehandlingsavtal och 
relevanta kundavtal. Kunderna ansvarar för att de har en rätts-
lig grund när de engagerar Artificial Solutions och använder 
Bolagets produkter och tjänster.

GDPR är en omfattande lagstiftning som kräver att företag 
förstår, kontrollerar och dokumenterar hur de behandlar 
personuppgifter. Därutöver är tillämpningen av GDPR föremål 
för tolkning och under utveckling. Det finns en risk att detta 
regelverk kan tolkas och tillämpas i konflikt med varandra i 
olika jurisdiktioner och på ett sätt som inte är i linje med 
Koncernens nuvarande dataskyddsrutiner. Om Artificial Solu-
tions behandlar personuppgifter i strid med förordningen kan 
Koncernen bli föremål för bland annat administrativa böter 
upp till 20 MEUR, eller fyra procent av Koncernens årliga 
globala omsättning och skadestånd. Utöver de nämnda 
konsekvenserna kan Artificial Solutions bli föremål för tvister, 

både av civil- och straffrättslig art, och drabbas av negativ 
publicitet, vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan 
på Artificial Solutions nettoomsättning, rörelsekostnader eller 
nettoresultat. Bolaget bedömer risknivån som medel.

En ägarförändring kan leda till förlust av Artificial 
Solutions kvarstående skattemässiga underskott
Per den 31 december 2018 hade Koncernen ackumulerade 
underskott om cirka 746 MSEK som i framtiden kan reducera 
Koncernens eventuella skattepliktiga vinster och på så sätt 
minska den bolagsskatt som uppkommer vid eventuella fram-
tida vinster. Koncernens möjlighet att i framtiden nyttja skatte-
mässiga underskott kan begränsas eller falla bort till följd av 
framtida förändringar i skattelagstiftning eller, enligt nuva-
rande regler, som ett resultat av ägarförändringar. Om under-
skottsavdragen inte kan användas för att reducera framtida 
vinster betyder det att Koncernens skattekostnader kommer 
att bli högre, vilket kommer att ha en negativ inverkan på 
Koncernens nettoresultat. Bolaget bedömer risknivån som 
medel.

Artificial Solutions kan i framtiden komma att bli 
involverat i myndighetsförfaranden, rättstvister och 
andra liknande förfaranden som skulle kunna ha en 
negativ inverkan på Artificial Solutions verksamhet, 
finansiella ställning och resultat
I december 2018 emitterade Artificial Solutions obligationer 
till ett belopp om 52 MSEK som löper ut i juni 2020. Obliga-
tionsvillkoren innehåller sedvanliga bestämmelser och 
åtaganden. Därutöver innehåller villkoren en rättighet för obli-
gationsinnehavarna att, under särskilda förhållanden, begära 
att Artificial Solutions återköper de utestående obligationerna 
för ett belopp motsvarande 103 procent av det nominella 
beloppet tillsammans med upplupen men obetald ränta. En 
förutsättning som utlöser rätten att begära obligatoriskt åter-
köp är om Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) förvärv av 
samtliga aktier i Artificial Solutions Holding, det vill säga det 
Omvända Förvärvet, inte hade genomförts innan 31 mars 
2019. Artificial Solutions hade vid detta datum formellt full-
bordat förvärvet av 99,3 procent av samtliga emitterade aktier 
i Artificial Solutions Holding. För att säkerställa att Artificial 
Solutions skulle få kontroll över samtliga emitterade aktier i 
Artificial Solutions Holding påkallade Huvudägaren den 15 
mars 2019 en ’’drag-along’’ genom ett aktieägaravtal avseende 
de aktier där förvärvet formellt sett ännu inte hade fullbordats, 
det vill säga de återstående 0,7 procenten. 

En av obligationsinnehavarna är av åsikten att Artificial Solu-
tions Holding hade misslyckats med att uppfylla sina åtagan-
den i enlighet med obligationsvillkoren genom att formellt ej 
ha lyckats att fullbordat förvärvet innan den 31 mars 2019 och 
begärde därför att Artificial Solutions Holding skulle återbetala 
obligationerna. Artificial Solutions Holding och obligationsin-
nehavaren är ej överens angående tolkningen av obligations-
villkoren och obligationsinnehavaren har därför väckt talan 
mot Artificial Solutions Holding i Stockholms tingsrätt med 
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krav att obligationerna ska återköpas för ett belopp motsva-
rande 103 procent av det nominella beloppet tillsammans 
med upplupen men obetald ränta samt ytterligare 6 procent 
årlig ränta på det nominella beloppet från den 1 september 
2019. Obligationsinnehavaren innehar obligationer till ett 
nominellt belopp om 10 MSEK. Artificial Solutions har motsatt 
sig kraven och processen pågår för närvarande. 

Artificial Solutions kan också i framtiden komma att bli invol-
verat i ytterligare tvister inom ramen för sin normala affärs-
verksamhet och riskerar att bli föremål för civilrättsliga krav 
och tvister avseende bland annat kundavtal och brister i de 
produkter och tjänster som levereras. Sådana tvister och 
förfaranden kan vara tidskrävande, störa den normala verk-
samheten, påverka kundrelationer negativt och medföra 
 betydande kostnader. Därutöver kan det vara svårt att förutse 
utgången i komplexa tvister, krav, undersökningar och proces-
ser. Tvister, krav, utredningar och förfaranden skulle kunna ha 
en negativ inverkan på Artificial Solutions nettoomsättning, 
rörelsekostnader eller nettoresultat. Bolaget bedömer 
 risknivån som låg.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN
Aktiekursen kan vara volatil eller sjunka och likviditeten 
i Artificial Solutions aktier kan vara begränsad
En investering i Artificial Solutions aktier är förknippad en risk 
att investeraren inte får tillbaka sitt investerade kapital. Under 
perioden 30 juni–31 december 2019 har Bolagets aktiekurs 
lägst uppgått till 6 SEK och högst till 27,6 SEK. Det pris som 
aktierna handlas till och det pris till vilket investerare kan 
genomföra sin investering påverkas av ett flertal faktorer, 
varav några är specifika för Artificial Solutions och dess verk-
samhet medan andra är generella för noterade bolag. Aktie-
kursen kan påverkas negativt till följd av exempelvis mark-
nadsvolatilitet, att aktier i Bolaget eventuellt avyttras på mark-
naden i osedvanlig utsträckning eller till följd av en förväntan 
om att sådan avyttring kommer att ske. Begränsad likviditet i 
Artificial Solutions kan vidare bidra till att förstärka fluktuatio-
nerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i Bolagets aktier kan 
även medföra problem för enskilda aktieägare att avyttra sina 
aktier. Det finns en risk att Artificial Solutions aktier inte kan 
säljas till ett för innehavaren godtagbart pris, eller över huvud 
taget, vid någon tidpunkt. Bolaget bedömer risknivån som hög.

Större aktieägare kommer att utöva ett betydande 
inflytande över Artificial Solutions verksamhet och ha 
möjlighet att påverka frågor som kräver aktieägarnas 
godkännande
Huvudägaren innehar per den 31 december 2019 10 833 878 
aktier i Artificial Solutions motsvarande omkring 43,84 procent 
av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Huvudägaren 
kommer även fortsättningsvis att ha ett betydande inflytande 
över utgången i ärenden som hänskjuts till Artificial Solutions 
aktieägare för godkännande, såsom val av styrelse, emission 
av ytterligare aktier och aktierelaterade värdepapper som kan 
medföra utspädning för befintliga aktieägare såväl som beslut 

om eventuell utdelning. Dessutom kan Huvudägaren komma 
att ha ett betydande inflytande över Artificial Solutions före-
tagsledning och verksamhet.

Huvudägarens intressen kan skilja sig väsentligt från, eller 
konkurrera med, Artificial Solutions eller andra aktieägares 
intressen, och det är möjligt att Huvudägaren kommer att 
utöva sitt inflytande över Artificial Solutions på ett sätt som 
inte främjar övriga aktieägares intressen. Det kan till exempel 
finnas en intressekonflikt mellan Huvudägaren å ena sidan 
och Bolaget eller övriga aktieägare å andra sidan när det gäller 
beslut om vinstutdelning. Bolaget bedömer risknivån som 
medel.

Framtida utdelningar från Artificial Solutions är 
beroende av många olika faktorer och kan komma att 
utebli eller variera
Artificial Solutions har som långsiktig ambition att lämna 
utdelning till aktieägarna. Artificial Solutions kommer att 
 prioritera tillväxt de närmaste åren och genererade vinstmedel 
kommer att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon 
aktieutdelning är därför inte planerad inom en närmare fram-
tid. Först när Bolagets resultat och finansiella ställning så 
medger kan aktieutdelning bli aktuell.

Artificial Solutions förmåga att betala utdelning i framtiden 
beror på många olika faktorer, vilka innefattar Bolagets 
 framtida vinst, finansiella ställning, kassaflöden, behov av 
rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. 
 Artificial Solutions kan komma att sakna tillräckligt med 
 utdelningsbara medel, och Bolagets aktieägare kanske inte 
kommer att besluta om att betala utdelningar. Bolaget 
 bedömer risknivån som medel.

Framtida försäljning av stora aktieposter, exempelvis 
efter utgången av lock up-perioder, kan medföra att 
kursen för aktierna sjunker
Artificial Solutions aktiekurs kan komma att sjunka om det 
sker omfattande försäljning av aktier i Bolaget, i synnerhet vid 
försäljningar från Artificial Solutions styrelseledamöter, 
ledande befattningshavare och större aktieägare.

Ledande befattningshavare och andra personer anställda i 
eller associerade till Artificial Solutions (som sammanlagt 
innehar omkring 2,69 procent av aktierna i Bolaget) har åtagit 
sig gentemot den finansiella rådgivaren i det Omvända Förvär-
vet att, med sedvanliga förbehåll, inte sälja sina respektive 
 innehav eller på annat sätt ingå transaktioner med liknande 
effekt under 360 dagar efter att första dag för handel i 
 Artificial Solutions aktier inleddes på Nasdaq First North 
Growth Market den 12 mars 2019. 

Scope har åtagit sig gentemot den finansiella rådgivaren för 
transaktionen och Bolaget att, med sedvanliga förbehåll, inte 
sälja sina respektive innehav eller på annat sätt ingå transak-
tioner med liknande effekt under sex (6) kalendermånader 
efter sista dagen för anmälan om teckning i Företrädes-
emissionen. Lock up-åtagandet är föremål för sedvanliga 
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förbehåll och reservationer för avyttring av aktier som ett 
resultat av eller i enlighet med ett redan existerande åtagande 
eller finansieringsavtal.

Lock up-åtagandena begränsar möjligheten för de aktieägare 
som är föremål för en sådan lock up att sälja sina aktier under 
lock up-perioden, men respektive finansiell rådgivare kan 
besluta, enligt eget gottfinnande och när som helst, att medge 
undantag från begränsningarna för aktieförsäljning under 
respektive period. Efter att tillämplig lock up-perioden har löpt 
ut står de aktieägare som berörts av lock up-perioden fritt att 
sälja sina aktier.

Försäljning av ett stort antal aktier från Scope eller Artificial 
Solutions övriga nuvarande aktieägare, eller uppfattningen om 
att sådana försäljningar kan komma att ske, kan påverka 
aktiekursen negativt och försvåra för aktieägare att sälja sina 
aktier vid en tidpunkt eller till ett pris som de anser är lämpligt. 
Bolaget bedömer risknivån som medel.

RISKER RELATERADE TILL 
FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Det finns en risk att handeln i teckningsrätter och 
betalda tecknade aktier (BTA) kan komma att vara 
begränsad
Teckningsrätter och betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer 
att vara föremål för tidsbegränsad handel på Nasdaq First 
North Growth Market. Handeln i dessa instrument kan vara 
begränsad, vilket kan medföra problem för enskilda inneha-
vare att avyttra sina teckningsrätter och/eller BTA. Det inne-
bära att innehavare av teckningsrätter riskerar att inte kunna 
kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekt som 
Företrädesemissionen innebär, och att innehavare av BTA 
riskerar att inte kunna realisera värdet av sina BTA innan 
dessa instrument har omregistrerats till aktier. En begränsad 
likviditet kan också förstärka fluktuationerna i marknadspriset 
för teckningsrätter och/eller BTA. Prisbilden för dessa instru-
ment riskerar därmed att vara inkorrekt eller missvisande. 
Bolaget bedömer risknivån som medel.

Ej säkerställda teckningsåtaganden och 
avsiktsförklaringar
Artificial Solutions huvudägare Scope, samt ett antal andra 
aktieägare, däribland SEB-stiftelsen och Vencom Group 
Holding BV som tillsammans äger cirka 54,84 procent av 
aktierna i Artificial Solutions har genom ingångna teck-
ningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier till ett värde av 
cirka 52 MSEK i Företrädesemissionen. Därtill har vissa i 
Bolagets styrelse och ett flertal av Bolagets större aktieägare, 
däribland AFA Försäkring, Tiberon AB, C-WorldWide Asset 
Management meddelat sin avsikt att teckna sina respektive 
pro rata-andelar. Tillsammans med teckningsåtagandena 
 omfattas Företrädesemissionen därigenom av totalt 77 MSEK 
i  tecknings åtaganden och avsiktsförklaringar, motsvarande 
omkring 63,7 procent av Företrädesemissionen. Teckningså-
tagandena är dock inte säkerställda genom exempelvis bank-
garantier och de ingångna avsikterna att teckna sig för aktier 
är inte legalt bindande. Följdaktligen finns det en risk att en 
eller flera av nämnda parter inte kommer att kunna uppfylla 
sina respektive åtaganden. Uppfylls inte ovan nämnda teck-
ningsåtaganden respektive avsiktsförklaringar skulle det 
inverka negativt på Artificial Solutions möjligheter att med 
framgång genomföra Företrädesemissionen. Bolaget bedö-
mer risknivån som låg.
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ALLMÄN INFORMATION
Prospektet avser teckning av aktier med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare i Artificial Solutions. De nya aktierna är av 
samma slag, är fritt överlåtbara och emitteras i enlighet med 
svensk rätt. ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0012323756. 
Valutan för Erbjudandet är SEK.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Artificial Solutions styrelse beslutade den 12 december 2019, 
under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande 
godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 33 359 
396,97 SEK genom nyemission av högst 18 532 998 aktier 
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens beslut 
om Företrädesemissionen godkändes vid extra bolags-
stämma den 8 januari 2020. Aktieägare i Artificial Solutions 
erhåller en (1) teckningsrätt för var på avstämningsdagen den 
22 januari 2020 innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berät-
tigar till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 
6,5 SEK. Teckningsperioden löper under perioden från och 
med den 24 januari 2020 till och med den 11 februari 2020. De 
nya aktierna förväntas bli registrerade hos Bolagsverket 
omkring den 27 februari 2020. Datumet är preliminärt och kan 
komma att ändras.

VISSA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA
Allmänt
Aktieägarnas rättigheter, inklusive de rättigheter som följer av 
bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfa-
randen som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt vid bolagsstämma
Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på 
bolagsstämma, och varje aktieägare har rätt att rösta för 
samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Om Artificial Solutions emitterar nya aktier, teckningsoptioner 
eller konvertibler genom en kontant- eller kvittningsemission 
har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i 
förhållande till det antal aktier som innehades före emissio-
nen. Det finns dock inga bestämmelser i Bolagets bolagsord-
ning som begränsar möjligheten att, i enlighet med aktiebo-
lagslagen, emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konver-
tibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING
Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring 
av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear 
Sweden (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm). 
Inga aktiebrev har utfärdats för Bolagets aktier. 

BEMYNDIGANDEN
Vid årsstämman den 28 februari 2019 beslutades att bemyn-
diga styrelsen att, inom ramen för den bolagsordning som är 
gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för 
Artificial Solutions aktieägare, fatta beslut om ökning av Bola-
gets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B, teck-
ningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska ske 
kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas 
med villkor. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att, 
inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrel-
sen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett 
eller flera tillfällen, utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta 
beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission 
av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 
Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att 
antalet aktier som utges motsvarar högst tjugo (20) procent 
av det totala antalet aktier som finns utgivna vid tidpunkten 
för utnyttjandet av bemyndigandet.

Vid extra bolagsstämma den 8 januari 2020 beslutades att 
bemyndiga styrelsen att, inom ramen för den bolagsordning 
som är gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill 
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädes-
rätt för Artificial Solutions aktieägare, fatta beslut om ökning 
av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie 
B, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska ske 
kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas 
med villkor. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att, 
inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrel-
sen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett 
eller flera tillfällen, utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta 
beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission 
av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 
Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att 
antalet aktier som utges motsvarar högst tjugo (20) procent 
av det totala antalet aktier som finns utgivna vid tidpunkten 
för utnyttjandet av bemyndigandet.
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Vid samma extra bolagsstämma den 8 januari 2020 besluta-
des att bemyndiga styrelsen att, i händelse av överteckning i 
Företrädesemissionen, senast 31 mars 2020, med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, att 
fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom en 
riktad nyemission av aktier (övertilldelningsoption) med ytterli-
gare ett belopp som inte överstiger cirka 30 MSEK genom 
emission av maximalt 4 615 500 ytterligare aktier. Styrelsen 
ska ha rätt att besluta till vilka de nya aktierna ska tilldelas. 
Nyemission enligt detta bemyndigande ska ske till en teck-
ningskurs om 6,5 SEK per aktie.

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH 
TVÅNGSINLÖSEN
I händelse av att ett offentligt uppköpserbjudande lämnas 
avseende aktierna i Artificial Solutions tillämpas, per dagen för 
Prospektet, Takeover-regler för vissa handelsplattformar 
(”Takeover-reglerna”).

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

Under ett offentligt uppköpserbjudande står det aktieägarna 
fritt att bestämma huruvida de önskar att avyttra sina aktier i 
det offentliga uppköpserbjudandet. Efter ett offentligt uppköp-
serbjudande kan den som har lämnat erbjudandet, under vissa 
förutsättnigar, vara berättigad att lösa in resterande aktie-
ägare i enlighet med reglerna om tvångsinlösen i 22 kap. 
aktiebolagslagen.

Aktierna är inte föremål för något erbjudande som har lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller inlösenskyldighet. Inget 
offentligt uppköpserbjudande har lämnats för de erbjudna 
aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår.
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FÖRETRÄDESRÄTT OCH TECKNINGSRÄTTER
De som på avstämningsdagen den 22 januari 2020 är registre-
rade som aktieägare i den av Euroclear för Artificial Solutions 
räkning förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya 
aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier 
som innehas på avstämningsdagen. Sådana aktieägare i Arti-
ficial Solutions erhåller en (1) teckningsrätt för var på avstäm-
ningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar 
till teckning av tre (3) nya aktier. Endast ett helt antal aktier kan 
tecknas. 

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att 
antalet aktier i Bolaget ökar från 24 710 665 till 43 243 663, 
vilket motsvarar en ökning om cirka 75,0 procent. Aktieägare 
som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen 
kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande 
maximalt cirka 42,9 procent av antalet aktier och röster, exklu-
sive utspädning som kan följa vid utnyttjande av Övertilldel-
ningsoptionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företräde-
semissionen kan ha möjlighet att ekonomiskt kompensera sig 
för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. 

TECKNINGSKURS 
De nya aktierna i Artificial Solutions emitteras till en tecknings-
kurs om 6,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 

AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som har 
rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen infaller 
den 22 januari 2020. Sista dag för handel i aktierna inklusive rätt 
att delta i Företrädes emissionen är den 20 januari 2020. Aktierna 
handlas exklusive rätt till deltagande i Företrädes emissionen från 
och med den 21 januari 2020. 

TECKNINGSPERIOD 
Teckning av aktier i Företrädesemissionen ska ske under 
perioden från och med den 24 januari 2020 till och med den 
11 februari 2020. Artificial Solutions styrelse äger rätt att 
förlänga teckningsperioden, en eventuell förlängning av 
 teckningsperioden kommer att offentliggöras genom 
 pressmeddelande senast den 11 februari 2020. 

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiro-
avi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i 
Bolaget som på avstämningsdagen den 22 januari 2020 var 
registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av den 

förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat anta-
let erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan 
tecknas. Separat VP-avi som redovisar registrering av teck-
ningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas 
ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda 
särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare 
erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistre-
rat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsre-
dovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning 
ska i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive 
förvaltare. 

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBEHÖRIGA 
JURISDIKTIONER 
Tilldelning av teckningsrätter och tilldelning av nya aktier vid 
utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta i 
andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstift-
ningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med 
vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga 
aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade 
 adresser i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya 
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan 
jurisdiktion i vilken det inte vore tillåtet att erbjuda tecknings-
rätter eller nya aktier, inte att erhålla några teckningsrätter eller 
 tillåtas teckna nya aktier. I andra länder än Sverige som också 
är medlemmar av EES och som har implementerat Prospekt-
direktivet kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i 
enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje 
 relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för 
 implementering av Prospektdirektivet). De teckningsrätter 
som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare 
kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för 
kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare till det 
avkastningskonto som är kopplat till VP-kontot. Belopp under-
stigande 100 SEK kommer inte att utbetalas. 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 
Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq 
First North Growth Market under perioden från och med den 
24 januari 2020 till och med den 7 februari 2020 under 
 beteckningen ”ASAI TR”. ISIN-kod för teckningsrätterna är 
SE0013647351. Vid försäljning av teckningsrätter övergår 
såväl primär som subsidiär teckningsrätt till den nya 
innehavaren. 

NÄRMARE UPPGIFTER OM 
ERBJUDANDET
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TECKNING AV NYA AKTIER MED STÖD AV 
TECKNINGSRÄTTER 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom 
betalning under perioden från och med den 24 januari 2020 till 
och med den 11 februari 2020. Efter teckningsperiodens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar 
därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter 
utan särskild avisering från Euroclear att avregistreras från 
respektive aktieägares VP-konto. 

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste 
innehavaren antingen: 

 ● utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier senast den 
11 februari 2020 eller enligt instruktioner från förvaltaren, eller 

 ● sälja de teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 
7 februari 2020. 

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE BOSATTA I 
SVERIGE 
Direktregistrerade aktieägares teckning av Nya Aktier med stöd 
av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning 
vilken ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 11 februari 
2020 klockan 17.00 (CET), genom ett av följande alternativ: 

A. EMISSIONSREDOVISNING – FÖRTRYCKT 
INBETALNINGSAVI 
Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga 
erhållna teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från 
Euroclear ska utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar får göras 
på avin eller i belopp att betala. 

B. ANMÄLNINGSSEDEL (I) – TECKNING MED STÖD AV 
TECKNINGSRÄTTER 
Om teckningsrätter har blivit förvärvade eller avyttrade eller 
om, av någon annan anledning, antalet teckningsrätter som 
nyttjas för teckning avser annat antal än de teckningsrätterna 
som är specificerade i emissionsredovisningen från Euroclear, 
ska anmälningssedel (I) för teckning av aktier med stöd av 
teckningsrätter användas för att teckna nya aktier. Notera att 
betalning för tecknade aktier ska ske enligt instruktionerna på 
anmälningssedeln samtidigt som anmälningssedeln lämnas 
till Aktieinvest. I detta fall ska den förtryckta inbetalningsavin 
från Euroclear inte användas. 

Anmälningssedel (I) kan erhållas från Aktieinvest per telefon 
+46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se.

Ifylld anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda på 
nedanstående adress eller e-post senast den 11 februari 2020 
klockan 17.00 (CET). 

Aktieinvest FK AB 
Emittentservice
Box 7415 
103 91 Stockholm 
Besöksadress: Berzelii Park 9, Stockholm 
Telefon: +46 8 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se (inskannad 
anmälningssedel) 

Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid 
före sista teckningsdag. Observera att anmälan är bindande 
och inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på 
anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-
ningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av 
erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att 
lämnas utan avseende. I det fall att flera anmälningssedlar 
inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest 
rätten att endast beakta den sist inkomna anmälningssedeln. 

Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller 
betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att 
lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att 
återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid. 

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE EJ BOSATTA  
I SVERIGE OCH BERÄTTIGADE ATT TECKNA NYA 
AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER 
Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna 
aktier i Företrädesemissionen och som inte är bosatta i 
Sverige och inte heller är föremål för restriktioner ovan under 
rubriken ”Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner” 
och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan 
betala i SEK genom bank i utlandet enligt nedanstående 
instruktioner: 

Kontoinnehavare: Aktieinvest FK AB 
IBAN: SE2830000000032191710964 
BIC: NDEASESS 
Bank: Nordea Bank

Vid betalning måste tecknarens namn, VP-kontonummer och 
OCR referens från emissionsredovisningen anges. Betalningen 
ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 11 februari 2020. 

Om teckning avser annat antal aktier än det som framgår av 
emissionsredovisningen ska i stället en anmälningssedel (I) 
användas. Anmälningssedlar kan beställas genom att 
kontakta Aktieinvest under kontorstider på telefonnummer 
+46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se. 
Anmälningssedel och betalning ska vara Aktieinvest tillhanda 
senast kl. 17:00 (CET) den 11 februari 2020. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna aktier i 
Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter ska 
anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från sina 
respektive förvaltare. 

BETALDA TECKNADE AKTIER (BTA) 
Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear att 
sända ut en VP-avi som en bekräftelse på att BTA bokats in på 
tecknarens VP-konto. Nya aktier kommer att bokföras som 
BTA på VP-kontot till dess att registreringen av Företrädese-
missionen skett hos Bolagsverket. Nya aktier som tecknas 
med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos 
 Bolagsverket omkring 27 februari 2020. Därefter kommer BTA 
bokas om till aktier. Leverans av de nya aktierna väntas ske 
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omkring den 3 mars 2020. Någon VP-avi utsänds inte i 
samband med denna ombokning. Depåkunder hos förvaltare 
erhåller BTA och information i enlighet med respektive 
 förvaltares rutiner. 

Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq First North Growth 
Market från och med den 24 januari 2020 till och med den 
26 februari 2020 under beteckningen (tickern) ”ASAI BTA”. 
ISIN-koden för BTA är SE0013647369.

TECKNING AV NYA AKTIER UTAN STÖD AV 
TECKNINGSRÄTTER 
Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av teckningsrät-
ter dvs. teckning utan företrädesrätt. 

Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod 
som teckning med företrädesrätt, dvs. från och med den 24 
januari till och med den 11 februari 2020 klockan 17.00 (CET). 

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE OCH ÖVRIGA 
Intresseanmälan om att teckna nya aktier utan företrädesrätt 
ska göras på anmälningssedel (II). Sådan anmälningssedel 
kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795 eller 
dess webbplats www.aktieinvest.se, eller från Artificial 
 Solutions hemsida, www.artificial-solutions.com. Ifylld 
 anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda på nedanstå-
ende adress eller e-post senast den 11 februari 2020 klockan 
17.00 (CET). 

Aktieinvest FK AB 
Emittentservice 
Box 7415 
103 91 Stockholm 
Besöksadress: Berzelii Park 9, Stockholm 
Telefon: +46 8 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se (inskannad 
anmälningssedel) 

Observera att anmälan är bindande och att inga ändringar 
eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom 
anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- 
och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende 
eller teckning kan komma att bedömas ha skett för ett lägre 
belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall 
att återbetalas. Ingen ränta utgår på sådan likvid. Vid teckning 
utan stöd av teckningsrätter av ett belopp som överstiger 
motsvarande 15 000 EUR ska vidimerad id-handling och KYC-
blankett bifogas. Endast en anmälningssedel per tecknare 
kommer att beaktas. I det fall att flera anmälningssedlar 
inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest 
rätten att endast beakta den senaste inkomna 
anmälningssedeln. 

OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på 
www.aktieinvest.se/artificalsolutions2020 och följ 
instruktionerna.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE 
Depåkunder och förvaltare som önskar teckna aktier i Företrä-
desemissionen utan stöd av teckningsrätter måste anmäla 
sig för teckning till och i enlighet med instruktioner från sin 
eller sina förvaltare, som även hanterar besked om tilldelning 
och andra frågor. 

TILLDELNINGSPRINCIPER 
För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen teck-
nas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen 
för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldel-
ning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Vid över-
teckning ska tilldelning ske enligt följande tilldelningsprinciper: 

 ● I först hand till de som tecknat nya aktier med stöd av teck-
ningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämnings-
dagen eller inte) pro rata i förhållandet till antalet nya aktier 
som tecknats med stöd av teckningsrätter. 

 ● I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt 
ovan, tilldelning ske till personer som anmält intresse av att 
teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhål-
lande till deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. 

BESKED OM TILLDELNING AV NYA AKTIER 
TECKNADE UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER 
Besked om eventuell tilldelning av nya aktier tecknade utan 
stöd av teckningsrätter lämnas genom utskick av avräknings-
nota, vilket beräknas ske omkring den 14 februari 2020. 
Handel i nya aktier kan inte inledas innan tilldelningsbesked. 
Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. De 
tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och 
betalningen ska senast vara Aktieinvest tillhanda på likvidda-
gen den 19 februari 2020 enligt instruktioner på avräknings-
notan. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlå-
tas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga emissionskursen, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få 
svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 

HANDEL MED NYA AKTIER 
Articial Solutions aktier är föremål för handel på Nasdaq First 
North Growth Market. Efter att Bolagsverket registrerat Före-
trädesemissionen kommer även de nya aktierna att handlas 
på Nasdaq First North Growth Market. Sådan handel 
avseende nya aktier som omvandlats från BTA beräknas 
i nledas omkring den 3 mars 2020. 

OÅTERKALLELIG TECKNING 
Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teck-
ning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är 
oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en 
teckning av nya aktier. I det fall att flera anmälningssedlar 
inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest 
rätten att endast beakta den senaste inkomna 
anmälningssedeln. 
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OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I 
FÖRETRÄDESEMISSIONEN 
Utfallet av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras 
genom pressmeddelande så snart det blir känt för Bolaget, 
vilket beräknas ske omkring den 14 februari 2020. 

INFORMATION OM BEHANDLING AV 
PERSONUPPGIFTER 
Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning, av aktier i 
Företrädesemissionen kommer att lämna personuppgifter till 
Aktieinvest. Personuppgifter som lämnas till Aktieinvest 
kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning det 
krävs för att administrera Företrädesemissionen. Även 
personuppgifter som inhämtas från annan källa än de person-
uppgifterna avser kan komma att behandlas. Det kan också 
förekomma att personuppgifter överlämnas till och behandlas 
av Pareto Securities samt Artifical Solutions. Informationen 
om behandling av personuppgifter lämnas av Aktieinvest, som 
är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgif-
ter. Aktieinvest tar emot begäran om rättelse eller radering av 
personuppgifter på den adress som anges i avsnittet 
Adresser. 

INFORMATION OM LEI- OCH NCI-NUMMER 
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU 
(MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 
2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra 
värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska 
personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal 
Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt Natio-
nal Client Identifier (NCI) för att kunna teckna aktier i Företräde-
semissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status 
som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att 
Aktieinvest kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt 
personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämp-
ligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa 
en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som 
finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet 
finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt 
medborgarskap består NCI-numret av beteckningen ”SE” följt 
av personens personnummer. Om personen i fråga har flera 
medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap 
kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som 
avser teckna aktier i Företrädesemissionen uppmanas att 
ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller 
ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att 
äga rätt att deltaga i Företrädesemissionen och/eller kunna till-
delas nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter. 

ÖVRIG INFORMATION 
Aktieinvest agerar emissionsinstitut i anledning av Företräde-
semissionen. Att Aktieinvest är emissionsinstitut innebär inte 
att Aktieinvest betraktar den som anmält sig för teckning av 
aktier i Företrädesemissionen som en kund. Därmed kommer 
Aktieinvest inte att kundkategorisera tecknaren eller genom-
föra en passandebedömning i enlighet med lagen (2007:528) 

om värdepappersmarknaden avseende denna teckning. För 
det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya 
aktierna kommer Aktieinvest ombesörja återbetalning av över-
skjutande belopp. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är 
otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om 
teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning ske 
med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk 
kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta utgår på sådan 
likvid. Förutom vad som uttryckligen anges häri har ingen 
finansiell information i detta Prospekt reviderats eller gran-
skats av Bolagets revisor. 

ÖVERTILLDELNINGSOPTION 
I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i Företrädese-
missionen beslutade även extra bolagsstämman den 8 januari 
2020, i enlighet med styrelsens beslut därom, att bemyndiga 
Bolagets styrelse att besluta om emission av ytterligare högst 
4 615 500 aktier till en teckningskurs om 6,50 SEK per ny aktie 
(”Övertilldelningsoptionen”). Om Övertilldelningsoptionen 
utnyttjas till fullo innebär det en ytterligare ökning av aktiekapi-
talet om högst 8 307 900,14 SEK, samt en ökning av antalet 
aktier med ytterligare högst 4 615 500 aktier. Om både Före-
trädesemissionen och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till 
fullo kommer Artificial Solutions aktiekapital att öka med totalt 
cirka 41 667 297,11 SEK. Övertilldelningsoptionen är villkorad 
av att Företrädesemissionen är övertecknad och kommer vid 
fullt utnyttjande att tillföra Bolaget en ytterligare emissionslik-
vid om cirka 30,0 MSEK före avdrag för transaktionskostna-
der, vilka beräknas upp gå till cirka 1,5 MSEK. Skälet till beslu-
tet om Övertilldelningsoptionen och avvikelsen från aktie-
ägarnas företrädesrätt är att, vid överteckning i Företrädese-
missionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den 
ursprungligen bedömda samt att bredda aktieägarbasen med 
strategiska investerare. 

Tilldelning av nya aktier i Övertilldelningsoptionen kommer att 
ske utifrån efterfrågan samt med syftet att skapa en god ägar-
bas med strategiska investerare och stora aktieägare med ett 
långsiktigt ägarintresse i Bolaget, samt för att uppnå en god 
spridning av Bolagets aktier, och beslutas av styrelsen utan 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Skulle Övertilldelningsoptionen bli fulltecknad kommer antalet 
aktier i Bolaget att uppgå till högst 47 859 163. Utspädningsef-
fekten vid full teckning av både Företrädesemissionen och 
Övertilldelningsoptionen uppgår till cirka 48,4 procent av anta-
let aktier och röster.

Avräkning av aktierna i Övertilldelningsoptionen kommer att 
ske genom en ny serie BTA med en separat ISIN-kod.

LOCK UP-ARRANGEMANG
Ledande befattningshavare och andra personer anställda i 
eller associerade till Artificial Solutions (som sammanlagt 
innehar omkring 2,69 procent av aktierna i Bolaget) har åtagit 
sig gentemot den finansiella rådgivaren i det Omvända Förvär-
vet att, med sedvanliga förbehåll, inte sälja sina respektive 
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innehav eller på annat sätt ingå transaktioner med liknande 
effekt under 360 dagar efter att första dag för handel i Artificial 
Solutions aktier inleddes på Nasdaq First North Growth 
Market den 12 mars 2019. 

Huvudägaren (som sammanlagt innehar omkring 43,84 
procent av aktierna i Bolaget) har åtagit sig gentemot den 
finansiella rådgivaren för transaktionen och Bolaget att, med 
sedvanliga förbehåll, inte sälja sina respektive innehav eller på 
annat sätt ingå transaktioner med liknande effekt under sex 
(6) kalendermånader från avstämningsdagen i Företrädes-
emissionen. Lock up-åtagandet är föremål för sedvanliga 
förbehåll och reservationer för avyttring av aktier som ett 
resultat av eller i enlighet med ett redan existerande åtagande 
eller finansieringsavtal. 

Efter utgången av ovan nämnda lock up-perioder kan aktierna 
komma att erbjudas till försäljning, vilket kan påverka mark-
nadspriset på aktien.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH 
AVSIKTSFÖRKLARINGAR
Artificial Solutions Huvudägare samt ett antal andra aktie-
ägare, däribland SEB-stiftelsen och Vencom Group Holding BV 
som idag äger cirka 54,84 procent av de utestående aktierna, 
har genom ingångna teckningsförbindelser åtagit sig att 
teckna aktier till ett värde av cirka 52 MSEK i Företrädesemis-
sionen. Huvudägaren har vidare åtagit sig att, utan vederlag, 
överföra de teckningsrätter som de är berättigade till men inte 
har för avsikt att utnyttja till en ny aktieägare som avser 
utnyttja dessa teckningsrätter för att teckna aktier i Företräde-
semissionen. Pareto Securities kommer rent administrativt att 
hantera överlåtelsen från Huvudägaren till den nya aktieäga-
ren. För tydliggörande är denna avsiktsförklaring inkluderad i 
den sammanlagda beräkningen av de teckningsåtaganden 
och avsiktsförklaringar som omfattar Företrädesemissionen.

Därtill har vissa i Bolagets styrelse och ett flertal av Bolagets 
större aktieägare, däribland AFA Försäkring, Tiberon AB, 
C-WorldWide Asset Management ingått avsiktsförklaringar för 
att teckna sina respektive pro rata-andelar. Tillsammans med 
teckningsåtagandena omfattas Företrädesemissionen därige-
nom av totalt 77 MSEK i tecknings åtaganden och avsiktsför-
klaringar, motsvarande 63,7 procent av Företrädesemissionen.
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STYRELSE
Enligt Artificial Solutions bolagsordning ska styrelsen bestå av 
tre till sju bolagsstämmovalda ledamöter med högst tre supp-
leanter. Styrelsen består för närvarande av sex ordinarie leda-
möter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka 
har valts för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

I tabellen nedan anges styrelseledamöterna med uppgift om 
befattning, år för inval och om de anses vara oberoende i 
förhållande till Bolaget och ledande befattningshavare samt i 
förhållande till större aktieägare.

BOLAGSSTYRNING

Namn Befattning Invald
Oberoende i förhållande till  
Bolaget och bolagsledningen

Oberoende i förhållande 
till större aktieägare 

Åsa Hedin Styrelseordförande 2019 Ja Ja

Johan Ekesiöö Styrelseledamot 2019 Ja Ja

Bodil Eriksson Styrelseledamot 2019 Ja Ja

Johan A. Gustavsson Styrelseledamot 2019 Ja Ja

Fredrik Oweson Styrelseledamot 2019 Ja Nej

Jan Uddenfeldt Styrelseledamot 2019 Ja Ja
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Uppdrag  
och invald:

ÅSA HEDIN
Född 1962.  
Styrelseordförande sedan 2019. 
Styrelseledamot sedan 2019.

JOHAN EKESIÖÖ
Född 1954.  
Styrelseledamot sedan 2019.

BODIL ERIKSSON
Född 1963.  
Styrelseledamot sedan 2019.

JOHAN A. GUSTAVSSON
Född 1963.  
Styrelseledamot sedan 2019 (i Artificial Solutions Holding 
sedan 2008). Styrelseuppdrag i Artificial Solutions sedan 2001. 
Medgrundare av Artificial Solutions.. 

FREDRIK OWESON
Född 1968.  
Styrelseledamot sedan 2019 (i Artifi-
cial Solutions Holding sedan 2008). 
Medgrundare av och partner i Scope 
Capital.

JAN UDDENFELDT
Född 1950. Styrelseledamot sedan 
2019 (inom Koncernen sedan 2015).

Utbildning: Master of Science i Biofysik, 
 University of Minnesota USA. 
Bachelor’s degree Fysik, Gustavus 
Adolphus College USA.

Master of Business Administration, 
Handelshögskolan i Stockholm. 
Master of Science, MIT Sloan School.

Universitetsstudier, Uppsala 
 universitet och RMI-Berghs.

Master of Science, Handelshögskolan i Stockholm. Master of Business Administration, 
Handelshögskolan i Stockholm.

Teknologie doktor i teletransmis-
sionsteori, Kungliga Tekniska 
högskolan. Civilingenjör i elektro-
teknik, Kungliga Tekniska högskolan.

Andra pågående 
uppdrag:

Styrelseledamot i Nolato AB, Tobii AB, 
Biotage AB, CellaVision AB, C-Rad AB, 
E. Öhman J:or Fonder AB, Stiftelsen 
Industri fonden och Fidesmo AB.

Styrelseordförande i MetaForce AB 
och T&V Holding AB. Styrelseordfö-
rande och verkställande direktör i 
Johan Ekesiöö AB.
Styrelseledamot i Aktiebolaget Svensk 
Bilprovning, WTS Positioning 
 Solutions AB, Hr Nordic Topco AS, 
 Talentech AS och Lingit AS.

EVP i Volvo Cars of North America. 
Verkställande direktör i Volvo Car 
Mobility AB.
Styrelseordförande i Sunfleet 
 Carsharing AB. 
Styrelseledamot i Swedbank AB. 

Styrelseordförande i Aros Bostadsutveckling AB, Vencom AB, 
Vencom Property Partners AB, Vencom Residential AB, Hop 
Lun International Ltd, Hobbex Modr AB, Hobbex Retail AB, 
Hober Medical AB, Improva Plastikkirurgi AB, Lidrup AB, 
Roslagsterminalen AB och Getängsvägen AB. 
Styrelseledamot i Vencom Group Holding BV, Vencom (HK) Ltd, 
Vencom S.a.s., VPP SARL, Aktiebolaget Couronne, Aros Bostad 
Invest AB, AOS Holding I AB, Hop Lun Scandinavia AB, Artificial 
Solutions Holding, Hobbex (HK) Ltd, Rockspring Retail Holding 
AB, Rockspring FSPS Holding Sweden AB, Nordic Flag Property 
AB, Foxco Fastighetsutveckling AB, Rockspring Lidingö 
Centrum AB, Rockspring Lidingö AB, Rockspring Lidingö II AB, 
Fastighetsaktiebolaget Hermius och Fastighetsaktiebolaget 
Hermius 1.
Styrelsesuppleant i Aros Bostadskapital 7 AB, Gamla Lant-
vägen AB, Bergidl AB, Saro Projekt AB, PRP Management AB 
och Melancholia AB.

Styrelseordförande i Artificial Solu-
tions Holding. 
Styrelseledamot i Scope Capital SA 
och Woffel SA.

Styrelseledamot i Artificial Solutions, 
Inc, Kaloom, Inc, och GLO AB. 
Senior Advisor i Telefonaktiebolaget 
LM Ericsson och Sony Corporation 
America, Inc. 
Advisory Board- ledamot i Swift Navi-
gation, Inc,  Redshift Networks, Inc., 
Agnity Global, Inc. och Sentons USA, 
Inc.

Innehav i  Artificial 
Solutions:

28 570 aktier och  
58 688 teckningsoptioner.

44 000 aktier och  
34 235 teckningsoptioner.

34 235 teckningsoptioner. 579 115 aktier genom Vencom Group Holding BV,   
121 000 aktier genom Aktiebolaget Couronne samt 
34 235 teckningsoptioner.

– 2 999 aktier och  
34 235 teckningsoptioner.

  

STYRELSE
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Uppdrag  
och invald:

ÅSA HEDIN
Född 1962.  
Styrelseordförande sedan 2019. 
Styrelseledamot sedan 2019.

JOHAN EKESIÖÖ
Född 1954.  
Styrelseledamot sedan 2019.

BODIL ERIKSSON
Född 1963.  
Styrelseledamot sedan 2019.

JOHAN A. GUSTAVSSON
Född 1963.  
Styrelseledamot sedan 2019 (i Artificial Solutions Holding 
sedan 2008). Styrelseuppdrag i Artificial Solutions sedan 2001. 
Medgrundare av Artificial Solutions.. 

FREDRIK OWESON
Född 1968.  
Styrelseledamot sedan 2019 (i Artifi-
cial Solutions Holding sedan 2008). 
Medgrundare av och partner i Scope 
Capital.

JAN UDDENFELDT
Född 1950. Styrelseledamot sedan 
2019 (inom Koncernen sedan 2015).

Utbildning: Master of Science i Biofysik, 
 University of Minnesota USA. 
Bachelor’s degree Fysik, Gustavus 
Adolphus College USA.

Master of Business Administration, 
Handelshögskolan i Stockholm. 
Master of Science, MIT Sloan School.

Universitetsstudier, Uppsala 
 universitet och RMI-Berghs.

Master of Science, Handelshögskolan i Stockholm. Master of Business Administration, 
Handelshögskolan i Stockholm.

Teknologie doktor i teletransmis-
sionsteori, Kungliga Tekniska 
högskolan. Civilingenjör i elektro-
teknik, Kungliga Tekniska högskolan.

Andra pågående 
uppdrag:

Styrelseledamot i Nolato AB, Tobii AB, 
Biotage AB, CellaVision AB, C-Rad AB, 
E. Öhman J:or Fonder AB, Stiftelsen 
Industri fonden och Fidesmo AB.

Styrelseordförande i MetaForce AB 
och T&V Holding AB. Styrelseordfö-
rande och verkställande direktör i 
Johan Ekesiöö AB.
Styrelseledamot i Aktiebolaget Svensk 
Bilprovning, WTS Positioning 
 Solutions AB, Hr Nordic Topco AS, 
 Talentech AS och Lingit AS.

EVP i Volvo Cars of North America. 
Verkställande direktör i Volvo Car 
Mobility AB.
Styrelseordförande i Sunfleet 
 Carsharing AB. 
Styrelseledamot i Swedbank AB. 

Styrelseordförande i Aros Bostadsutveckling AB, Vencom AB, 
Vencom Property Partners AB, Vencom Residential AB, Hop 
Lun International Ltd, Hobbex Modr AB, Hobbex Retail AB, 
Hober Medical AB, Improva Plastikkirurgi AB, Lidrup AB, 
Roslagsterminalen AB och Getängsvägen AB. 
Styrelseledamot i Vencom Group Holding BV, Vencom (HK) Ltd, 
Vencom S.a.s., VPP SARL, Aktiebolaget Couronne, Aros Bostad 
Invest AB, AOS Holding I AB, Hop Lun Scandinavia AB, Artificial 
Solutions Holding, Hobbex (HK) Ltd, Rockspring Retail Holding 
AB, Rockspring FSPS Holding Sweden AB, Nordic Flag Property 
AB, Foxco Fastighetsutveckling AB, Rockspring Lidingö 
Centrum AB, Rockspring Lidingö AB, Rockspring Lidingö II AB, 
Fastighetsaktiebolaget Hermius och Fastighetsaktiebolaget 
Hermius 1.
Styrelsesuppleant i Aros Bostadskapital 7 AB, Gamla Lant-
vägen AB, Bergidl AB, Saro Projekt AB, PRP Management AB 
och Melancholia AB.

Styrelseordförande i Artificial Solu-
tions Holding. 
Styrelseledamot i Scope Capital SA 
och Woffel SA.

Styrelseledamot i Artificial Solutions, 
Inc, Kaloom, Inc, och GLO AB. 
Senior Advisor i Telefonaktiebolaget 
LM Ericsson och Sony Corporation 
America, Inc. 
Advisory Board- ledamot i Swift Navi-
gation, Inc,  Redshift Networks, Inc., 
Agnity Global, Inc. och Sentons USA, 
Inc.

Innehav i  Artificial 
Solutions:

28 570 aktier och  
58 688 teckningsoptioner.

44 000 aktier och  
34 235 teckningsoptioner.

34 235 teckningsoptioner. 579 115 aktier genom Vencom Group Holding BV,   
121 000 aktier genom Aktiebolaget Couronne samt 
34 235 teckningsoptioner.

– 2 999 aktier och  
34 235 teckningsoptioner.
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Uppdrag  
och invald:

LAWRENCE FLYNN
Född 1964.  
Verkställande direktör 
sedan 2019 (i Artificial 
Solutions Holding sedan 
2010).

CHRIS BUSHNELL
Född 1956.  
Chief Financial Officer 
sedan 2019 (i Artificial 
Solutions Holding sedan 
2011).

ANDY PEART
Född 1963.  
Chief Marketing & Stra-
tegy Officer sedan 2019 (i 
Artificial Solutions 
Holding sedan 2010). 

ANDREAS WIEWEG
Född 1975.  
Chief Technical Officer 
sedan 2019 (i Artificial 
Solutions Holding sedan 
2008).

PETER ROOST
Född 1957.  
Chief Operating Officer 
sedan 2019 (i Artificial 
Solutions Holding sedan 
2011).

DAVE PARSIN
Född 1967.  
Vice President, North 
America sedan 2019 
(i Artificial Solutions 
Holding sedan 2013).

GARETH WALTERS
Född 1967.  
Vice President, Innova-
tion and Community 
sedan 2019. Anställd i 
Artificial Solutions 
Holding sedan 2011.

RUSSELL TARR
Född 1967.  
Global Head of Sales 
sedan 2019 (i Artificial 
Solutions Holding sedan 
2019).

CHRISTOPHER TEW
Född 1964.  
Vice President, Asia 
 Pacific sedan april 2019.

DARREN FORD
Född 1972.  
Vice President, Global 
Customer Services 
sedan 2019 (i Artificial 
Solutions Holding sedan 
2017). Anställd sedan 
2016.

Utbildning: – Chartered Accountant, 
Institute of Chartered 
Accountants in England 
and Wales.

First Class Honours 
Bachelor of Technology, 
Production Engineering & 
Management, Loughbo-
rough University.

Universitetsstudier i data-
vetenskap och matema-
tik, Stockholms 
universitet.

Manufacturing & 
 Industrial Management, 
degree level, Institute of 
Industrial Management, 
Gloucester College. 
Foundation, Chartered 
Accountancy, Bristol 
Polytechnic. Certified 
Production and Inventory 
Management.

Bachelor of Science, 
 Electrical Engineering, 
Stanford University. 
Master of Business 
 Administration, Harvard 
University.

Bachelor of Engineering 
and Master of Science, 
University of Wales.

General Certificate of 
Secondary Education, 
Malmesbury School.

Bachelor of Science, 
Production Engineering, 
Kingston University. 
Master of Science, 
Advanced Manufactur-
ing Systems, Brunel 
University.

Bachelor of Science 
(Hons), Business Infor-
mation Management 
Systems, University of 
Plymouth.

Andra 
pågående 
uppdrag:

Styrelseledamot i NLISIP. Styrelseledamot i NLISIP. Styrelseledamot i NLISIP. – Styrelseledamot i NLISIP. – – – – Styrelseledamot i Key 
Scalability Ltd.

Innehav i 
 Artificial 
Solutions:

8 399 aktier och 244 536 
teckningsoptioner samt 
äger 36,13 procent av 
NLISIP som äger 466 194 
aktier.

1 837 aktier och 54 580 
teckningsoptioner samt 
äger 12,27 procent av 
NLISIP som äger 466 194 
aktier.

1 837 aktier och 54 580 
teckningsoptioner samt 
äger 10,22 procent av 
NLISIP som äger 466 194 
aktier.

49 440 aktier och 54 580 
teckningsoptioner.

54 580 teckningsoptioner 
och äger 12,27 procent av 
NLISIP som äger  
466 194 aktier.

49 967 aktier och 54 580 
teckningsoptioner.

23 238 aktier och 54 580 
teckningsoptioner samt 
äger 1,23 procent av 
NLISIP som äger  
466 194 aktier.

9 922 aktier och 54 580 
teckningsoptioner samt 
äger 0,68 procent av 
NLISIP som äger  
466 194 aktier.

54 580 
teckningsoptioner.

7 917 aktier och 54 580 
teckningsoptioner.
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Uppdrag  
och invald:

LAWRENCE FLYNN
Född 1964.  
Verkställande direktör 
sedan 2019 (i Artificial 
Solutions Holding sedan 
2010).

CHRIS BUSHNELL
Född 1956.  
Chief Financial Officer 
sedan 2019 (i Artificial 
Solutions Holding sedan 
2011).

ANDY PEART
Född 1963.  
Chief Marketing & Stra-
tegy Officer sedan 2019 (i 
Artificial Solutions 
Holding sedan 2010). 

ANDREAS WIEWEG
Född 1975.  
Chief Technical Officer 
sedan 2019 (i Artificial 
Solutions Holding sedan 
2008).

PETER ROOST
Född 1957.  
Chief Operating Officer 
sedan 2019 (i Artificial 
Solutions Holding sedan 
2011).

DAVE PARSIN
Född 1967.  
Vice President, North 
America sedan 2019 
(i Artificial Solutions 
Holding sedan 2013).

GARETH WALTERS
Född 1967.  
Vice President, Innova-
tion and Community 
sedan 2019. Anställd i 
Artificial Solutions 
Holding sedan 2011.

RUSSELL TARR
Född 1967.  
Global Head of Sales 
sedan 2019 (i Artificial 
Solutions Holding sedan 
2019).

CHRISTOPHER TEW
Född 1964.  
Vice President, Asia 
 Pacific sedan april 2019.

DARREN FORD
Född 1972.  
Vice President, Global 
Customer Services 
sedan 2019 (i Artificial 
Solutions Holding sedan 
2017). Anställd sedan 
2016.

Utbildning: – Chartered Accountant, 
Institute of Chartered 
Accountants in England 
and Wales.

First Class Honours 
Bachelor of Technology, 
Production Engineering & 
Management, Loughbo-
rough University.

Universitetsstudier i data-
vetenskap och matema-
tik, Stockholms 
universitet.

Manufacturing & 
 Industrial Management, 
degree level, Institute of 
Industrial Management, 
Gloucester College. 
Foundation, Chartered 
Accountancy, Bristol 
Polytechnic. Certified 
Production and Inventory 
Management.

Bachelor of Science, 
 Electrical Engineering, 
Stanford University. 
Master of Business 
 Administration, Harvard 
University.

Bachelor of Engineering 
and Master of Science, 
University of Wales.

General Certificate of 
Secondary Education, 
Malmesbury School.

Bachelor of Science, 
Production Engineering, 
Kingston University. 
Master of Science, 
Advanced Manufactur-
ing Systems, Brunel 
University.

Bachelor of Science 
(Hons), Business Infor-
mation Management 
Systems, University of 
Plymouth.

Andra 
pågående 
uppdrag:

Styrelseledamot i NLISIP. Styrelseledamot i NLISIP. Styrelseledamot i NLISIP. – Styrelseledamot i NLISIP. – – – – Styrelseledamot i Key 
Scalability Ltd.

Innehav i 
 Artificial 
Solutions:

8 399 aktier och 244 536 
teckningsoptioner samt 
äger 36,13 procent av 
NLISIP som äger 466 194 
aktier.

1 837 aktier och 54 580 
teckningsoptioner samt 
äger 12,27 procent av 
NLISIP som äger 466 194 
aktier.

1 837 aktier och 54 580 
teckningsoptioner samt 
äger 10,22 procent av 
NLISIP som äger 466 194 
aktier.

49 440 aktier och 54 580 
teckningsoptioner.

54 580 teckningsoptioner 
och äger 12,27 procent av 
NLISIP som äger  
466 194 aktier.

49 967 aktier och 54 580 
teckningsoptioner.

23 238 aktier och 54 580 
teckningsoptioner samt 
äger 1,23 procent av 
NLISIP som äger  
466 194 aktier.

9 922 aktier och 54 580 
teckningsoptioner samt 
äger 0,68 procent av 
NLISIP som äger  
466 194 aktier.

54 580 
teckningsoptioner.

7 917 aktier och 54 580 
teckningsoptioner.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE 
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Det föreligger inga familjeband mellan styrelseledamöterna 
och/eller de ledande befattningshavarna.

Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare (i) dömts i något bedrägerirelaterat 
mål, (ii) av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inklusive 
erkända yrkessammanslutningar) bundits vid, eller varit 
 föremål för påföljd på grund av, brott, eller (iii) förbjudits av 
domstol att vara medlem av emittents förvaltnings-, lednings- 
eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergri-
pande funktioner hos en emittent.

Det råder inga intressekonflikter eller potentiella intressekon-
flikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattnings-
havarnas åtaganden gentemot Bolagets och deras privata 
intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av ovan 
har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattnings-
havare ekonomiska intressen i Artificial Solutions genom inne-
hav av aktier och teckningsoptioner. För information om vissa 
närståendetransaktioner mellan Artificial Solutions och styrel-
seledamöter eller ledande befattningshavare, se avsnittet 

”Information om aktieägare och legal information – Närstående-
transaktioner”.

Ingen av ovan nämnda styrelseledamöter eller ledande befatt-
ningshavare har ingått avtal med Bolaget eller med något av 
dess dotterbolag om förmåner efter uppdragets avslutande.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
kan nås via Bolagets adress, Stureplan 15, 111 45 Stockholm.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER, 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE
Ersättning till styrelseledamöter
Arvode till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs 
av bolagsstämman. På årsstämman den 28 februari 2019 
beslutades att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska 
utgå med 450 000 SEK till styrelsens ordförande och med 
300 000 SEK till övriga styrelseledamöter, förutom Fredrik 
Oweson som har avstått styrelsearvode för 2019. I tabellen 
nedan redovisas de arvoden som de stämmovalda styrelse-
ledamöterna ska erhålla enligt beslutet ovan.

(SEK)
Namn Befattning Styrelsearvode

Åsa Hedin Styrelseordförande 450 000

Johan Ekesiöö Styrelseledamot 300 000

Bodil Eriksson Styrelseledamot 300 000

Johan A. Gustavsson Styrelseledamot 300 000

Fredrik Oweson Styrelseledamot 0

Jan Uddenfeldt Styrelseledamot 300 000

Totalt 1 650 000

För räkenskapsåret 2018 har 500 000 SEK utgått i arvode till styrelsen för tidigare Indentive AB. Nedanstående tabell visar de arvo-
den som de stämmovalda styrelseledamöterna har erhållit för räkenskapsåret 2018.

(SEK)
Namn Befattning Styrelsearvode

Björn Persson1) Styrelseordförande 200 000

Jan Johansson1) Styrelseledamot 100 000

Gunnar Jardelöv1) Styrelseledamot 100 000

Mattias Andersson1) Styrelseledamot 100 000

Totalt 500 000

1) Avgick från styrelsen för Artificial Solutions på årsstämman den 28 februari 2019 i anslutning till det Omvända Förvärvet.
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ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och andra anställ-
ningsvillkor för den verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare har fattats av styrelsen. Ersättning 
till ledande befattningshavare utgörs av grundlön, pensions-
förmåner och övriga förmåner.

I tabellen nedan redovisas de arvoden som utgick till den verk-
ställande direktören och övriga ledande befattningshavare i 
Artificial Solutions Holding för räkenskapsåret 2018.

(SEK)1)

Namn Grundlön Rörlig ersättning Pension Övrig ersättning2) Totalt

Lawrence Flynn, verkställande direktör 2 258 734 830 121 112 937 24 989 3 226 781

Övriga ledande befattningshavare3) 10 490 604 2 090 458 772 083 338 419 13 691 564

Totalt 12 749 338 2 920 579 885 020 363 408 16 918 345

1)  Beloppen i tabellen har omräknats från GBP och USD till SEK. Omräkningen har genomförts baserat på Riksbankens publicerade valutakurs den 28 december 2018 om 
11,3482 SEK/GBP respektive 8,971 SEK/USD.

2) Övrig ersättning avser privat hälso- och sjukvård.
3) Åtta personer under räkenskapsåret 2018.

I tabellen nedan redovisas de arvoden som utgick till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i tidigare 
Indentive AB för räkenskapsåret 2018.

(SEK)
Namn Grundlön Rörlig ersättning Pension Övrig ersättning1) Totalt

Anders Visell, verkställande direktör2) 1 470 0004) 0 315 306 81 939 1 867 245

Övriga ledande befattningshavare2), 3) 3 854 0005) 0 724 538 154 025 4 732 563

Totalt 5 824 000 0 1 039 844 235 964 6 599 808

1)  Övrig ersättning avser bilförmån och Rikslunchen.
2)  Lämnade sina uppdrag i Artificial Solutions på årsstämman den 28 februari 2019 i anslutning till det Omvända Förvärvet.
3)  Fem personer under räkenskapsåret 2018.
4)  Varav 150 000 SEK har erlagts mot faktura
5)  Varav 150 000 SEK har erlagts mot faktura.

ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE OCH AVTAL 
OM ERSÄTTNINGAR EFTER AVSLUTAT UPPDRAG
Den verkställande direktörens anställningsavtal innefattar en 
ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Anställningsavta-
let med Bolagets Chief Financial Officer innefattar en ömsesi-
dig uppsägningstid om nio månader. Övriga ledande befatt-
ningshavare har anställningsavtal med en ömsesidig uppsäg-
ningstid om 30 dagar till sex månader eller sådan längre 

uppsägningstid som följer av gällande lagstiftning. Ingen 
ledande befattningshavare eller styrelseledamot har rätt till 
ersättning efter avslutat uppdrag.

Bolaget eller dess dotterbolag har inga avsatta eller upplupna 
belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelse-
ledamots eller ledande befattningshavares avträdande av 
tjänst eller uppdrag.
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I detta avsnitt presenteras viss finansiell information avseende Koncernen för räkenskapsåren 2017 och 2018, som 
har hämtats från Artificial Solutions Holdings reviderade koncernredovisningar, samt för perioden 1 januari–  
30 september 2019 tillsammans med jämförande finansiell information för motsvarande period 2018, som har 
hämtats från Artificial Solutions översiktligt granskade delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2019. 
Den finansiella informationen avseende Artificial Solutions Holding presenteras med anledning av att Artificial 
 Solutions har så kallad komplex finansiell historik enligt artikel 18 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 
2019/980. Den komplexa finansiella historiken innebär att den finansiella informationen avseende räkenskapsåren 
2017 och 2018 för Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) är missvisande för Koncernen och presenteras således 
inte i detta avsnitt.

Koncernredovisningarna och delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (”BFNAR”). 

Rapporteringsvalutan för Artificial Solutions är SEK. Före det Omvända Förvärvet var rapporteringsvalutan för 
 Artificial Solutions Holding EUR. För att möjliggöra jämförelser mot tidigare år har den finansiella informationen 
som presenteras nedan avseende räkenskapsåren 2017 och 2018 räknats om till SEK. Omräkningen har 
genomförts baserat på Europeiska centralbankens publicerade valutakurser. Resultaträkningen för 2017 och 2018 
har omräknats baserat på den månatliga genomsnittsräntan för respektive år samt balansräkningen och kassa-
flödesanalysen för 2017 och 2018 har omräknats baserat på stängningskursen den sista december för respektive 
år (EUR/SEK 9,843779 respektive 10,254800). 

Omedelbart efter det Omvända Förvärvet distribuerade Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) sitt dotterföretag 
Indentive Värdepapper som en icke-kontant utdelning till sina aktieägare. För att möjliggöra jämförelser mot tidigare 
år inkluderar Koncernens jämförande finansiella information det tidigare holdingbolaget Artificial Solutions Holding 
och inte någon av Indentive AB:s verksamheter.

Från koncernredovisningarna avseende räkenskapsåren 2017 och 2018, samt från den översiktligt granskade 
delårsrapporten avseende 1 januari–30 september 2019 med jämförande finansiell information för motsvarande 
period 2018, införlivas följande (se även avsnittet ”Handlingar som införlivas genom hänvisning”):

• Artificial Solutions översiktligt granskade delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2019: revisors 
granskningsrapport (s. 12), koncernens resultaträkning (s. 13), koncernens balansräkning (s. 14) och koncernens 
kassaflödesanalys (s. 15).

Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Artificial 
 Solutions revisor.

FINANSIELL INFORMATION OCH 
NYCKELTAL
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
 

1 januari–30 september

2019 2018
(MSEK) (översiktligt granskad) (översiktligt granskad)

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 38,1 33,4

Aktiverat arbete för egen räkning 7,5 8,2

Övriga rörelseintäkter 0,0 –

Summa övriga rörelseintäkter 45,6 41,6

Personalkostnader –86,6 –75,9

Övriga externa kostnader –47,8 –30,6

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar –8,8 –19,8

Övriga rörelsekostnader –22,3 –0,0

Summa rörelsens kostnader –165,5 –126,4

Rörelseresultat –119,8 –84,8

Finansnetto –24,7 –0,3

Resultat efter finansiella poster –144,5 –85,1

Skatt på periodens resultat – –

PERIODENS RESULTAT –144,5 –85,1
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
 

1 januari–30 september

2019 2018
(MSEK) (översiktligt granskad) (översiktligt granskad)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för licenserad mjukvara och utveckling av innehåll 30,0 28,7

Goodwill – –

Inventarier och installationer 1,8 1,9

Övriga långfristiga fordringar 5,6 5,5

Summa anläggningstillgångar 37,3 36,2

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 34,1 14,4

Kassa och bank 15,6 71,7

Summa omsättningstillgångar 49,7 86,0

SUMMA TILLGÅNGAR 87,0 122,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 44,5 37,6

Överskottsreserv 1 103,8 779,0

Övrigt eget kapital inklusive periodens resultat –1 301,7 –842,9

Summa eget kapital –153,4 –26,3

Långfristiga skulder

Skulder till andra långivare 2,2 26,2

Summa långfristiga skulder 2,2 26,2

Kortfristiga skulder

Skulder till andra långivare 191,5 90,0

Kortfristiga skulder 17,5 9,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29,3 23,3

Summa kortfristiga skulder 238,2 122,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 87,0 122,2
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
 

1 januari–30 september

2019 2018
(MSEK) (översiktligt granskad) (översiktligt granskad)

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –144,5 –85,1

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 45,5 11,1

Betald/erhållen inkomstskatt 3,6 –0,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital –99,0 –74,0

Förändringar i rörelsekapitalet –13,2 2,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten –112,2 –71,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten –8,1 –8,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 89,1 146,8

Förändring av likvida medel –31,2 66,6

Likvida medel vid periodens början 46,8 5,0

Likvida medel vid periodens slut 15,6 71,7
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ARTIFICIAL SOLUTIONS HOLDINGS KONCERNRESULTATRÄKNING
 

Helåret

2018 2017
(MSEK) (reviderad) (reviderad)

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 44,9 47,9

Aktiverat arbete för egen räkning 12,2 8,4

Övriga rörelseintäkter 5,3 12,1

Summa övriga rörelseintäkter 62,4 68,5

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –51,5 –41,3

Personalkostnader –105,9 –92,2

Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar –23,7 –25,5

Övriga rörelsekostnader –0,1 0,0

Rörelseresultat –118,8 –90,5

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3,6 3,9

Räntekostnader och liknande resultatposter –30,9 –18,4

Resultat efter finansiella poster –146,1 –105,0

Skatt på periodens resultat – –

PERIODENS RESULTAT –146,1 –105,0
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ARTIFICIAL SOLUTIONS HOLDINGS KONCERNBALANSRÄKNING
 

Helåret

2018 2017
(MSEK) (reviderad) (reviderad)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för licenser, programvara och applikationsutveckling 29,4 30,6

Goodwill – 7,5

29,4 38,1

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och installationer 1,8 2,2

1,8 2,2

Finansiella anläggningstillgångar 31,2 40,4

Övriga långfristiga fordringar 5,5 5,1

Summa anläggningstillgångar 36,7 45,5

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5,8 3,9

Skattefordringar 9,1 3,6

Övriga fordringar 3,4 0,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4,8 5,7

23,0 14,2

Kassa och bank 46,8 4,8

Summa omsättningstillgångar 69,8 19,0

SUMMA TILLGÅNGAR  106,5 64,5

Delivered by https://ipohub.io



FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL

60

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB

Helåret

2018 2017
(MSEK) (reviderad) (reviderad)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 37,4 30,4

Övrigt tillskjutet kapital 774,9 618,0

Annat eget kapital inklusive årets resultat –898,7 –722,5

Summa eget kapital –86,4 –74,1

Långfristiga skulder

Skulder till andra långivare 52,3 25,0

Summa långfristiga skulder 52,3 25,0

Kortfristiga skulder

Skulder till andra långivare 93,7 76,5

Leverantörsskulder 3,7 3,9

Skatteskulder 0,0 0,1

Övriga skulder 3,6 3,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39,6 30,7

Summa kortfristiga skulder 140,6 113,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 106,5 64,5

ARTIFICIAL SOLUTIONS HOLDINGS KONCERNBALANSRÄKNING, FORTS.
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ARTIFICIAL SOLUTIONS HOLDINGS KASSAFLÖDESANALYS PÅ KONCERNNIVÅ
 

Helåret

2018 2017
(MSEK) (reviderad) (reviderad)

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat –118,8 –90,5

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 23,7 25,5

Övriga poster undantagna från kassaflödesanalysen –0,6 1,2

–95,6 –63,8

Erhållen ränta m.m. 3,1 3,5

Utbetald ränta m.m. –17,9 –8,6

Betald/erhållen inkomstskatt –0,0 1,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital –110,5 –67,5

Förändringar i rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar –20,0 3,5

Förändring av kortfristiga skulder 8,5 3,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten –122,0 –60,4

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –0,3 –0,6

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –12,8 –8,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten –13.1 –9,3

Finansieringsverksamheten

Nyemission 132,2 37,7

Kostnader för nyemission –3,6 –1,8

Förändring av långfristiga skulder 48,2 30,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 176,8 66,6

Årets kassaflöde 41,8 –3,1

Likvida medel vid årets början 5,0 8,0

Likvida medel vid årets slut 46,8 4,8
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NYCKELTAL
Allmänt
Nedan presenteras vissa finansiella och operationella nyckeltal som inte har definierats enligt BFNAR (alternativa nyckeltal), såsom 
”Orderingång”, ”Orderstock”, ”Användningsintäkter”, ”Bruttomarginal” och ”Andel av orderingång från partners (%)”.

Artificial Solutions bedömer att dessa alternativa nyckeltal ger värdefull information till investerare eftersom de i kombination med 
(men inte i stället för) andra nyckeltal möjliggör utvärdering av aktuella trender på ett värdefullt sätt. Nyckeltalen, såsom Artificial 
Solutions har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal med samma benämningar, eftersom definitionerna 
kan skilja sig åt. Nyckeltalen som presenteras i nedanstående tabell har inte reviderats.

NYCKELTAL AVSENDE KONCERNEN
  

1 januari–30 september

2019
(översiktligt granskad)

2018
(översiktligt granskad)

Orderingång (MSEK) 45,7 31,5

Orderstock (MSEK) 46,9 23,3

Användningsintäkter (MSEK) 7,2 4,1

Användningsintäkter (%) 19 % 12 %

Bruttomarginal (%) 58 % 51 %

Andel av orderingång från partners (%) 40 % 27 %

Andel av intäkter från partners (%) 42 % 29 %

Nettoomsättning (MSEK) 38,1 33,4

EBITDA (MSEK) –88,6 –64,9

Justerad EBITDA (MSEK) –82,2 –64,9

Kostnader relaterat till forskning- och utveckling (MSEK) –19,3 –18,0

Soliditet (%) –176 % –22 %

NYCKELTAL AVSEENDE ARTIFICIAL SOLUTIONS HOLDING
  

Helåret

2018
(reviderad)

2017
(reviderad)

Orderingång (MSEK) 55,4 54,5

Orderstock (MSEK) 35,2 23,5

Användningsintäkter (MSEK) 5,3 6,5

Användningsintäkter (%) 12 % 13 %

Bruttomarginal (%) 45 % 52 %

Andel av orderingång från partners (%) 50 % 27 %

Andel av intäkter från partners (%) 32 % 18 %

Nettoomsättning (MSEK) 44,9 47,9

EBITDA (MSEK) –100,3 –77,1

Justerad EBITDA (MSEK) –100,3 –77,1

Kostnader relaterat till forskning- och utveckling (MSEK) –23,8 –21,9

Soliditet (%) –81 % –115 %
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DEFINITIONER AV NYCKELTAL SOM INTE HAR DEFINIERATS ENLIGT BFNAR

Finansiellt mått Beskrivning Motivering för användande

Orderingång Värdet av kontraktuellt ingångna ordrar erhållna från 
avtalsparter under perioden.

Visar nivån av åtaganden som gjorts av kunder under 
perioden.

Orderstock Värdet av kontraktuellt ingångna ordrar erhållna från 
kunder som ännu inte har redovisats som intäkter.

Visar värdet av tillgängliga intäkter som ska konverteras 
till intäkter i enlighet med relevant redovisningsstandard.

Användningsintäkter Intäkter hänförliga enbart till användning av 
 Teneo-plattformen.

Visar värdet av intäkter som kommer från användningen 
av Teneo-plattformen, vilket är den mest lönsamma 
intäkten. Användningsintäkterna indikerar på använd-
ningsnivån för Teneo-plattformen och ökningar indikerar 
på expansion av kunder, använd fall, språk etc.

Användningsintäkter 
(%)

Beräknas som de totala användningsintäkterna under 
perioden som en procentandel av totala intäkterna 
under perioden.

Användningsintäkter är i allmänhet den sista typen av 
intäkter som genereras från kunder, det är också det 
mest lönsamma. Ju högre andel användningsintäkter 
desto större är bruttomarginalen.

Bruttomarginal (%) Bruttomarginal uttryckt som en procent av totala 
intäkter. Bruttomarginal beräknas genom att kostna-
den för levererade professionella tjänster beräknas 
utifrån den genomsnittliga kostnaden för hela dagar 
som faktureras till kunden.

Indikerar lönsamheten för kontraktuellt ingångna ordrar 
erhållna från kunder.

Andel av orderingång 
från partners (%)

Värdet av orderingång mottaget från partners uttryckt 
som en procent av det totala värdet av orderingången 
under perioden.

Orderingång mottaget från partners är mer lönsamt och 
kräver inte att Artificial Solutions levererar professionella 
tjänster.

Andel av intäkter från 
partners (%)

Värdet av intäkter hänförliga till partners uttryckt som 
en procent av det totala värdet av intäkterna under 
perioden.

Orderingång mottaget från partners är mer lönsamt och 
kräver inte att Artificial Solutions levererar professionella 
tjänster.

Nettoomsättning Intäkter härledda direkt från leverans av kundprojekt. Visar det värde som härrör från kundprojektet.

EBITDA Resultat före ränta, skatt, nedskrivningar och 
 amorteringar.

Indikerar lönsamhet från verksamheten. Förändringar i 
EBITDA kommer att återspegla förändringen i intäkts-
balansen mot leverans av mer lönsamma användnings-
områden och licenser.

Kostnader relaterat 
till forskning- och 
utveckling 

Totala kostnader relaterade till forskning och 
 utveckling

Visar kostnaden för forskning och utveckling 

Soliditet Totalt eget kapital dividerat med totala tillgångar. Måttet används för att bedöma bolagets finansiella 
stabilitet.

Justerad EBITDA EBITDA justerad för de legala och andra rådgivarkost-
nader direkt kopplade till det Omvända Förvärvet.

Kostnaderna för det Omvända Förvärvet är en engångs-
kostnad som sannolikt inte kommer att upprepas, och 
genom att justera EBITDA för dessa kostnader möjlig-
görs mer exakta jämförelser med andra perioder.
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AVSTÄMNING AV NYCKELTAL

AVSTÄMNING AV NYCKELTAL AVSEENDE KONCERNEN
 

1 januari–30 september

2019 2018

Bruttomarginal (%)

Nettoomsättning 38,1 33,3

Kostnad vid försäljning (16,2) (16)

Bruttomarginal, MSEK 21,9 17

Bruttomarginal (%) 58 % 51 %

EBITDA

Rörelseresultat, MSEK (119,8) (84,8)

Avskrivningar, anskaffningskostnader och nedskrivningar 31,2 19,9

EBITDA, MSEK (88,6) (64,9)

Juridiska avgifter förknippade med RTO 6,4 –

Justerad EBITDA, MSEK (82,2) (64,9)

Soliditet (%)

Eget kapital –153,4 –26,3

Totala tillgångar 87,0 122,2

Soliditet (%) –176% –22%

AVSTÄMNING AV NYCKELTAL AVSEENDE ARTIFICIAL SOLUTIONS HOLDING
 

Helår

2018 2017

Bruttomarginal (%)

Nettoomsättning 44,9 47,9 

Kostnad vid försäljning (24,7) (23,1)

Bruttomarginal, MSEK 20,2 24,8 

Bruttomarginal (%) 45% 52%

EBITDA

Rörelseresultat, MSEK (118,8) (90,5)

Avskrivningar, anskaffningskostnader och nedskrivningar 18,5 13,4 

EBITDA, MSEK (100,3) (77,1)

Juridiska avgifter förknippade med RTO – –

Justerad EBITDA, MSEK (100,3) (77,1)

Soliditet (%)

Eget kapital (86,4) (74.1)

Eget kapital och skulder 106,5 64,5 

Soliditet (%) –81 % –115 %
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UTTALANDEN MED AVVIKANDE MENING I 
REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORS 
GRANSKNINGSRAPPORT
Revisionsberättelsen avseende Artificial Solutions (tidigare 
Indentive AB) årsredovisning för räkenskapsåret 2018 avviker 
från standardformuleringen med följande avvikande lydelse:

”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt 
drift 

Som bolaget beskriver i förvaltningsberättelsen under avsnitten 
”Förväntad framtida utveckling och väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer” samt ”Fortsatt drift” föreligger en väsentlig osäker-
hetsfaktor om möjligheten till fortsatt drift som kan leda till bety-
dande tvivel om moderbolagets förmåga att fortsätta sin verk-
samhet då det finns osäkerhet om fortsatt finansiering och att 
bedriva verksamheten vidare. Vid denna revisionsberättelses avgi-
vande har bolaget inte erhållit några bindande löften om kapitaltill-
skott eller andra finansieringsformer.”

Revisors granskningsrapport avseende Artificial Solutions 
delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2019 
 avviker från standardformuleringen med följande avvikande 
lydelse:

”Osäkerhetsfaktorer avseende antagande om fortsatt drift

Som framgår av koncernens balansräkning överstiger de redovi-
sade skulderna betydligt de redovisade omsättningstillgångarna 
per 30 september 2019. Beaktat bolagets redovisade kassaflöden 
under 9 månaders perioden 2019 samt redogörelsen över att en 
stor del av bolagets lån förfaller under 2020 är bolaget i behov av 
kapitaltillskott för att säkra fortsatt drift. Som framgår av delårs-
rapporten under rubriken ”kassaflöde, rörelsekapital och finansiell 
ställning” är det bolagets och styrelsens bedömning att det finns 
förutsättningar för fortsatt drift. Vid denna rapports avlämnande 
och vår granskning av bolagets likviditetsprognos och framtida 
refinansieringsmöjligheter är det vår bedömning att det finns en 
väsentlig osäkerhet om möjlighet till fortsatt drift. Vår bedömning 
är baserad på att vi inte med säkerhet kan bedöma om refinansie-
ringen blir framgångsrik eller ej.”

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY
Artificial Solutions har som långsiktig ambition att lämna 
utdelning till aktieägarna. Artificial Solutions kommer att prio-
ritera tillväxt de närmaste åren och genererade vinstmedel 
kommer att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon 
aktieutdelning är därför inte planerad inom en närmare fram-
tid. Först när Bolagets resultat och finansiella ställning så 
medger kan aktieutdelning bli aktuell. Artificial Solutions har 
inte beslutat om någon utdelning för perioden som omfattas 
av den historiska finansiella informationen.

BETYDANDE FÖRÄNDRING AV ARTIFICIAL 
SOLUTIONS FINANSIELLA STÄLLNING EFTER DEN 
30 SEPTEMBER 2019
Utöver vad som beskrivs i avsnitt ”Verksamhets- och marknads-
översikt – Verksamhetsöversikt – Väsentliga förändringar av 
 Artificial Solutions låne- och finansieringsstruktur efter den 
30 september 2019” har det inte inträffat några betydande 
förändringar avseende Artificial Solutions finansiella ställning 
efter den 30 september 2019 fram till dagen för Prospektet.
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PROFORMAREDOVISNING 
Syftet med proformaredovisning
Den 28 januari 2019 ingick Artificial Solutions (tidigare Inden-
tive AB) ett avtal om att förvärva samtliga aktier och teck-
ningsoptioner i Artificial Solutions Holding genom en apporte-
mission. Den 28 januari 2019 beslutade styrelsen för Artificial 
Solutions (tidigare Indentive AB) även om att utnyttja tidigare 
bemyndigande och genomföra en riktad nyemission om totalt 
0,96 MSEK.

På Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) årsstämma den 
28 februari 2019 fattades följande beslut.

1.  Utdelning av aktierna i dotterbolaget Indentive Värdepapper 
inklusive dess dotterbolag till de vid tidpunkten befintliga 
aktieägarna i Artificial Solutions (tidigare Indentive AB).

2.  Ändring av bolagsordning för att möjliggöra förvärvet av 
Artificial Solutions Holding.

3.  Förvärv av samtliga aktier i Artificial Solutions Holding 
genom apportemission samt minskning av Bolagets 
aktiekapital.

4.  Ändring av bolagsordningen samt sammanläggning av 
aktier.

Proformaredovisningen har endast ett illustrerande syfte och 
redovisar den hypotetiska påverkan som den riktade nyemis-
sionen, utdelningen av Indentive Värdepapper och förvärvet 
av  Artificial Solutions Holding skulle ha haft på Bolagets 
 konsoliderade resultaträkning för helåret 2018 och den 
konsoliderade balansräkningen per den 31 december 2018, 
om transaktionerna hade fullbordats den 1 januari 2018, 
samt på den konsoliderade resultaträkningen för perioden 
1 januari–30 september 2019, om transaktionerna hade full-
bordats den 1 januari 2019.

Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att beskriva en 
hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva 
Artificial Solutions faktiska finansiella ställning och resultat 
och bör läsas tillsammans med övrig information i detta 
Prospekt. En investerare bör vara medveten om att den hypo-
tetiska finansiella ställning och det hypotetiska resultat som 
anges i proformaredovisningen kan skilja sig från hur motsva-
rande uppgifter hade sett ut i resultat- och balansräkningen 
om transaktionerna de facto hade skett vid de tidigare 
tillfällena.

BAKGRUND 
Riktad emission
Styrelsen för Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) har i 
enlighet med ett tidigare bemyndigande beslutat om en riktad 
emission avseende 640 000 aktier om totalt 0,96 MSEK. 
Genom nyemissionen ökade aktiekapitalet med 0,13 MSEK 
och 0,83 MSEK tillfördes överkursfonden.

Utdelning av Indentive Värdepapper-gruppen
På Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) årsstämma den 
28 februari 2019 beslutades om att genomföra en sakutdel-
ning av underkoncernen där Indentive Värdepapper är moder-
bolag (”Indentive Värdepapper-gruppen”). Denna transaktion 
har redovisats baserat på den reviderade koncernredovis-
ningen per den 31 december 2018.

Förvärv av samtliga aktier och teckningsoptioner i 
Artificial Solutions Holding samt nedsättning av 
Bolagets aktiekapital
Den 28 januari 2019 tecknade Artificial Solutions (tidigare 
Indentive AB) ett avtal om att förvärva samtliga aktier och 
teckningsoptioner i Artificial Solutions Holding genom en 
apportemission, ett så kallat omvänt förvärv. Efter det 
Omvända Förvärvet kom aktieägarna i Artificial Solutions 
Holding att inneha omkring 97,75 procent av aktierna i Artifi-
cial Solutions (tidigare Indentive AB) och tidigare aktieägare i 
Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) kom att inneha 
omkring 2,25 procent av aktierna. Genom apportemissionen 
tillfördes Artificial Solutions ytterligare aktiekapital om högst 
cirka 129 MSEK, varför det även skedde en minskning av aktie-
kapitalet utan indragning av aktier.

Förvärvet av Artificial Solutions Holding har redovisningsmäs-
sigt hanterats som ett omvänt förvärv av rörelse och konsoli-
deras i Artificial Solutions koncernredovisning från och med 
förvärvstidpunkten den 28 februari 2019.

UTFORMNING AV PROFORMAREDOVISNINGEN
Redovisningsprinciper
Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) och Artificial 
 Solutions Holding tillämpar båda årsredovisningslagen 
(1995:1554) och BFNAR, och proformaredovisningen har 
upprättats i enlighet med dessa.

Proformaredovisningen har baserats på följande ingående 
finansiell information med därutöver beskrivna 
proformajusteringar:

Underlag
Indentive Värdepapper-koncernen
Resultaträkning för räkenskapsåret 2018 samt balansräkning 
per den 31 december 2018 baseras på Artificial Solutions 
 (tidigare Indentive AB) reviderade koncernredovisning.

Artificial Solutions Holding
Resultaträkning för räkenskapsåret 2018 samt balansräkning 
per den 31 december 2018 baseras på Artificial Solutions 
Holdings reviderade koncernredovisning. Eftersom Artificial 
Solutions Holding under räkenskapsåret 2018 tillämpade EUR 
som redovisningsvaluta har omräkning skett till moderbola-
gets redovisningsvaluta, vilken är SEK. Resultaträkningen i 
proformaredovisningen är omräknad till genomsnittlig växel-
kurs för räkenskapsåret och balansräkningen är omräknad till 
balansdagens växelkurs. Följande växelkurser, hämtade från 
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Skatteverket, har tillämpats. Genomsnittskurs för 2018, 
1 EUR=10,2566 SEK, och balansdagens kurs den 31 decem-
ber 2018, 1 EUR=10,2773 SEK.

Artificial Solutions
Resultaträkning för perioden 1 januari–30 september 2019 
baseras på Artificial Solutions översiktligt granskade delårs-
rapport för perioden 1 januari–30 september 2019.

PROFORMAJUSTERINGAR
Proformajusteringarna beskrivs utförligt nedan samt i noterna 
till proformaredovisningen. De justeringar som redovisas i 
proformaredovisningen bedöms vara bestående om inget 
annat anges.

Riktad emission
Den riktade emissionen har genomförts genom kvittning av 
skuld till en leverantör på 0,96 MSEK som i enlighet med 
styrelsebeslut (efter ett tidigare bemyndigande) konverterats 
till aktier, varav aktiekapital (0,13 MSEK) och överkursfond 
(0,83 MSEK).

Utdelning av Indentive Värdepapper-koncernen
På den årsstämma som hölls den 28 februari 2019 beslutades 
om att genomföra en sakutdelning av Indentive Värdepapper-
koncernen. Denna transaktion har redovisats baserat på den 
reviderade koncernredovisningen per den 31 december 2018 
och innebär att samtliga balans- och resultaträkningsposter 
har justerats i linje med de finansiella rapporterna, rad för rad. 

Förvärv av Artificial Solutions Holding
Effekterna av förvärvet av Artificial Solutions Holding är beräk-
nade med utgångspunkt i den förvärvsanalys som har upprät-
tats och som ligger till grund för den koncernredovisning som 
kommer att upprättats per den 28 februari 2019. I redovis-
ningen av det Omvända Förvärvet ses Artificial Solutions 
 (tidigare Indentive AB) som den förvärvade enheten. Köpe-
skillingen uppgick till 25,8 MSEK, varav förvärvat eget kapital 
uppgick till 3,7 MSEK. Det genom förvärvet uppkomna över-
värde om 22,1 MSEK har hanterats som en kostnad för note-
ringen och redovisas i resultaträkningen som övrig extern 
kostnad. I övrigt finns inga andra koncernmässiga över- eller 
undervärden att beakta.

Det har inte skett några justeringar för synergier eller integra-
tionskostnader i proformaredovisningen. 

Justeringarna i proformaredovisningen ger inte upphov till 
några skattemässiga effekter då inget av bolagen i dagsläget 
befinner sig i skatteposition i någon av sina jurisdiktioner.
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Koncernens proformaresultaträkning för räkenskapsåret 2018

(MSEK)
Indentive 

 (reviderad)

Utdelning av 
Indentive 

Värdepapper- 
koncernen

Artificial  
Solutions

Förvärvs- 
1) eliminering2) Proforma

Intäkter

Nettoomsättning 16 –16 45 45 

Aktiverat arbete för egen räkning 5 –5 12 12

Övriga intäkter 0 0 5 5

21 –21 62 0 62 

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –14 12 –52 –53

Personalkostnader –30 29 –106 –107

Avskrivningar och nedskrivningar  
av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar –5 5 –24 –24

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 –22 –22

Rörelseresultat –27 25 –119 –22 –143

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande intäkter 0 0 4 4

Räntekostnader och liknande 
 kostnader –1 1 –31 –31

Resultat efter finansiella poster –28 26 –146 –22 –170

Skatt på årets resultat 0 0 0 0

Årets resultat –28 26 –146 –22 –170

1) I posten övriga externa kostnader ingår 8 365 TSEK avseende transaktionskostnader för noteringen.
2) Övervärde enligt upprättad förvärvsanalys redovisas som kostnad för noteringen.
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Koncernens proformaresultaträkning för perioden 1 januari–30 september 2019

(MSEK)
Indentive 

 (reviderad)

Utdelning av 
Indentive 

Värdepapper- 
koncernen

Artificial  
Solutions

Förvärvs- 
1) eliminering2) Proforma

Intäkter

Nettoomsättning 38 38

Aktiverat arbete för egen räkning 8 8

Övriga intäkter 0 0

46 46

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –48 –48

Personalkostnader –87 –87

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar –9 22 –9

Övriga rörelsekostnader –22 22 0

Rörelseresultat –120 –98

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande intäkter 9 9

Räntekostnader och liknande 
 kostnader –34 –34

Resultat efter finansiella poster –145 22 –122

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat –145 22 –122

1) I posten övriga externa kostnader ingår 8 365 TSEK avseende transaktionskostnader för noteringen.
2) Övervärde enligt upprättad förvärvsanalys redovisas som kostnad för noteringen.
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Koncernens proformabalansräkning per den 31 december 2018

(MSEK)
Indentive 

(reviderad)

Apport-
emission 

Indentive AB

Utdelning av 
Indentive 

Värdepapper-
1) koncernen

Artificial 
Solutions 

koncernen 
2) (reviderad)

Apport-
emission

Förvärvs -
3) eliminering

Minskning  
av aktie- 

kapital4) Proforma

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggnings-
tillgångar

Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten 27 –27 29 29

Goodwill 4 –4 0 0

31 0 –31 29 0 0 0 29

Materiella 
 anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och 
installationer 0 0 2 2

0 0 0 2 0 0 0 2

Finansiella 
 anläggningstillgångar

Aktier i koncernbolag 0 0 1 122 –1 122 0

Övriga långfristiga 
 fordringar 0 0 6 6

Summa 
 anläggningstillgångar 32 0 –32 37 1 121 –1 122 0 37

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 –2 6 6

Skattefordringar 0 0 9 9

Övriga fordringar 3 0 3 6

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 6 –1 5 10

12 0 –4 23 0 0 0 31

Kassa och bank 0 0 47 47

Summa omsättnings-
tillgångar 12 0 –4 70 0 0 0 78

SUMMA TILLGÅNGAR 44 0 –35 107 1 122 –1 122 0 115

1) 640 000 aktier à 1,50 SEK.
2) Koncernmässiga värden av de tillgångar, skulder och eget kapital som har delats ut.
3) 645 392 020 aktier à 1,238 SEK. Kvotvärde per aktier är 0,2 SEK.
4) Minskning av aktiekapital utan indragning av antal aktier, belopp enligt beslut på årsstämma den 28 februari 2019.
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Koncernens proformabalansräkning per den 31 december 2018, forts.

(MSEK)
Indentive 

(reviderad)

Apport-
emission 

Indentive AB

Utdelning av 
Indentive 

Värdepapper-
1) koncernen

Artificial 
Solutions 

koncernen 
2) (reviderad)

Apport-
emission

Förvärvs -
3) eliminering

Minskning  
av aktie- 

kapital4) Proforma

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 3 0 0 37 129 –37 –92 40

Övrigt tillskjutet kapital 59 1 0 777 –103 –23 92 802

Övrigt eget kapital  
inklusive årets resultat –43 –16 –901 35 –925

Summa eget kapital 19 1 –16 –87 26 –26 0 –83

Avsättningar

Avsättning för 
 uppskjuten skatt 1 –1 0 0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 4 –4 0 0

Övriga skulder 0 0 52 52

Summa långfristiga 
skulder 4 –4 52 0 0 0 53

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 2 –1 0 1

Skulder till övriga 
 långivare 0 0 94 94

Checkräkningskredit 3 –3 0 0

Förskott från kunder 0 0 0 0

Leverantörsskulder 4 –1 –2 4 5

Skatteskulder 0 0 0 0

Övriga skulder 6 –6 4 4

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 5 –3 40 41

Summa kortfristiga 
skulder 20 –1 –15 141 0 0 0 145

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 44 0 –35 107 26 –26 0 115

1) 640 000 aktier à 1,50 SEK.
2) Koncernmässiga värden av de tillgångar, skulder och eget kapital som har delats ut.
3) 645 392 020 aktier à 1,238 SEK. Kvotvärde per aktier är 0,2 SEK.
4) Minskning av aktiekapital utan indragning av antal aktier, belopp enligt beslut på årsstämma den 28 februari 2019.
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REVISORS RAPPORT AVSEENDE PROFORMAREDOVISNING 
Till styrelsen för Artificial Solutions International AB, org.nr 556840-2076
Vi har utfört en revision av den proformaredovisning som framgår på s. 66–71 i Artificial Solutions International 
AB:s prospekt daterat den 20 januari 2020.

Ändamålet med proformaredovisningen är att ge en bild av hur koncernens resultat för niomånadersperioden 
1 januari–30 september 2019 samt tolvmånadersperioden för 2018 skulle ha sett ut om utdelning av dotterbolaget 
och förvärvet av Artificial Solutions Holding ASH AB hade skett per den 1 januari 2019 respektive 1 januari 2018. 
Därtill presenteras en balansräkning per den 31 december 2018 som har till syfte att visa hur koncernens ekono-
miska ställning skulle ha sett ut om beskrivna händelser enligt ovan hade skett per den 1 januari 2018.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i prospektförordningen (EU) 
2017/1129.

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

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

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

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

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att 
med rimlig säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder som anges 
på s. 66–67 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Uttalande
Enligt vår bedömning har proformaredovisningen sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på 
s. 66–67 dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Stockholm den 20 januari 2020

Grant Thornton Sweden AB

Carl-Johan Regell
Auktoriserad revisor
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ÄGARSTRUKTUR
I nedanstående tabell listas samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av aktierna i Bolaget eller fem procent av 
rösterna för samtliga aktier per den 31 december 2019, inklusive därefter kända förändringar. Bolaget har ett aktieslag och det före-
ligger således inga skillnader i aktiernas rösträtt.

Innehavare/förvaltare Antal aktier/röster Andel, %

Scope Growth III L.P. 6 269 833 25,4

Scope Growth II L.P. 4 564 045 18,5

UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 2 525 627 10,2

AFA Försäkring 1 460 000 5,9

SIX SIS AG, W8IMY 1 268 418 5,1

Övriga aktieägare 8 622 742 34,9

Totalt 24 710 665 100

Källa: Euroclear Sweden.

ALLMÄN INFORMATION OM AKTIERNA I 
ARTIFICIAL SOLUTIONS
Enligt Artificial Solutions bolagsordning ska aktiekapitalet  
vara lägst 36 000 000 SEK och högst 144 000 000 SEK, 
 fördelat på lägst 18 000 000 och högst 72 000 000 aktier.  
Per den 30 september 2019 uppgick Bolagets aktiekapital till 
44 479 197,76 SEK fördelat på 24 710 665 aktier. Vid ingången 
av 2019 uppgick Artificial Solutions aktiekapital till 
2 843 114,40 SEK fördelat på 7 746 080 aktier och vid 
utgången av 2019 till 44 479 197,76 SEK fördelat på 
24 710 665 aktier. Per dagen för Prospektet uppgår Artificial 
Solutions aktiekapital till 44 479 197,76 SEK fördelat på 
24 710 665 aktier. Aktierna är denominerade i SEK och varje 
aktie har ett kvotvärde om 1,80 SEK. Aktierna i Artificial 
 Solutions har emitterats i enlighet med svensk rätt och är av 
samma slag. Samtliga aktier är fullt betalda och fritt 
överlåtbara.

Med anledning av det Omvända Förvärvet har under 2019 mer 
än tio procent av aktiekapitalet betalats med andra tillgångar 
än likvida medel, se vidare i avsnittet ”Verksamhets- och mark-
nadsöversikt – Verksamhetsöversikt – Särskilt om det Omvända 
Förvärvet”.

AKTIEÄGARAVTAL
Såvitt Artificial Solutions styrelse känner till finns det inga 
aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till 
gemensamt inflytande över Bolaget. Artificial Solutions 
styrelse känner inte heller till några ytterligare överenskom-
melser eller motsvarande som kan komma att leda till att 
kontrollen över Bolaget förändras. Artificial Solutions har inte 
vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att 
kontrollen över Bolaget inte missbrukas. De regler till skydd för 
minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) 
utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella 
missbruk av kontroll över ett bolag.

DISPENS FRÅN BUDPLIKT
Huvudägaren har av Aktiemarknadsnämnden (se AMN 
2019:49) erhållit undantag från den budplikt som enligt 
III.1 Takeover-reglerna annars skulle kunna uppkomma i 
samband med att Huvudägaren infriar sitt teckningnings-
åtagande och tecknar aktier med företrädesrätt i 
Företrädesemissionen.

TECKNINGSOPTIONER, KONVERTIBLER M.M.
Utöver vad som angivits nedan under ”– Aktierelaterade incita-
mentsprogram” finns det inga utestående teckningsoptioner, 
konvertibler eller andra aktierelaterade instrument utgivna av 
Artificial Solutions.

INFORMATION OM AKTIEÄGARE  
OCH LEGAL INFORMATION
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AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM
Incitamentsprogram 2019/2022
Vid årsstämman i Artificial Solutions den 28 februari 2019 
beslutade aktieägarna att införa ett långsiktigt incitaments-
program i form av ett teckningsoptionsprogram, Incitaments-
program 2019/2022. Incitamentsprogrammet riktar sig till 
Artificial Solutions styrelseledamöter. Incitamentsprogram-
met 2019/2022 omfattar 195 628 teckningsoptioner som 
vardera ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teck-
ningskurs per aktie med tillämpning av Black & Scholes-
modellen baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teck-
ningsoptionerna om 150 procent av den volymvägda genom-
snittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North 
Growth Market under perioden från och med den 11 mars 
2019 till och med den 22 mars 2019, dock inte under aktiens 
aktuella kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av 
Incitamentsprogram 2019/2022 beräknas uppgå till högst 
cirka 0,89 procent av det totala antalet aktier och röster i Artifi-
cial Solutions. Omräkning på grund av sammanläggning ska 
inte ske med anledning av sammanläggningen beslutad av 
årsstämman den 28 februari 2019. Teckningsoptionerna kan 
utnyttjas under perioden från och med den 1 februari 2022 till 
och med den 15 juni 2022. För incitamentsprogrammet gäller 
sedvanliga villkor, bland annat omräkning som föranleds av 
vissa förändringar i aktiekapitalet och antalet aktier under 
löptiden.

Incitamentsprogram 2019/2024
Vid årsstämman i Artificial Solutions den 28 februari 2019 
beslutade aktieägarna att införa ett långsiktigt incitaments-
program i form av ett teckningsoptionsprogram, Incitaments-
program 2019/2024. Incitamentsprogrammet riktar sig till 
ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner. Incita-
mentsprogrammet 2019/2024 omfattar 978 135 tecknings-
optioner som vardera ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bola-
get till en teckningskurs per aktie med tillämpning av Black & 
Scholes-modellen baserat på en teckningskurs vid utnyttjande 
av teckningsoptionerna om 100 procent av den volymvägda 
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First 
North Growth Market under perioden från och med den 11 
mars 2019 till och med den 22 mars 2019, dock inte under 
aktiens aktuella kvotvärde. Den maximala utspädningseffek-
ten av Incitamentsprogram 2019/2024 beräknas uppgå till 
högst cirka 4,44 procent av det totala antalet aktier och röster i 
Artificial Solutions. Omräkning på grund av sammanläggning 
ska inte ske med anledning av sammanläggningen beslutad 
av årsstämman den 28 februari 2019. Teckningsoptionerna 
kan utnyttjas under perioden från och med den 1 februari 
2024 till och med den 15 juni 2024. För incitamentsprogram-
met gäller sedvanliga villkor, bland annat omräkning som 
föranleds av vissa förändringar i aktiekapitalet och antalet 
aktier under löptiden.

VÄSENTLIGA AVTAL
Inledning
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som 
Koncernen har ingått under en period av ett år omedelbart före 
dagen för offentliggörandet av detta Prospekt (med undantag 
för avtal som har ingåtts inom ramen för den löpande 
affärsverksamheten). 

Förvärv och avyttringar
Den 1 november 2018 ingicks avtal om överlåtelse av rörelsen 
i Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) till Indentive Värde-
papper (”Inkråmsöverlåtelseavtalet”). Inkråmsöverlåtelseav-
talet reglerar generellt (i) överlåtelse av tillgångarna och skul-
derna i Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) till Indentive 
Värdepapper vid tidpunkten för avtalets ingående, (ii) över-
gång av medarbetare samt (iii) ansvarsfördelningen i relation 
till den nuvarande verksamheten. Överlåtelse av rörelsen 
skedde till bokfört värde. Inkråmsöverlåtelseavtalet innehåller 
sedvanliga ansvarsbestämmelser, dock inga garantiåtagan-
den då det var en rent koncernintern transaktion.

På årsstämman den 28 februari 2019 beslutades om utdel-
ning av samtliga aktier i Indentive Värdepapper till de vid 
avstämningsdagen den 4 mars 2019 befintliga aktieägarna i 
Artificial Solutions (tidigare Indentive AB). Efter en sådan 
avknoppning ägdes dotterbolaget Indentive Värdepapper 
direkt av de som vid avstämningsdagen var aktieägare till 
moderbolaget Artificial Solutions (tidigare Indentive AB). 
Utdelningen av aktierna i Indentive Värdepapper skedde i 
enlighet med lex Asea-reglerna.

För information om Artificial Solutions förvärv av Artificial 
Solutions Holding, se avsnittet ”Verksamhets- och marknads-
översikt – Verksamhetsöversikt – Särskilt om det det Omvända 
Förvärvet”.

Kreditavtal och övrig upplåning
Lånelöften
I februari 2019 erhöll Artificial Solutions lånelöften från Svealp 
Förvaltning AB, Trention AB, Gabrielsson Invest AB, Vencom 
Group Holding BV, EC Passeport BV och Scope Capital SA om 
totalt 4,70 MEUR. Det utgår en avgift om 7 procent av det 
belopp som respektive lånelöfte avser samt löper en ränta om 
12 procent per år på utnyttjat belopp. Lånelöftena gäller fram 
till den 30 juni 2020. Per den 31 december 2019 har Bolaget 
utnyttjat 1,95 MEUR av lånelöftena, av vilket 0,3 MEUR kvitta-
des mot nya aktier i en riktad emission i juni 2019.

Aktieägarlån
Artificial Solutions har ett lån beviljat av Leman Management 
Nominees Limited. Per den 31 december 2019 är det utestående 
beloppet under lånet 6 266 851 EUR. Lånet löper med en årlig 
ränta om 10 procent. Lånet ska återbetalas den 31 mars 2021.
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Artificial Solutions har vidare ett ytterligare lån beviljat av 
Leman Management Nominees Limited. Per den 31 december 
2019 är det utestående beloppet under lånet 1 976 304 EUR. 
Lånet löper med en årlig ränta om 12 procent. Lånet ska åter-
betalas den 31 mars 2021.

Lånevillkoren för båda lånen innehåller sedvanliga bestämmel-
ser och åtaganden, och bland annat en bestämmelse om 
ägandeförändring, vilken ger Leman Management Nominees 
Limited rätt att kräva återbetalning av utestående lån om exis-
terande ägare kontrollerar mindre än 50 procent av aktierna 
och rösterna i Artificial Solutions eller om alla eller väsentlig 
del av Artificial Solutions tillgångar överlåts. 

Artificial Solutions BV och Artificial Solutions Scandinavia AB 
har ingått ett garantiavtal för obligationerna och som säkerhet 
för lån från Leman Management Nominees Limited har 
följande säkerheter ställts:

a)  Artificial Solutions har pantsatt samtliga innehavda aktier i 
Artificial Solutions Holding,

b)  Artificial Solutions Holding har pantsatt samtliga aktier i 
Artificial Solutions BV,

c)  Artificial Solutions BV har pantsatt samtliga aktier i 
 Artificial Solutions Scandinavia AB,

d)  Artificial Solutions Holding har utfärdat och pantsatt 
 företagsinteckningar till ett belopp om 2,5 MSEK och 
2 981 580 USD med första prioritet, och

e)  Artificial Solutions Scandinavia AB har utfärdat och pant-
satt företagsinteckningar till ett belopp om 4 MSEK och 
2 386 749 USD.

Masselaz
Artificial Solutions har ett lån beviljat av Massellaz AB. Per den 
31 december 2019 är det utestående beloppet under lånet 
1,1  MEUR. Vid återbetalning av lånet ska Artificial Solutions 
erlägga en avgift om 5 procent av det ursprungliga lånebelop-
pet om 1,0 MEUR. Ingen ränta utgår för lånet. Lånet ska åter-
betalas den 31 mars 2021.

Aros Kapital
Artificial Solutions har ett lån beviljat av Aros Kapital AB. Per 
den 31 december 2019 är det utestående beloppet under lånet 
18 MSEK. För lånet utgår en årlig ränta om 14 procent. Artifi-
cial Solutions ska återbetala lånet för det fall Bolaget genom-
för en nyemission. Låneavtalet innehåller standardmässiga 
bestämmelser och åtaganden i enlighet med Aros Kapital AB:s 
allmänna villkor. Lånet ska återbetalas den 10 mars 2020.

Brygglånefinansiering med SEB
Artificial Solutions har ett lån beviljat av aktieägaren SEB-Stiftel-
sen,  Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse. Per 
dagen för Prospektet är det utestående beloppet under lånet 5,1 
MSEK. För lånet utgår en årlig ränta om 10 procent. Lånet ska 
åter betalas senast den 10 januari 2021, eller tidigare genom 

kvittning av betalning för tecknade aktier för långivaren för det 
fall Artificial Solutions genomför en nyemission. SEB-stiftelsen 
avser således att kvitta lånet mot aktier i Företrädesemissionen.

Brygglånefinansiering med Huvudägaren
Artificial Solutions har ett lån beviljat av Huvudägaren. Per 
dagen för Prospektet är det utestående beloppet under lånet 
23 MSEK. För lånet utgår en årlig ränta om 10 procent. Lånet 
ska återbetalas senast den 15 december 2020, eller tidigare 
genom kvittning av betalning för tecknade aktier för långivaren 
för det fall Artificial Solutions genomför en nyemission. 
Huvudägaren avser således att kvitta lånet mot aktier i 
Företrädesemissionen.

Brygglånefinansiering med André Hoffmann
Artificial Solutions har ett lån beviljat av André Hoffmann. Per 
dagen för Prospektet är det utestående beloppet under lånet 
12,6 MSEK. För lånet utgår en årlig ränta om 10 procent. André 
Hoffmann avser att förvärva teckningsrätter från Huvudäga-
ren. Lånet ska återbetalas senast den 9 januari 2021, eller tidi-
gare genom kvittning av betalning för tecknade aktier för 
långivaren för det fall Artificial Solutions genomför en nyemis-
sion. André Hoffmann avser således att kvitta lånet mot aktier 
i Företrädesemissionen.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH 
SKILJEFÖRFARANDEN
I december 2018 emitterade Artificial Solutions obligationer 
till ett belopp om 52 MSEK som löper ut den 5 juni 2020. 
 Obligationsvillkoren innehåller sedvanliga bestämmelser och 
åtaganden. Därutöver innehåller villkoren en rättighet för 
 obligationsinnehavarna att, under särskilda förhållanden, 
begära att Artificial Solutions återköper de utestående obliga-
tionerna för ett belopp motsvarande 103 procent av det nomi-
nella beloppet tillsammans med upplupen men obetald ränta. 
En förutsättning som utlöser rätten att begära obligatoriskt 
återköp är om Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) 
förvärv av samtliga aktier i Artificial Solutions Holding, dvs. det 
Omvända Förvärvet, inte hade genomförts innan 31 mars 
2019. Artificial Solutions hade på detta datum formellt fullbor-
dat förvärvet av 99,3 procent av samtliga emitterade aktier i 
Artificial Solutions Holding. För att säkerställa att Artificial 
Solutions skulle få kontroll över samtliga emitterade aktier i 
Artificial Solutions Holding påkallade Huvudägaren en ”drag-
along” genom ett aktieägaravtal den 15 mars 2019 avseende 
de aktier för vilka förvärvet formellt sett ännu inte hade fullbor-
dats, dvs. de återstående 0,7 procenten. 

En av obligationsinnehavarna är av åsikten att Artificial Solu-
tions Holding hade misslyckats med att uppfylla sina åtagan-
den i enlighet med obligationsvillkoren genom att formellt ej 
ha lyckats att fullbordat förvärvet innan den 31 mars 2019 och 
begärde därför att Artificial Solutions Holding skulle återbetala 
obligationerna. Artificial Solutions Holding och obligations-
innehavaren är ej överens angående tolkningen av obligations-
villkoren och obligationsinnehavaren har därför väckt talan 
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mot Artificial Solutions Holding i Stockholms tingsrätt med 
krav att obligationerna ska återköpas för ett belopp motsva-
rande 103 procent av det nominella beloppet tillsammans 
med upplupen men obetald ränta samt ytterligare 6 procent 
årlig ränta på det nominella beloppet från den 1 september 
2019. Obligationsinnehavaren innehar obligationer till ett 
nominellt belopp om 10 MSEK. Artificial Solutions har motsatt 
sig kraven och processen pågår för närvarande. 

Utöver vad som nämns ovan har Artificial Solutions inte varit 
part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller 
skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller 
sådana ärenden som Artificial Solutions är medvetet om kan 
uppkomma) under de senaste tolv månaderna, som nyligen 
har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Artificial 
Solutions finansiella ställning eller lönsamhet.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER
Det föreligger inte några intressekonflikter mellan de skyldig-
heter som styrelseledamöterna eller den verkställande direktö-
ren och övriga ledande befattningshavare har gentemot Bola-
get och deras privata intressen och/eller andra uppdrag (dock 
har flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
vissa finansiella intressen i Artificial Solutions till följd av deras 
direkta eller indirekta innehav av aktier och teckningsoptioner i 
Bolaget). Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en 
särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, 
leverantörer eller andra parter.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Inledning
Koncerninterna transaktioner såsom köp och försäljning av 
tjänster som respektive koncernbolag erbjuder är en del av 
Koncernens dagliga verksamhet. Alla transaktioner mellan 
bolag inom Koncernen genomförs på armlängds avstånd på 
kommersiella grunder till marknadsmässiga priser.

Nedan följer en redogörelse för de transaktioner med närstå-
ende som har genomförts under den period som omfattas av 
den historiska finansiella informationen, det vill säga från den 
1 januari 2017 till datumet för Prospektet.

Närståendetransaktioner i Artificial Solutions
Lån till aktieägare
Bolagets brittiska dotterbolag Artificial Solutions UK Ltd har 
tillhandahållit lån till N.L.I.S.I.P Limited (”NLISIP”). NLISIP är 
aktieägare i Artificial Solutions och har bildats för att inneha 
aktier till förmån för ledande befattningshavare och övrig 
personal i Artificial Solutions. Lawrence Flynn (verkställande 
direktör), Chris Bushnell (Chief Financial Officer), Andy Peart 
(Chief Marketing & Strategy Officer) och Peter Roost (Chief 
Operating Officer) är styrelseledamöter i NLISIP. Per den 31 
december 2019 uppgår det totala utestående lånebeloppet till 
348 341 EUR. Lånet löper med en årlig ränta om 1 procent 
över den av Svenska Handelsbanken AB (publ) fastställda 

basränta. Låneavtalet förfaller till betalning vid långivarens 
påkallande.

Hyresavtal
Den 30 april 2019 ingick Artificial Solutions ett lokalhyresavtal 
med Vencom Property Partners AB (vari Johan A. Gustavsson 
är styrelseordförande). Hyresavtalet löper i två år, och hyres-
beloppet uppgår till 1,5 MSEK per år.

Lånelöfte
I februari 2019 erhöll Artificial Solutions ett lånelöfte om 0,3 
MEUR från Vencom Group Holding BV (vari Johan A. Gustavs-
son är styrelseledamot). Se avsnittet ”– Kreditavtal och övrig 
upplåning – Lånelöften” för ytterligare information om låne-
villkoren. Lånet kvittades mot aktier i Bolaget i samband med 
en riktad emission i juni 2019.

Konsultavtal
Jan Uddenfeldt (styrelseledamot i Artificial Solutions och 
 Artificial Solutions, Inc.) har genom JUTechnology, LLC 
(”JUTechnology”) tillhandahållit konsulttjänster till Bolaget 
under perioden från december 2015 fram till den 1 mars 
2019. Konsulttjänsterna avsåg rådgivning om bland annat 
produktplanering och teknisk färdplan.  Ersättningen basera-
des på ett årligt arvode om 40 000 USD, med utbetalning 
kvartalsvis. Med anledning av det Omvända Förvärvet kunde 
JUTechnology, i enlighet med avtalet, komma att erhålla en 
bonus under förutsättning att värdet av Artificial Solutions 
skulle komma att överstiga 75 miljoner USD.  Bonusen skulle 
motsvara 0,25 procent av Artificial Solutions värde baserat 
på mätperioden 11 mars–22 mars 2019,  reducerat med ett 
belopp motsvarande 0,25 procent av det kapital om 31,5 
MEUR som Artificial Solutions Holding hade anskaffat sedan 
avtalets ingående. I enlighet med  avtalet erhöll JUTechno-
logy en bonus om 106 183 USD.

Den 1 mars 2019 ingick Bolaget ett nytt konsultavtal med 
JUTechnology avseende rådgivning om bland annat produkt-
planering och teknisk färdplan. Avtalet löper fram till årsstäm-
man 2020, och ersättningen baseras på ett årligt arvode om 
28 000 USD, med utbetalning kvartalsvis.

Åsa Hedin (styrelseordförande i Artificial Solutions) tillhanda-
håller genom ASH&Partners AB konsulttjänster till Bolaget 
sedan den 1 mars 2019. Konsulttjänsterna avser stöd inom 
strategisk marknadskommunikation. Avtalet löper fram till 
årsstämman 2020. Ersättningen baseras på ett årligt arvode 
om 360 000 SEK, med utbetalning kvartalsvis.

Närståendetransaktioner i Artificial Solutions (tidigare 
Indentive AB) före det Omvända Förvärvet
Konsultavtal
Mikael Hult (tidigare styrelseordförande) har genom Milt AB 
tillhandahållit konsulttjänster till Artificial Solutions (tidigare 
Indentive AB) fram till juni 2018. Konsulttjänsterna avsåg 
rådgivning till den verkställande direktören avseende kapita-
lanskaffning och listningsprocess. Efter listningen 2017 har 
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Mikael Hult rådgett Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) i 
IR-frågor och andra börsrelaterade uppgifter. Ersättningen 
baserades på ett månatligt arvode om 135 000 SEK. För 2017 
uppgick ersättningen till 1 620 000 SEK, och för 2018 uppgick 
ersättningen till 765 000 SEK.

Björn Persson (tidigare styrelseordförande) har genom 
Connova Holding AB (”Connova”) tillhandahållit konsulttjäns-
ter till Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) under 
perioden januari–december 2018. Björn Persson var under 
aktuell period en av slutägarna i Connova (genom Warehouse 
Consulting i Motala AB (”Warehouse Consulting”)), som har 
varit Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) största aktie-
ägare, samt tidigare ägare i Vodvision Europe AB (”Vodvision”). 
Konsulttjänsterna avsåg arbete med produktstrategi, produkt-
utvecklingsstrategi, allmänna strategifrågor samt arbete med 
kapitalanskaffning och upprättande av prospekt. Ersättningen 
för konsulttjänsterna baserades på ett månatligt arvode om 
150 000 SEK. För 2018 uppgick ersättningen till 875 000 SEK.

Björn Persson har genom Warehouse Consulting tillhandahål-
lit konsulttjänster till Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) 
under perioden 1 juli–10 december 2018. Konsulttjänsterna 
avsåg arbete i samband med det Omvända Förvärvet, såsom 
projektledning, samordning av avtalsförhandlingar etc. Ersätt-
ningen för konsulttjänsterna baserades på en fast ersättning 
om 750 000 SEK under avtalsperioden.

Anders Visell (tidigare verkställande direktör) har genom 
Vodvision tillhandahållit konsulttjänster till Artificial Solutions 
(tidigare Indentive AB) under perioden april 2017–januari 
2018. Anders Visell var under aktuell period en av slutägarna i 
Connova (genom Anders Visell AB), som har varit Bolagets 
största aktieägare samt tidigare ägare och verkställande direk-
tör i Vodvision. Konsulttjänsterna avsåg stöd inom företags-
styrning, arbete med rutiner och intern kontroll, arbete i 
samband med Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) note-
ring på Nasdaq First North Growth Market samt operativ 
ledningssupport och tillhandahållande av vd-tjänster. Ersätt-
ningen för konsulttjänsterna baserades på ett månatligt 
arvode om 135 000 SEK. För 2017 uppgick ersättningen till 
1 017 950 SEK. För perioden 1 januari–30 januari 2018 
uppgick ersättningen till 150 000 SEK. Under perioden 1 feb-
ruari–31 december 2018 var Anders Visell anställd som verk-
ställande direktör i Artificial Solutions (tidigare Indentive AB). 
Den 1 januari 2019 anställdes Anders Visell som verkställande 
direktör i Indentive Värdepapper. Anders Visell har även inne-
haft rollen som verkställande direktör i Artificial Solutions 
 (tidigare Indentive AB) fram till och med den 28 februari 2019.

Ulrika Andersson (tidigare Chief Financial Officer) har genom 
ULAN Konsult AB tillhandahållit konsulttjänster till Artificial 
Solutions (tidigare Indentive AB) fram till oktober 2017. 
Konsulttjänsterna har avsett positionen som Chief Financial 
Officer. Ersättningen för konsulttjänsterna baserades på ett 
timarvode. För 2017 uppgick ersättningen till 942 000 SEK. 
Under perioden 1 november 2017–31 december 2018 var 
Ulrika Andersson anställd som Chief Financial Officer i 

 Artificial Solutions (tidigare Indentive AB). Den 1 januari 2019 
anställdes Ulrika Andersson som Chief Financial Officer i 
Indentive Värdepapper.

Jens Gabrielsson (tidigare försäljningschef) har genom 
 Vodvision tillhandahållit konsulttjänster till Artificial Solutions 
(tidigare Indentive AB) under perioden oktober 2017–januari 
2018. Jens Gabrielsson var under aktuell period en av slut-
ägarna i Connova (genom Jens Gabrielsson Consulting AB), 
som har varit Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) största 
aktieägare samt tidigare ägare till Vodvision. Konsulttjäns-
terna avsåg arbete med internationell kundprospektering, 
försäljning, kundförhandling samt processförbättringar 
avseende försäljning och marknadsföring. Ersättningen 
 baserades på ett månatligt arvode om 80 000 SEK. För 2017 
uppgick ersättningen till 200 000 SEK. För 2018 uppgick 
ersättningen till 150 000 SEK. Under perioden 1 februari–31 
december 2018 var Jens Gabrielsson anställd som försälj-
ningschef i Artificial Solutions (tidigare Indentive AB). Den 
1 januari 2019 anställdes Jens Gabrielsson som försäljnings-
chef i Indentive Operations AB.

Ersättning avseende finansiell rådgivning
Jan Johansson (tidigare styrelseledamot) har genom Jan 
Johansson Förvaltnings AB tillhandahållit finansiell rådgivning 
till Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) i samband med 
förberedelser och genomförandet av tidigare erbjudanden. 
Rådgivningen avsåg stöd i kapitalanskaffningar och listnings-
process. Ersättningen baserades på ett månatligt arvode om 
50 000 SEK. För 2017 uppgick ersättningen till 450 000 SEK. 
För 2018 uppgick ersättningen till 225 000 SEK.

Avyttring av aktierna i Pergas AB
Som ett led i Artificial Solutions (tidigare Indentive AB) fokuse-
ring på kärnverksamheten har Vodvision avyttrat aktierna i det 
helägda dotterbolaget Pergas AB till Hansson Kreativitet AB, 
vilket ägdes av Pergas AB:s dåvarande verkställande direktör 
Ola Hansson. Vodvision förvärvade 2017 Pergas AB för 
159 000 SEK och köpeskillingen för aktierna uppgick vid 
försäljningen till Hansson Kreativitet AB till 175 000 SEK.

Övrigt
Utöver vad som ovan angivits har ingen styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare haft någon direkt eller indirekt 
delaktighet i övrigt som motpart i några av Bolagets eller 
dotterbolags affärstransaktioner, som är eller har varit ovan-
liga till sin karaktär eller med avseende på villkoren och som i 
något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. Reviso-
rerna har inte heller varit delaktiga i några affärstransaktioner 
enligt ovan. Utöver vad som ovan angivits har varken Bolaget 
eller något dotterbolag inom Koncernen lämnat något lån, 
ställt garantier eller ingått borgensförbindelse till eller till 
förmån för någon av styrelsens ledamöter, ledande befatt-
ningshavare eller revisorer i Bolaget. För information om 
ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare, se 
avsnittet ”Bolagsstyrning”.
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Artificial Solutions stiftelseurkund och bolagsordning hålls under hela Prospektets giltighetstid tillgängliga för 
 granskning på Bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm (ordinarie kontorstid på vardagar).  
Handlingarna, finns också tillgängliga i elektronisk form på Artificial Solutions webbplats, www.artificial-solutions.com.
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konCernreDoVisninG FÖr rÄkenskaPsÅret 2017 
FÖr artiFiCial solUtions HolDinG 

Styrelsen och VD för Artificial Solutions Holding ASH AB får 
härmed avge årsredovisning samt koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2017-01-01–2017-12-31.

Årsredovisningen och koncernredovisning är upprättad i Euro.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhet och inriktning
Artificial Solutions är den ledande specialisten inom Natural 
Language Interaction (NLI), en form av artificiell intelligens 
som gör det möjligt för människor att prata med applikationer 
och elektroniska enheter i fritt format och med naturligt språk, 
med hjälp av tal, text, beröring eller gester.

Bolagets flerfaldigt prisbelönta programvaruutveckling och 
samtalsanalysplattform, Teneo, möjliggör rekordsnabba, 
avancerade NLI-applikationer som skapas utan behov av 
specialiserade språkkunskaper.

Teneo används redan i ett flertal NLI-projekt och med fullt stöd 
från sina intressenter fortsätter Artificial Solutions att inves-
tera i programvarans banbrytande forskning och utveckling. 
Möjligheten att låta sina användare få bättre förståelse för sin 
kunder, differentiera sin verksamhet och driva in fler intäkter 
såväl som att minska sina kostnader har gjort att Teneo ligger 
branschens framkant.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I juni 2017 omförhandlades befintligt låneavtal. Lånets löptid 
förlängdes till 1 mars 2019 och kapitalvärdet ökade till 
6,9 miljoner Euro.

I juni 2017 förhandlades ett nytt lån med en kreditgivare, låne-
beloppet uppgår till 1 600 000 Euro.

Under september och november 2017 mottogs olika brygglån. 
Totalt lånebelopp uppgår till 2 350 000 Euro.

Under 2017 registrerade bolaget:
–  60 665 preferensaktier i serie C, vilka godkändes på 

årsstämma 2 juni 2016.
–  120 255 preferensaktier i serie C, vilka godkändes på extra 

bolagsstämma  2 november 2016.
–  61 664 Preferensaktier i serie M, vilka godkändes på extra 

bolagsstämma den 8 februari 2017.

I november 2017 godkände bolaget utgivandet av 202 532 
preferensaktier av serie D till ett pris av 39,50 Euro per aktie. 
Vid tidpunkten för undertecknandet av denna årsredovisning 
finns principöverenskommelse om investeringar på totalt 

7,5 miljoner Euro i preferensaktier av serie D med justerade 
 villkor som förväntas bli klara före utgången av juni 2018. 
Vidare förhandlingar pågår med befintliga leverantörer av lån 
och överlåningslån för att omvandla lånen till eget kapital på 
liknande villkor.

Styrelsen har fortsatta diskussioner med andra investerare 
och förväntar sig ytterligare investeringar under 2018. Således 
anser styrelsen att de medel som redan investerats tillsam-
mans med ytterligare medel som tillförs kommer att vara till-
räckliga för att finansiera verksamheten tills Bolaget når 
 positivt kassaflöde.

Vid årsredovisningens avlämnade finns dock inte något 
bindande avtal för den fortsatta finansieringen varvid styrel-
sen bedömer att det finns väsentligt tvivel om fortsatt drift.

Framtida utveckling, risker och osäkerhet
Genom sin verksamhet är koncernen exponerad för ett antal 
operationella och finansiella risker. Koncernen har försäljning 
och inköp i andra valutor än sin redovisningsvaluta. Detta 
exponerar koncernen för transaktions- och omräkningsdiffe-
renser, i och med att försäljning och inköp redovisas till avista-
kursen, vilken kan förändras vid tiden för den slutgiltiga regle-
ringen. Koncernen har också nettoinvesteringar i utländska 
dotterbolag som exponerar den för omräkningsdifferenser vid 
konsolidering. Koncernens mål är att uppnå en långsiktig, 
stabil finansiering som ger en lämplig utväxling till en rimlig 
kostnad, samt fullgod täckning för dess finansierings- och 
investeringsbehov. De långsiktiga finansieringsbehoven ses 
över regelbundet och ledningen säkerställer tillgången på 
lämpliga krediter och annan finansiering. Regelbundna 
 kassaflödesanalyser görs för planering av kortfristiga 
likviditets behov.

Koncernens försäljning exponerar den för kreditrisker och 
kundförluster. Hittills har koncernens kreditförluster varit 
 minimala.

Styrelsen anser att den nuvarande kassaflödesprognosen är 
tillförlitlig och baseras på rimliga förutsägelser om framtida 
affärsresultat. Koncernens målkunder är stora globala före-
tag. Försäljningsavtalen med denna typ av kunder förväntas 
bli mycket betydande, men det är svårt att med säkerhet 
pro gnostisera storleken och tidpunkten för dessa händelser.

Styrelsen anser vidare att ytterligare finansiering kommer att 
finnas tillgänglig om det visar sig att försäljningscyklerna för 
företagets produkter blir längre än förväntat.
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Forskning och utveckling
Främsta fokus under 2017 har legat på att använda ”Big Data” 
för att länka samman insamlade samtalsdata med Teneo 
Studio och kunna förse bot-utvecklare med unik funktionalitet. 
Teneo är först på marknaden med att erbjuda utvecklarna att 
följa hur botarna beter sig både funktionellt och statistiskt.

Vidare har Teneoplattformen utökats med ytterligare maski-
nell inlärning och en ny hybrid-approach för Natural Language 
Understanding har patenterats och kommer att läggas till 
plattformen under 2018.

Kostnader för forskning och utveckling av produkter med ett 
påvisat framtida värde har aktiverats. Övriga kostnader har 
redovisats i den period de uppstått.

Per utgången av 2017 har egenutvecklad programvara för 
863 TEUR (2016: 629 TEUR) aktiverats som immateriell till-
gång. Egenutvecklade utvecklingskostnader beräknas utifrån 
hela arbetskraftskostnaden för utveckling av tillämpningar 
och återanvändbar kunskap och metodologi som bedöms ha 
framtida värde. Koncernens policy är att utvecklingskostnader 
har en ekonomisk livslängd på fem år. Se vidare i not nr 7.

Användande av finansiella instrument
Den nollkupongsobligation som ställdes ut i december 2012, 
med förfallodag i juni 2015, förblir utestående i avvaktan på 
överenskommelse från utgivaren vad gäller metod för åter-
betalning. Det nominella värdet av obligationen är 165 TEUR. 
Bolaget har reserverat en upplupen ränta om 50 TEUR för 
perioden som löpt efter förfallodagen. 

I juni 2017 omförhandlades befintligt lån hos kreditgivare. 
Lånevillkoren förlängdes till 1 mars 2019 och lånekapitalet 
(”Senior Loan”) ökades till 5,6 MEUR.

I juni 2017 ingicks även ett nytt låneavtal med en långivare. 
Lånebeloppet var 1,6 MEUR. Räntenivån är 12% per år. Sista 
återbetalning är i juni 2019. Detta lån är underordnat det 
befintliga lånet, ”Senior Loan”.

Tre brygglån utbetalades i september 2017 med sammanlagt 
lånebelopp på 1,5 MEUR. Lånet ska betalas tillbaka med 120% 
på lånebeloppet. Även detta lån är underordnat det befintliga 
lånet, ”Senior Loan”.

Två brygglån utbetalades i november 2017 med lånebelopp på 
0,9 MEUR. Lånet ska betalas tillbaka med 120% på lånebelop-
pet. Även detta lån är underordnat det befintliga lånet, ”Senior 
Loan”.

Ägarförhållanden
Per 31 december 2017 utgörs ägarna av moderbolaget av 
olika privata företag, riskkapitalbolag, ett företag som innehas 
av företagsledningen i moderbolaget och av andra privat-
personer.

Ägandet i moderbolaget är per 31 december 2017 enligt 
följande:

aktieägare aktier andel

Scope Growth II L.P.  932 026 30%

Scope Growth III L.P.  682 833 22%

Ägare med andel 
under 10%  1 476 987 48%

Totalt  3 091 846 100%

Flerårsöversikt
Nedan visas utvecklingen i koncernen under de fem senaste åren:

(teUr) 2017 2016 2015 2014 2013

Omsättning 4 951 3 620 2 879 3 631 3 630

Rörelseresultat –9 435 –8 389 –7 986 –6 751 –7 820

Resultat efter finansnetto –10 927 –10 171 –8 621 –8 499 –8 993

Immateriella anläggningstillgångar 3 873 5 561 7 198 8 632 9 635

Eget kapital –7 526 –1 807 –4 487 –1 500 2 320

Soliditet –115% –20% –50% –14% 19,3%

Medelantal anställda 102 86 76 85 99
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Förslag till behandling av resultatet
Koncernen
Koncernens fria medel uppgår till –10 618 TEUR varav, 
–10 927 TEUR utgör årets resultat.

Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står:

(eUr) 2017

Övrigt tillskjutet kapital 62 775 660

Balanserat resultat –26 286 336

Årets resultat –17 045 914

19 443 410

Styrelsen och VD föreslår att:

i ny räkning balanseras 19 443 410

19 443 410

Förändring av eget kapital

koncernen, (eUr)  aktiekapital Bundna reserver summa aktiekapital

Ingående balans  2 849 262  –  2 849 262 

Nyemission  242 584  –  242 584 

Utgående balans  3 091 846  –  3 091 846 

koncernen, (eUr) Fria reserver Årets resultat
summa fritt eget 

kapital totalt eget kapital

Ingående balans  –4 656 420  –  –4 656 420  –1 807 158 

Nyemission  4 648 135  –  4 648 135  4 890 719 

Omräkningsdifferenser  317 261  –  317 261  317 261 

Årets resultat  –  –10 927 078  –10 927 078  –10 927 078 

Utgående balans  308 977  –10 927 078  –10 618 102  –7 526 256 

moderbolaget, bundet eget kapital, (eUr)  aktiekapital Bundna reserver summa aktiekapital

Ingående balans  2 849 262  –  2 849 262 

Nyemission  242 584  –  242 584 

Utgående balans  3 091 846  –  3 091 846 

moderbolaget, fritt eget kapital ,  
(eUr) Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat totalt eget kapital

Ingående balans  58 127 525  –26 286 336  –  34 690 451 

Nyemission  4 648 135  –  –  4 890 719 

Årets resultat  –  –  –17 045 914  –17 045 914 

Utgående balans  62 775 660  –26 286 336  –17 045 914  22 535 256 

Beträffande bolagets och koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning per 2017-12-31 hänvisas till nedanstå-
ende resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, jämte tillhörande noter. Samtliga belopp är i EUR där inget annat anges.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(eUr) tilläggsupplysning
2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning Not 1 4 950 518 3 620 442

Aktiverat arbete för egen räkning Not 4 871 718 635 823

Övriga rörelseintäkter Not 1 1 234 417 901 468

7 056 653 5 157 733

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader Not 2, 3 –4 278 158 –3 378 667

Personalkostnader Not 4 –9 572 166 –7 873 074

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar Not 7, 8 –2 641 364 –2 293 198

Övriga rörelsekostnader  –325  –2 248 

Rörelseresultat –9 435 360 –8 389 455

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 448 895 277 549

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6 –1 940 614 –2 058 959

Resultat efter finansiella poster –10 927 078 –10 170 865

Skatt på årets resultat  –  –3 463 

ÅRETS RESULTAT –10 927 078 –10 174 328

 

Delivered by https://ipohub.io



F-6

Historisk Finansiell inFormation FÖr artiFiCial solUtions HolDinG

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(eUr) tilläggsupplysning 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 7

Balanserade utgifter för licenser, programvara 
och applikationsutveckling 3 106 584 3 479 932

Goodwill 766 770 2 081 233

3 873 354 5 561 164

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och installationer Not 8 226 964 239 789

226 964 239 789

Finansiella anläggningstillgångar 4 100 319 5 800 953

Andra långfristiga fordringar  517 305 379 844

Summa anläggningstillgångar 4 617 624 6 180 798

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 398 853 733 538

Skattefordringar 369 309  515 378 

Övriga fordringar 88 112 109 232

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 582 578 608 518

Summa omsättningstillgångar 1 438 852 1 966 667

Kassa och bank 490 838 810 415

Summa omsättningstillgångar 1 929 691 2 777 082

SUMMA TILLGÅNGAR 6 547 314 8 957 880
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KONCERNENS BALANSRÄKNING, FORTS.

(eUr) tilläggsupplysning 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 12

Eget Kapital

Aktiekapital 3 091 846 2 849 262

Övrigt tillskjutet kapital 62 775 660 58 127 525

Annat eget kapital inklusive årets resultat –73 393 762 –62 783 945

Summa eget kapital –7 526 256 –1 807 158

Långfristiga skulder 

Skulder till andra långivare Not 13 2 537 419 4 715 231

2 537 419 4 715 231

Kortfristiga skulder 

Skulder till andra långivare Not 13 7 776 290 2 609 171

Leverantörskulder 395 245 166 695

Skatteskulder 5 314 11 020

Övriga skulder 240 646 183 113

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 14 3 118 657 3 079 809

Summa kortfristiga skulder 11 536 151 6 049 808

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 547 314 8 957 880
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(eUr) tilläggsupplysning
2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat  –9 435 360  –8 389 455 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

– Avskrivningar  2 641 364 2 293 198

–  Övriga poster undantagna från kassaflödes-
analysen Not 18  320 310 1 035 549

–6 473 686 –5 060 707

Erhållen ränta m.m.  363 046 208 127

Utbetald ränta m.m.  –887 636 –878 728

Betald/erhållen inkomstskatt  140 363 –513 297

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet –6 857 913 –6 244 605

Förändringar i rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar  358 686  66 269 

Förändring av kortfristiga skulder  359 947  –434 981 

Kassaflöde från den löpande verksamheten –6 139 280 –6 613 316

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 8  –62 785  –111 875 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Not 7  –881 923  –639 643 

Kassaflöde från investeringsverksamheten –944 707 –751 518

Finansieringsverksamheten

Nyemission Not 12  3 833 197  8 266 500 

Kostnader för nyemission Not 12  –186 943  –178 753 

Ej registrerad nyemission Not 13  –  1 244 465 

Förändring av långfristiga skulder Not 13  3 118 155  –1 303 561 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 764 409 8 028 651

ÅRETS KASSAFLÖDE –319 578 663 817

Likvida medel vid årets början  810 415 146 599

Likvida medel vid årets slut 490 837 810 415
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(eUr) tilläggsupplysning
2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter Not 1  885 575  133 666 

 885 575  133 666 

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader Not 2, 3  –17 952 107  –517 171 

Rörelseresultat  –17 066 532  –383 505 

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5  1 292 673  837 711 

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6  –1 272 055  –841 494 

Resultat efter finansiella poster  –17 045 914  –387 288 

Resultat före skatt –17 045 914 – 387 288

Skatt på årets resultat  –  – 

ÅRETS RESULTAT –17 045 914 –387 288
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(eUr) tilläggsupplysning 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag Not 9 16 506 262 16 506 262

Fordringar hos koncernföretag Not 10 17 506 024 26 354 306

34 012 285 42 860 568

Summa anläggningstillgångar 34 012 285 42 860 568

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 286 444 375 639

286 444 375 639

Kassa och bank 104 197 255 205

Summa omsättningstillgångar 390 641 630 844

Summa tillgångar 34 402 926 43 491 412
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS.

(eUr) tilläggsupplysning 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 12

Eget Kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital Not 10 3 091 846 2 849 262

3 091 846 2 849 262

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital 62 775 660 58 127 525

Balanserat resultat –26 286 336 –25 899 048

Årets resultat –17 045 914 –387 288

19 443 410 31 841 189

Summa eget kapital 22 535 256 34 690 451

Långfristiga skulder 

Skulder till andra långivare Not 13 2 537 419 4 715 231

2 537 419 4 715 231

Kortfristiga skulder 

Skulder till andra långivare Not 13 7 776 290 2 609 171

Leverantörskulder 40 057 11 020

Skulder till koncernföretag 1 406 892 1 394 619

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 14 107 013 70 922

Summa kortfristiga skulder 9 330 252 4 085 731

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 402 926 43 491 412
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(eUr) tilläggsupplysning
2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat –17 066 532 –383 505

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Not 18  17 504 000 130 000

437 468 –253 505

Erhållen ränta m.m. 6 008 8 910

Utbetald ränta m.m. –449 350 –626 307

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet –5 875 –870 902

Förändringar i rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar  –7 223 382 –6 919 132

Förändring av kortfristiga skulder  313 840 –33 253

Kassaflöde från den löpande verksamheten –6 915 418 –7 823 287

Finansieringsverksamheten

Nyemission Not 12 3 833 197 8 266 500

Kostnader för nyemission –186 943 –178 753

0  1 244 465 

Förändring av långfristiga skulder Not 13 3 118 155 –1 303 561

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  6 764 409  8 028 651 

ÅRETS KASSAFLÖDE –151 009 205 364

Likvida medel vid årets början 255 205 49 842

Likvida medel vid årets slut 104 197 255 205

Delivered by https://ipohub.io



F-13

Historisk Finansiell inFormation FÖr artiFiCial solUtions HolDinG

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisnings och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Års redovisning och koncernredovisning (K3).

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen om inte annat anges. Principerna är oförändrade 
jämfört med föregående år.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslutet och tillämpningen av redovisnings-
principerna har baserats på bedömningar och uppskattningar 
samt gör antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt 
då bedömningen görs. Dessa bedömningar baseras på histo-
riska erfarenheter och ett antal andra faktorer som bedöms 
vara rimliga under rådande förhållanden. Resultaten av dessa 
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar 
och skulder som inte annars framgår av andra källor. Det verk-
liga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar. Uppskatt-
ningar och antaganden ses över regelbundet.

Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende 
tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i 
uppskattningar främst relaterade till värdet på immateriella 
tillgångar och framtida intäktsströmmar som kan komma att 
genereras genom försäljning av licenser och konsulttjänster, 
oberoende värdering av koncernens patentportfölj, liksom 
transaktioner med liknande företag. För att nå fram till dessa 
bedömningar har ledningen noga utvärderat ett antal liknande 
avtal som fortfarande förhandlas fram vid tiden för dessa 
utvärderingar. Arten av dessa avtal och dess tidsbestämning 
är i dagsläget oklar. Prognoserna av framtida kassaflöden 
baseras på ledningens uppskattningar av framtida intäkter 
och kostnader. Ett antal antaganden och uppskattningar har 
betydande inverkan på dessa beräkningar, bl a parametrar 
såsom makroekonomiska antaganden, marknadstillväxt, till-
gänglig teknik, affärsvolymer, marginaler och kostnadseffekti-
vitet. Förändringar i någon av dessa eller andra viktiga para-
metrar kan ha en effekt på prognostiserade kassaflöden och 
bolagets förmåga att stödja det bokförda värdet på goodwill 
och / eller aktier i dotterbolag. Inga sådana negativa föränd-
ringar förväntas under rådande marknadsförhållanden, men 
kan komma att ske i efterföljande perioder. Ledningen anser 
att tillräckliga medel kommer att finnas tillgängliga för att 
stödja den pågående teknologiutvecklingen och eventuella 
längre försäljningscykler än förväntat.

Värderingsprinciper koncernredovisning
I koncernredovisningen konsolideras moderbolagets och 
samtliga dotterbolags verksamheter fram till och med den 
31 december 2017. Dotterbolag är alla företag i vilka Koncer-
nen har rätten att utforma företagets finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen 

uppnår och utövar bestämmande inflytande genom att inneha 
över hälften av rösterna. Alla dotterbolag har bokslutsdag den 
31 december och tillämpar moderföretagets värderings-
principer.

Koncernredovisningen presenteras i valutan Euro som också 
är moderbolagets redovisningsvaluta. 

Resultat för dotterbolag som förvärvats eller avyttrats under 
året redovisas från det datum förvärvet alternativt till det 
datum avyttringen träder i kraft, enligt vad som är tillämpligt.

Belopp som redovisas i de finansiella rapporterna för dotter-
bolag har justerats där så krävs för att säkerställa överens-
stämmelse med koncernens redovisningsprinciper. 

Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörel-
seförvärv, innebärande att det redovisade värde av moderbola-
gets andelar i koncernbolag elimineras genom att avräknas 
mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvet. 

Omräkning av utländska dotterföretags resultat- och 
balansräkningar
Både koncernen och moderbolaget har Euro som redovis-
ningsvaluta. Vid omräkning till Euro av utländska dotterföre-
tagens resultat- och balansräkning har dagskursmetoden 
använts. Samtliga tillgångar och skulder i dotterbolagens 
balansräkningar har därvid omräknats till balansdagens kurs 
och samtliga poster i resultaträkningen till årets genomsnitts-
kurs.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärdet om inget annat anges nedan.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per 
varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Goodwill 10 år
Balanserade utgifter, utveckling mjukvaruapplikationer 5 år
Andra immateriella tillgångar 5 år
Inventarier och installationer 5 år

Företagsledningen anser att en avskrivningstid för goodwill 
om tio år är rimlig med utgångspunkt för den marknaden som 
koncernen verkar på.

Finansiella tillgångar
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffnings-
kostnad, minskad med eventuell nedskrivning. Varje innehav i 
dotterföretag värderas årligen för eventuellt nedskrivnings-
behov.
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Goodwill
Den årliga nedskrivningsprövningen av goodwill har utförts. 
Utgångspunkten för analysen är uppskattade framtida kassa-
flöden för de närmaste fem räkenskapsåren. Den aktuella 
prognosen används som underlag för de kommande två åren. 
Väsentliga antaganden vid beräkning av förväntat kassaflöde 
är omsättningstillväxt, rörelsemarginal, samt investerings- 
och rörelsekapitalbehov. För att extrapolera kassaflödet 
bortom de tre första åren har en estimerad tillväxttakt 
använts. Den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden som 
använts för att diskontera kassaflödet är tänkt att motsvara 
risken i affärsplanen. Inget nedskrivningsbehov har indikerats 
vid nedskrivningsprövningen.

Prognoserna avseende framtida kassaflöden baseras på Arti-
ficial Solutions bästa uppskattningar av framtida intäkter och 
kostnader. Ett antal antaganden och uppskattningar har bety-
dande påverkan på dessa beräkningar, bl.a. parametrar som 
makroekonomiska antaganden, marknadstillväxt, affärsvoly-
mer, marginaler och kostnadseffektivitet. Förändringar i någon 
av dessa parametrar eller andra väsentliga parametrar kan 
påverka kassaflödena negativt och företagets möjlighet att 
underbygga bokfört värde på goodwill och/eller andelar i 
koncernföretag. Under nuvarande marknadsvillkor förväntas 
inte en sådan förändring, men kan komma att göra det i efter-
följande perioder.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Transaktioner i annan valuta
Inköp och försäljning i främmande valutor redovisas till trans-
aktionsdagens kurs. Valutaomräkningsvinster och förluster 
som framkommer vid betalning redovisas över resultaträk-
ningen. Fordringar och skulder i annan valuta har omräknats 
till Euro efter balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaff-
ningsvärde och balansdagens värde har resultatförts.

Skatt
Skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets 
skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 
värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjuten skatt är 
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatt uppkommer från skillnaden mellan redovisat 
och skattemässigt värde på en tillgång eller en skuld, samt 
från skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade 
skatteavdrag.

Aktiverade kostnader för utveckling av programvara
Utvecklingsprojekt som bedöms vara av väsentligt värde för 
bolaget redovisas som en immateriell tillgång i balansräk-
ningen. En immateriell tillgång som utgörs av utvecklingsar-
bete redovisas som tillgång först när den är tekniskt möjlig att 
färdigställa för användning eller för försäljning, samt när det är 
sannolikt att den kommer att generera ett framtida kassaflöde 
och den nedlagda kostnaden för tillgången kan fastställas. 
Tillgångarna värderas till anskaffningskostnad med avdrag för 
planmässiga avskrivningar och nedskrivningar. Eventuellt 
behov av nedskrivning bedöms årligen. Nedskrivningsbehov 
anses föreligga om det kapitaliserade värdet överstiger värdet 
av framtida inbetalningar, vilket bestäms som det högsta 
värdet av fortsatt användning i verksamheten, eller uppskattat 
realisationsvärde efter avdrag för försäljningskostnader.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhål-
lits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkom-
sten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen 
erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 
lämnade rabatter. Intäkterna i samband med programvaru-
licenser, Hosting och IT-stöd sker linjärt över kontraktets 
löptid. Intäkter från Professional Services redovisas vid 
ut förande av dessa eller linjärt över kontraktets tid, beroende 
på vilket typ av avtal som finns med kund.

Definition av nyckeltal
Soliditet = Justerat eget kapital i procent av balansomslut-
ningen.
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noter

not 1  NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING OCH ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Nettoomsättningen uppdelad efter geografisk marknad.

koncernen moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Huvudsakligen inom Europa  3 130 168  1 871 360  –  – 
USA  1 820 350  1 749 082  –  – 

Totala Nettoomsättningens  4 950 518  3 620 442  –  – 

Övriga rörelseintäkter  1 234 417  901 468  885 575  133 666 

Artificial Solutions Iberia har beviljats skattereduktion avseende forsk-
nings- och utvecklingskostnader för räkenskapsåret 2016, i enligthet 
den spanska lagen ”Ley del Impuesto de Sociedades, art. 35” . Bolaget 
kommer att begära återbetalning på 364 TEUR som bolaget förväntar 
sig att få under 2018. Mot bakgrund av forskings- och utvecklings-

kostandernas beskaffenhet och förutsättningarna för skattereduktion 
har bolaget inte bokfört möjlig skattereduktion för 2017. Bolaget håller 
dock inte för omöjligt att en ansökan avseende 2017 kan beviljas.

Under 2017 har koncernen överlåtit rättigheten på ett av sina varu-
märken till en extern part i USA till ett värde av 884 TEUR.

not 2 LEASINGÅTAGANDEN

Årets betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 451 TEUR (2016: 327 TEUR).

Moderbolaget har inte haft några betalningar avseende leasingavtal.

koncernen moderbolaget

Framtida leasingavtal förfaller till betalning 2017 2016 2017 2016

inom ett år  154 261  126 274  –  – 
från ett till fem år  23 138  1 889  –  – 
senare än fem år – –  –  – 

Total  177 399  128 163 – –

not 3  ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR

koncernen moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Grant Thornton
Revisionsuppdrag  67 096  66 615  8 180 –
Skatterådgivning – – – –
Övriga tjänster  1 000 – – –

Övriga
Revisionsuppdrag  2 000  2 000 – –
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag –  22 329 –  4 978

Total  70 096  90 944  8 180  4 978 
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not 4  PERSONAL

MEDELTAL ANSTÄLLDA

2017 2016

medeltal anställda antal anställda Varav män antal anställda Varav män

Moderbolaget
Artificial Solutions Holding ASH AB – – – –

Totalt i moderbolaget – – – –

Dotterföretag
Sverige 11 73% 15 67%
Tyskland 5 80% 4 95%
Spanien 42 51% 35 53%
Italien 1 0% 1 0%
Storbritannien 27 73% 22 71%
Nederländerna 5 100% 4 100%
Förenta Staterna 11 34% 5 52%

Dotterföretagen totalt 102 72% 86 63%

Koncernen totalt 102 72% 86 63%

2017 2016

löner, ersättningar m.m.
löner och andra

ersättningar
soc.kostn.

(varav pension)
löner och andra

ersättningar
soc.kostn.

(varav pension)

Moderbolaget – – – –
– –

Dotterföretag 7 481 300 1 613 482 6 136 985 1 330 565
(498 309) (414 307)

Koncernen totalt 7 481 300 1 613 482 6 136 985 1 330 565
(498 309) (414 307)

Av totala kostnader för personal har 585 TEUR (2016: 447 TEUR) aktiverats som utvecklingskostnader.

2017 2016

löner och andra ersättningar fördelade 
per land och mellan styrelseledamöter 
och andra anställda

styrelse och VD
 (varav bonus etc.)

Övriga anställda
 (varav bonus etc.)

styrelse och VD
 (varav bonus etc.)

Övriga anställda
 (varav bonus etc.)

Moderbolaget
Artificial Solutions Holding ASH AB – – – –

Moderbolaget totalt – – – –

Dotterföretag i Sverige 272 369 423 114 239 700 637 969

Utländska dotterföretag
Spanien –  1 849 802  – 1 395 209
Tyskland –  453 526  – 283 066
Storbritannien 1 191 969  1 505 921 1 160 303 1 316 321
Frankrike –  –  –  – 
Holland –  365 612  – 257 889
Förenta Staterna –  1 282 824  –  715 018 
Italien –  136 162  – 131 510

Totalt dotterföretag 1 464 338 6 016 962 1 400 003 4 736 982
 24 702 (–13 326)  137 487  139 685 

Totalt koncernen 1 464 338 6 016 962 1 400 003 4 736 982
 24 702 (–13 326)  137 487  139 685 

38 TEUR (2016: 42 TEUR) av de svenska dotterföretagens pensionskostnader avser styrelsen och verkställande direktör. 47 Teur (2016: 31 Teur) av 
det brittiska dotterbolagets pensionskostnader avser styrelsen och VD. 

Inget avtal om avgångsvederlag har tecknats med den verkställande direktören. Ledningsgruppen består av nio män.
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not 5  RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

koncernen moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter 6 976 32 374 1 286 665 828 805
Valutakursvinster på fordringar 441 920 245 175  6 008 8 906

448 895 277 549 1 292 673 837 711

Av ränteintäkter och liknande resultatposter avser 1 287TEUR (2016: 828 TEUR) koncerninterna intäkter.

not 6  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

koncernen moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Räntekostnader 1 225 998 799 612 1 255 076 822 511
Valutakursförluster på skulder 714 615 1 259 348 16 978 18 983

1 940 614 2 058 959 1 272 055 841 494

Av räntekostnader och liknande resultatposter avser 31 TEUR (2016: EUR 28 TEUR) koncerninterna kostnader.

Av räntekostnader och liknande resultatposter avser 1 198 TEUR (2016: 775 TEUR) kostnader för privata långivare.

not 7  IMMATRIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

koncernen

licenser och iP rättigheter 2017 2016

Ingående anskaffningar 2 102 656 2 099 214
Årets anskaffningar  6 230  3 814 
Utrangering/försäljning  –  – 
Valutakursdifferenser –279 –373

Utgående ack. anskaffningsvärden 2 108 606 2 102 656

Ingående ack. avskrivningar –1 935 130 –1 925 292
Årets av- och nedskrivningar –5 138 –10 116
Utrangering/försäljning  –  – 
Valutakursdifferenser 279 278

Utgående ack. avskrivningar –1 939 988 –1 935 130

Utgående planenligt restvärde 168 618 167 526

koncernen

aktiverade utvecklingskostnader 2017 2016

Ingående anskaffningar 9 055 481 8 419 558
Årets anskaffningar 875 692 635 923
Utrangering/försäljning  –  – 

Utgående ack. anskaffningsvärden 9 931 173 9 055 481

Ingående ack. avskrivningar –5 743 075 –4 847 694
Årets av- och nedskrivningar –1 250 133 –895 380
Utrangering/försäljning  –  – 

Utgående ack. avskrivningar –6 993 207 –5 743 075

Utgående planenligt restvärde 2 937 966 3 312 406
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Not 7  Immatriella anläggningstillgångar, forts.

koncernen

Goodwill 2017 2016

Ingående anskaffningar 13 144 627 13 274 627
Årets anskaffningar – –
Utrangering/försäljning – –130 000

Utgående ack. anskaffningsvärden 13 144 627 13 144 627

Ingående ack. avskrivningar –11 063 394 –9 822 598
Årets avskrivning –1 314 463 –1 323 129
Utrangering/försäljning -  82 333

Utgående ack. avskrivningar –12 377 857 –11 063 394

Utgående planenligt restvärde  766 770 2 081 233

Utgående planenligt restvärde
immateriella tillgångar 3 873 354 5 561 165

Förvärvet av Artificial Solutions BV under 2008 och beräkningen av 
goodwill baserades på följande komponenter:

Ersättningar för förvärvet
– Kontant erlagt 1 500 000
– Värdet av emitterade aktier 11 361 111

Total ersättning för förvärvet 12 861 111

Värdet av förvärvade nettoskulder 283 516
Goodwill 13 144 627

not 8  INVENTARIER OCH INSTALLATIONER

koncernen moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningar 566 589 517 082  –  – 
Årets anskaffningar 62 785 111 781  –  – 
Utrangering/försäljning –19 664 –29 963  –  – 
Valutakursdifferenser –12 917 –32 311  –  – 

Utgående ack. anskaffningsvärden 596 792 566 589  –  – 

Ingående ack. avskrivningar –326 801 –308 214  –  – 
Årets av- och nedskrivningar –71 632 –64 571  –  – 
Utrangering/försäljning 18 737 27 710  –  – 
Valutakursdifferenser 9 868 18 275  –  – 

Utgående ack. avskrivningar –369 828 –326 801  –  – 

Utgående planenligt restvärde 226 964 239 788  –  – 
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not 9 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Företagets namn org. nr. säte eget kapital Årets resultat

Artificial Solutions B.V. 34162309 Nederländerna –747 497 –957 508
Artificial Solutions (Netherlands) B.V. 52079155 Nederländerna 19 373 –2 532
Artificial Solutions Scandinavia AB 556256-4657 Sverige 41 546 –222 100
Artificial Solutions Iberia SL B62059068 Spanien 402 726 –5 675 225
Artificial Solutions Germany GmbH HRB162917 Tyskland 35 070 –428 000
Artificial Solutions France SAS 499228955RCS Frankrike –836 482 –13 410
Artificial Solutions UK Limited 06200470 Storbritannien –7 036 405 –1 393 849
Artificial Solutions Italia S.R.L. 09663760016 Italien 148 470 66 535
Artificial Solutions Inc 98-1119596 USA –1 330 738 –1 531 597

Företagets namn antal andelar kapital andel Bokfört värde

Artificial Solutions B.V. 200 100%  16 506 262 
Artificial Solutions (Netherlands) B.V. 18 000 100%  – 
Artificial Solutions Scandinavia AB 1 000 100%  – 
Artificial Solutions Iberia SL 500 100%  – 
Artificial Solutions Germany GmbH 1 100%  – 
Artificial Solutions France SAS 3 700 100%  – 
Artificial Solutions UK Limited 1 000 100%  – 
Artificial Solutions Italia S.R.L. 1 100%  – 
Artificial Solutions Inc 1 000 100%

16 506 262

Under 2017 har Artificial Solutions B.V. lämnat aktieägartillskott med 
428 000 EUR till Artificial Solutions Germany GmbH, 6 067 500 EUR till 
Artificial Solutions Iberia SL och 193 625 EUR till Artificial Solutions 
Scandinavia AB.

Under 2016 har Artificial Solutions B.V. lämnat aktiägartillskott med 
EUR 336 000 till Artificial Solutions B.V. Artificial Solutions B.V. har 
lämnat aktieägartillskott med 296 327 till Artificial Solutions Scandina-
via AB, EUR 5 880 000 till Artificial Solutions Iberia SL och 
EUR 445 000 till Artificial Solutions Germany GmbH.

not 10 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 

moderbolaget

2017 2016

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 51 693 239 44 431 665
Tillkommande fordringar 8 655 717 7 277 561
Reglerade fordringar – –15 987

Utgående anskaffningsvärden 60 348 957 51 693 239

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början –25 338 933 –25 338 933
Årets nedskrivningar –17 504 000 –

Utgående nedskrivningar –42 842 933 –25 338 933

Redovisat värde vid årets slut 17 506 024 26 354 306

Styrelsen har analyserat värdet av interna lån. Styrelsen kvarstår säkra 
i sin bedömning av att alla fordringar kommer att betalas tillbaka, det 
uppskattade värdet av framtida kassaflöden är dock mycket varie-
rande beroende på vilka antaganden som används vid analysen. 

Styrelsen har beslutat att tillämpa en konservativ bedömning vid val av 
antaganden och har vid värdering av tillgångar och interna fordringar 
per den 31 december 2017 gjort en nedskrivning av interna fordringar 
med 17 504 000EUR (0EUR 2016).
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not 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

koncernen moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Förutbetalda hyror  15 660  28 623 – –
Förutbetald ränta  285 441  367 701  285 441  367 701
Övriga poster  281 477  212 194  999  7 938

Total  582 578  608 518  286 440  375 639

not 12 VINSTDISPOSITION

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET

Koncernen
Koncernens fria medel uppgår till –10 618 TEUR varav, –10 927 TEUR utgör årets resultat.

Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står:

2017

Övrigt tillskjutet kapital 62 775 660
Balanserat resultat –26 286 336
Årets resultat –17 045 914

19 443 410

Styrelsen och VD föreslår att:

i ny räkning balanseras 19 443 410

19 443 410

koncernen aktiekapital Bundna reserver summa aktiekapital

Ingående balans  2 849 262  –  2 849 262 
Nyemission  242 584  –  242 584 

Utgående balans  3 091 846  –  3 091 846 

koncernen Fria reserver Årets resultat summa fritt eget kapital totalt eget kapital

Ingående balans  –4 656 420  –  –4 656 420  –1 807 158 
Nyemission  4 648 135  –  4 648 135  4 890 719 
Omräkningsdifferenser  317 261  –  317 261  317 261 
Årets resultat  –  –10 927 078  –10 927 078  –10 927 078 

Utgående balans  308 977  –10 927 078  –10 618 102  –7 526 256 

moderbolaget, bundet eget kapital aktiekapital Bundna reserver summa aktiekapital

Ingående balans  2 849 262  –  2 849 262 
Nyemission  242 584  –  242 584 

Utgående balans  3 091 846  –  3 091 846 

moderbolaget, fritt eget kapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat totalt eget kapital

Ingående balans  58 127 525  –26 286 336  –  34 690 451 
Nyemission  4 648 135  –  –  4 890 719 
Årets resultat  –  –  –17 045 914  –17 045 914 

Utgående balans  62 775 660  –26 286 336  –17 045 914  22 535 256 

Aktiekapitalet består av 3 091 846 aktier med kvotvärdet 1 Euro per aktie, varav 111 283 aktier är stamaktier och 2 980 563 aktier är preferensaktier.
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not 13 UPPLÅNING 

koncernen moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Långfristiga skulder
Skulder till andra långivare  2 537 419  4 715 231  2 537 419  4 715 231 

Summa  2 537 419  4 715 231  2 537 419  4 715 231 

Kortfristiga skulder
Skulder till andra långivare  7 776 290  2 609 171  7 776 290  2 609 171 

Summa  7 776 290  2 609 171  7 776 290  2 609 171 

Summa räntebärande skulder  10 313 708  7 324 401  10 313 708  7 324 401 

Förfallotider
Långfristiga skulder förfaller till betalning mellan ett till fem år.

not 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

koncernen moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Upplupna personalkostnader 1 272 417  1 339 084 – –
Förutbetalda intäkter 1 362 901  1 284 113 – –
Övriga poster 483 339  456 612  107 013  70 922

3 118 657 3 079 809  107 013  70 922

not 15 STÄLLDA SÄKERHETER

koncernen moderbolaget

ställda säkerheter (Företagsinteckningar) 2017 2016 2017 2016

Kontanter och likvida medel  253 968  261 713  253 968  261 713 
Inteckningslån  4 882 568  5 511 550  2 486 101  2 828 556 

 5 136 536  5 773 263  2 740 069  3 090 269 

Ställda säkerheter avser säkerheter för lån från andra långivare.

Den 17 juli 2017 utfärdade bolaget 17 778 teckningsoptioner som 
tecknades av ett finansiellt företag. Under perioden 2017–2027 berät-
tigar varje option till teckning av en ny preferensaktie i serie C till priset 
av 27 Euro per aktie eller i det fall nya aktier emitteras högre rang än 
C-aktier, har optionsinnehavaren rätt att teckna aktier av samma klass 
som de preferensaktier som utges i emissionen, till en teckningskurs 
motsvarande teckningskursen för preferensaktier i emissionen, dock 
minst 1 Euro per aktie.

Den 24 juni 2015 utfärdade bolaget 23 007 teckningsoptioner som 
tecknades av ett finansiellt företag. Under perioden 2015–2025 berät-
tigar varje teckningsoption  till teckning av en ny preferensaktie i serie 
C till priset av 40 Euro per aktie eller i det fall nya aktier emitteras med 
högre rang än C-aktier, har optionsinnehavaren rätt att teckna aktier av 
samma klass av preferensaktier som de preferensaktier som utges i 

emissionen, till en teckningskurs motsvarande teckningskursen för 
preferensaktier i emissionen, dock minst 1 Euro per aktie. Den 29 juni 
2016 kom man överens om att ändra teckningskursen för tecknings-
optionerna per 24 juni 2015 till 24 Euro per aktie, och utfärda ytterligare 
10 831 teckningsoptioner på samma villkor som tidigare optioner.

Den 29 februari 2012 registrerade bolaget 32 520 teckningsoptioner 
varav 16 261 har tecknats av två finansiella företag. Under perioden 
2012–2022 berättigar varje teckningsoption till teckning av en ny 
preferensaktie i serie B till priset av 18 Euro per aktie eller i det fall nya 
aktier emitteras med högre rang än B-aktier, har optionsinnehavaren 
rätt att teckna aktier i samma klass av preferensaktier som de 
preferens aktier som utges emission, till en teckningskurs som motsva-
rar teckningskursen för preferensaktie i emissionen, dock ej lägre än 
1 Euro per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar antalet 
aktier med 32 520 och eget kapital tillförs 585 360 Euro.

koncernen moderbolaget

eventualförpliktelser 2017 2016 2017 2016

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga
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not 16 NÄRSTÅENDE PARTER

Närstående parter är de individer och företag som kan utöva kontroll och betydande inflytande över koncernen. Ägarna, dotterföretagen och 
 närstående bolag, ledning och styrelse har alla identifierats som närstående parter till koncernen. Följande transaktioner har genomförts med 
närstående parter.

Försäljning inköp

2017 2016 2017 2016

Aktieägare inom styrelse och ledning  –  –  85 093  105 891 

I bolagets årsredovisning för 2016 har inköp från närstående parter redovisats med 55 TEUR, medan verkligt värde var 105 TEUR.

Koncernen har per bokslutsdagen följande utestående balanser med närstående parter:

Fordringar skulder

2017 2016 2017 2016

Aktieägare inom styrelse och ledning  394 346  294 840  18 592  11 555 

Försäljning av tjänster och varor mellan närstående parter har bestämts med tillämpning av principen för armlängds avstånd. Se även not 4 för upplysningar 
om ersättningar till styrelsen.

not 17 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

I februari 2018 mottog företaget nya brygglån från privata långivare. 
Huvudbeloppet 3 700 000 Euro.

Samtliga företagets lån, såväl utestående vid utgången av 2017, 
liksom lån som mottogs i februari 2018, var obetalda vid tidpunkten för 
undertecknandet av denna årsredovisning.

Vid extra bolagsstämm den 11 maj 2018 beslutade aktieägarna:
– Att byta bolagets kategori från privat till publikt
– Att utfärda högst 1 000 000 nya preferensaktier i klass D

Bolaget har ingått ett avtal med Investment Bank ABG Sundal Collier i 
syfte att göra en inledande offentlig notering av sina aktier.

not 18 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET.

koncernen moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Omräkningsdifferenser  317 261  1 003 498  –  – 
Likvidation dotterbolag  –  47 667  –  130 000 

Nedskrivning koncerninterna mellanhavanden  –  –  17 504 000  – 
Övriga poster  3 049  –15 615  –  – 

320 310 1 035 549 17 504 000  130 000

STOCKHOLM 2018-06-26

Lawrence Flynn Johan A Gustafsson Sofia von Scheele

Verkställande direktör Ledamot Ledamot

Fredrik Oweson William Cornei Weiss

Ordförande Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-06-26, den avviker från standardutformningen.

Grant Thornton Sweden AB
Carl Johan Regell

Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Artificial Solutions Holding ASH AB 
Org.nr. 556734-1556 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden med avvikande mening 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Artificial Solutions Holding ASH AB för år 
2017. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen, på grund av hur betydelsefullt det förhållande 
som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden med avvikande 
mening" är, inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger inte en rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per 
den 31 december 2017 eller av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar. 

Som en följd av uttalandet ovan avstyrker vi att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen med anledning av bolagets finansieringssituation 
som beskrivs i avsnittet ”Grund för uttalanden med avvikande 
mening”. 

Grund för uttalanden med avvikande mening 
Som bolaget beskriver i förvaltningsberättelsen under avsnittet 
”Väsentliga händelser under räkenskapsåret” föreligger en väsentlig 
osäkerhetsfaktor om möjligheten till fortsatt drift som kan leda till 
betydande tvivel om moderbolagets förmåga att fortsätta sin 
verksamhet då finns osäkerhet om fortsatt finansiering och att bedriva 
verksamheten vidare. Vid denna revisionsberättelses avgivande har 
bolaget inte erhållit några bindande löften om kapitaltillskott eller 
andra finansieringsformer.  

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 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. 

Väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt avseende 
antagandet drift 
Som framgår av bolagets årsredovisning redovisar bolaget betydande 
förluster och har varit beroende av löpande kapitaltillskott och 
ytterligare finansiering för att kunna fortsätta sin verksamhet. Vi 
bedömer att bolaget är beroende av ytterligare kapitaltillskott för att 
säkerställa den fortsatta driften för hela 2018. Vid denna 
revisionsberättelses avgivande har bolaget inte erhållit några bindande 
löften om kapitaltillskott eller andra finansieringsformer. 

Dessa händelser tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor 
som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta 
sin verksamhet och därför kan företaget kanske inte ha möjlighet att 
realisera sina tillgångar och betala sina skulder inom ramen för den 
ordinarie verksamheten. Årsredovisningen och tillhörande noter 
upplyser inte tillräckligt om detta förhållande.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
ändamålsenliga och som grund för våra uttalanden med avvikande 
mening. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 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 och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens 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 till 
att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter 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 
oegentligheter 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 och 
koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsnämndens webbplats: 
www,.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_do 
k/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

reVisionsBerÄttelse 2017
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande med avvikande mening respektive 
uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Artificial Solutions Holding ASH AB för år 
2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för 
uttalanden" avstyrker vi att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
Som framgår av vår Rapport om årsredovisningen avstyrker vi bland 
annat att balansräkningen ska fastställas. 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 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 dispositioner 
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 och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 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 någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 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 revisionssed 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_do k/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Stockholm den 26 juni 2018  

Grant Thornton Sweden AB 

Carl-Johan Regell 

Auktoriserad revisor 
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konCernreDoVisninG FÖr rÄkenskaPsÅret 2018 
FÖr artiFiCial solUtions HolDinG 

Styrelsen och VD för Artificial Solutions Holding ASH AB får 
härmed avge årsredovisning samt koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2018-01-01–2018-12-31.

Årsredovisningen och koncernredovisning är upprättad i Euro.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhet och inriktning
Artificial Solutions® är den ledande specialisten inom företags-
stärkande Conversational AI, en form av artificiell  intelligens 
som gör det möjligt för människor att prata med applikationer, 
webbsidor och maskiner med vardagligt och naturligt språk, 
via röst, skrift, touch eller gester.

Bolagets avancerade samtalsplattform, Teneo, är designat för 
globala företag och möjliggör företagsanvändare och utveck-
lare att samarbeta för att skapa sofistikerade, högintelligenta 
tillämpningar som på rekordtid använder 35 språk på multipla 
platformar och kanaler. Förmågan att analysera och använda 
enorma mängder konversationsdatanär helt integrerad i 
Teneo, vilket tillhandahåller insiktsnivåer utan motstycke 
avseende att avslöja vad kunden verkligen avser. Artificial 
Solutions konversations AI tekonologi gör det enkelt att 
implentera en bred varaiation of av naturligt språk-applikatio-
ner såsom bl a virituella assistenter, chatbotar, talbaserade 
konversations UI för smarta enheter. Den används redan 
 dagligern av miljontals männinskor genom hundratals använ-
dare inom privat och offentlig sektor.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I februari 2018 upptog Artificial Solutions Holding konvertibla 
lån på 3,5 miljoner euro.

I juni 2018 utfärdade Artificial Solutions Holding ytterligare 
141 701 preferensaktier i serie D till 24,7 euro per aktie till ett 
sammanlagt värde om 3,5 miljoner euro.

I september 2018 utfärdade Artificial Solutions Holding 
412.562 preferensaktier i serie D till ett emissionskurs på 
24,70 euro per aktie till ett sammanlagt värde på 10,19 miljo-
ner euro.

I september 2018 återbetalades brygglån på 7,1 miljoner euro 
delvis i kontanter och delvis med preferensaktier i serie D 
enligt ovanstående.

I december 2018 utfärdade Artificial Solutions Holding priori-
terade obligationer med fast ränta på 52 Mkr.

I december 2018, i avvaktan av de föreslagna förvärvet, ingick 
Artificial Solutions ett avtal om att tillhandahålla ett villkorat 
kapitaltillskott till Indentive AB. Bidraget är återbetalningsbart 
så snart Indentive har fastställt att de har fritt eget kapital 
 tillgängligt.

Framtida utveckling, risker och osäkerhet
Genom sin verksamhet är koncernen exponerad för ett antal 
operationella och finansiella risker. Koncernen har försäljning 
och inköp i andra valutor än sin redovisningsvaluta. Detta 
exponerar koncernen för transaktions- och omräkningsdiffe-
renser, i och med att försäljning och inköp redovisas till avista-
kursen, vilken kan förändras vid tiden för den slutgiltiga 
 regleringen. Koncernen har också nettoinvesteringar i utländ-
ska dotterbolag som exponerar den för omräkningsdifferenser 
vid konsolidering. Koncernens mål är att uppnå en långsiktig, 
stabil finansiering som ger en lämplig utväxling till en rimlig 
kostnad, samt fullgod täckning för dess finansierings- och 
investeringsbehov. De långsiktiga finansieringsbehoven ses 
över regelbundet och ledningen säkerställer tillgången på 
lämpliga krediter och annan finansiering. Regelbundna kassa-
flödesanalyser görs för planering av kortfristiga likviditets behov.

Koncernens försäljning exponerar den för kreditrisker och kund-
förluster. Hittills har koncernens kreditförluster varit  minimala.

Med kortfristiga tillgångar uppgående till 6,8 miljoner euro och 
kortfristiga skulder uppgående till 13,7 miljoner euro per den 
31 december 2018 samt baserat på innevarande budget för 
intäkter och kostnader, har bolaget enligt beskrivningen i not 
18 avseende händelser efter balansdagen, förhandlat fram 
nya lånemöjligheter om totalt 7,25 miljoner euro. Baserat på 
rörelsekapitalet per den 31 december 2018, försäljningsprog-
noser och den nya lån som upptogs i februari 2019, är det 
styrelsens uppfattning att företaget har tillräckligt med 
rörelse kapital för att fortsätta verksamheten i åtminstone de 
kommande 12 månaderna.

Forskning och utveckling
2018 låg fokus på att utöver den nya data-grunden utveckla 
två helt nya moduler ”teneo learn” och ”teneo predict” samt 
fullt ut integrera dessa som en del av Teneo platformen – 
samt via detta realisera den sedan tidigare patenterade hybrid 
NLU innovationen. Detta levererar en helt ny uppsättning funk-
tionalitet för Teneos botutvecklare, som direkt i Teneo, nu kan 
nyttja kraften av ”hybrid NLU” och skapa bättre och smartare 
bottar samt att data kontinuerligt används och bottarna tränar 
sig, lär sig och förbättras. Vidare utvecklades helt nya koncept 
(exempelvis ”entities”) och funktionalitet för dessa och integre-
rades i Teneo. Teneos språkresurser (”Teneo Language 
Resources”, TLR), utökades vidare och fördjupades i både NLP 
och NLU. De levereras inbyggda i produkten vilket gör det 
enklare och smidigare för botutvecklare att öka förståelsen i 
bottar och applikationer som skapas med Teneo plattformen.
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Förslag till behandling av resultatet
Koncernen
Koncernens fria medel uppgår till –12 073 TEur varav, 
–14 238 TEur utgör årets resultat.

Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står:

(eUr) 2018

Övrigt tillskjutet kapital 75 565 579

Balanserat resultat –43 332 250

Årets resultat –1 ,619 457

30 613 871

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning balanseras 30 613 871

30 613 871

Kostnader för forskning och utveckling av produkter med ett 
påvisat framtida värde har aktiverats. Övriga kostnader har 
redovisats i den period de uppstått. Per utgången av 2018 har 
egenutvecklad programvara för 1 187 TEur (2017: 863 TEur) 
aktiverats som immateriell tillgång. Egenutvecklade utveck-
lingskostnader beräknas utifrån hela arbetskraftskostnaden 
för utveckling av tillämpningar och återanvändbar kunskap 
och metodologi som bedöms ha framtida värde. Koncernens 
policy är att utvecklingskostnader har en ekonomisk livslängd 
på fem år. Se vidare i not nr 8.

Användande av finansiella instrument
Den nollkupongsobligation som ställdes ut i december 2012, 
med förfallodag i juni 2015, förblir utestående i avvaktan på 
överenskommelse från utgivaren vad gäller metod för återbe-
talning. Det nominella värdet av obligationen är 165 TEur. 
Bolaget har reserverat en upplupen ränta om 77 TEur för 
perioden som löpt efter förfallodagen. 

I september 2018 löstes brygglån upptagna 2017 med totalt 
1.350 MEur i kapitalvärde och 0,47 MEur i ränta. Lånen återbe-
talades i sin helhet eller omvandlades till eget kapital.

Det befintliga låneavtalet med ett kreditinstitut med ett kapital-
värde på 5,6 miljoner euro har omförhandlats. Lånets löptid 
förlängdes till 1 juni 2020, ”Seniorlån”.

Det befintliga låneavtalet med ett kreditinstitut med kapital-
värde 1,6 miljoner euro har omförhandlats. Lånets löptid 
förlängdes till 1 juni 2020. Detta lån är underordnat det befint-
liga ”Seniorlån”.

Ägarförhållanden

Per 31 december 2018 utgörs ägarna till moderbolaget av 
olika privata företag, riskkapitalbolag, av ett företag som inne-
has av företagsledningen i moderbolaget och av andra 
 privatpersoner.

Ägandet i moderbolaget är per 31 december 2018 enligt 
följande:

aktieägare aktier andel

Scope Growth II L.P.  940,932  26%

Scope Growth III L.P.  682,833  19%

Ägare med andel 
under 10%  2,022,344  55%

Totalt  3,646,109  100%

Flerårsöversikt
Nedan visas utvecklingen i koncernen under de fem senaste åren:

(teUr) 2018 2017 2016 2015

Omsättning 4 389 4 951 3 620 2 879

Rörelseresultat –11 579 –9 435 –8 389 –7 986

Resultat efter finansnetto –14 236 –10 927 –10 171 –8 621

Immateriella anläggningstillgångar 2 870 3 873 5 561 7 198

Balansomslutning 10 386 6 547 8 958 9 013

Eget kapital –8 427 –7 526 –1 807 –4 487

Soliditet –81% –115% –20% –50%

Medelantal anställda 111 102 86 76
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Förändring av eget kapital

koncernen, (eUr)  aktiekapital Bundna reserver summa aktiekapital

Ingående balans  3 091 846  –  3 091 846 

Nyemission  554 263  –  554 263 

Utgående balans  3 646 109  –  3 646 109 

koncernen, (eUr) Fria reserver Årets resultat
summa fritt eget 

kapital totalt eget kapital

Ingående balans  –10 618 102  –  –10 618 102  –7 526 256 

Nyemission  12 789 919  –  12 789 919  13 344 182 

Omräkningsdifferenser  –6 772  –  –6 772  –6 772 

Årets resultat  –  –14 237 758  –14 237 758  –14 237 758

Utgående balans  2 165 044  –14 237 758  –12 072 714 –8 426 605

moderbolaget, bundet eget kapital, (eUr)  aktiekapital Bundna reserver summa aktiekapital

Ingående balans  3 091 846  –  3 091 846 

Nyemission  554 263  –  554 263 

Utgående balans  3 646 109  –  3 646 109 

moderbolaget, fritt eget kapital,  
(eUr) Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat totalt eget kapital

Ingående balans  62 775 660  –43 332 250  –  22 535 256 

Nyemission  12 789 919  –  –  13 344 182 

Årets resultat  –  – –1 619 457 –1 619 457

Utgående balans  75 565 579  –43 332 250 –1 619 457  34 259 980 

Beträffande bolagets och koncernens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning per 2018-12-31 hänvisas till nedanstående 
resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, jämte tillhörande noter. Samtliga belopp är i EUR där inget annat anges.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(eUr) tilläggsupplysning
1/1/2018

12/31/2018
1/1/2017

12/31/2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning Not 1 4 389 131 4 950 518

Aktiverat arbete för egen räkning Not 5 1 187 085 871 718

Övriga rörelseintäkter Not 1 516 511 1 234 417

6 092 726 7 056 653

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader Not 2, 3, 4 –5 022 343 –4 278 158

Personalkostnader Not 5 –10 326 387 –9 572 166

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar Not 8, 9 –2 320 074 –2 641 364

Övriga rörelsekostnader  –3 025  –325 

Rörelseresultat –11 579 103 –9 435 360

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 6 366 141 448 895

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 7 –3 023 216 –1 940 614

Resultat efter finansiella poster –14 236 177 –10 927 078

Skatt på årets resultat  –1 581  – 

ÅRETS RESULTAT –14 237 758 –10 927 078
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

(eUr) tilläggsupplysning 12/31/2018 12/31/2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 8

Balanserade utgifter för licenser, programvara 
och applikationsutveckling 2 869 877 3 106 584

Goodwill  – 766 770

2 869 877 3 873 354

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och installationer Not 9 173 801 226 964

173 801 226 964

Finansiella anläggningstillgångar 3 043 678 4 100 319

Andra långfristiga fordringar  537 661 517 305

Summa anläggningstillgångar 3 581 339 4 617 624

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 559 521 398 853

Skattefordringar 882 918  369 309 

Övriga fordringar 328 638 88 112

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 469 698 582 578

2 240 776 1 438 852

Kassa och bank 4 563 682 490 838

Summa omsättningstillgångar 6 804 458 1 929 691

SUMMA TILLGÅNGAR 10 385 797 6 547 314
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KONCERNENS BALANSRÄKNING, FORTS.

(eUr) tilläggsupplysning 12/31/2018 12/31/2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 13

Eget Kapital

Aktiekapital 3 646 109 3 091 846

Övrigt tillskjutet kapital 75 565 579 62 775 660

Annat eget kapital inklusive årets resultat –87 638 292 –73 393 762

Summa eget kapital –8 426 605 –7 526 256

Långfristiga skulder 

Skulder till andra långivare Not 14 5 101 709 2 537 419

Summa långfristiga skulder 5 101 709 2 537 419

Kortfristiga skulder 

Skulder till andra långivare Not 14 9 132 331 7 776 290

Leverantörskulder 363 605 395 245

Skatteskulder 2 353 5 314

Övriga skulder 346 549 240 646

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 15 3 865 855 3 118 657

Summa kortfristiga skulder 13 710 693 11 536 151

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 385 797 6 547 314
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(eUr) tilläggsupplysning
1/1/2018

12/31/2018
1/1/2017

12/31/2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat –11,579,103  –9 435 360 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

– Avskrivningar  2 320 074 2 641 364

–  Övriga poster undantagna från kassaflödes-
analysen Not 19  29 738 320 310

–9 229 290 –6 473 686

Erhållen ränta m.m.  298 477 363 046

Utbetald ränta m.m.  –1 739 951 –887 636

Betald/erhållen inkomstskatt – 140 363

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet –10 670 764 –6 857 913

Förändringar i rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar –1 960 716  358 686 

Förändring av kortfristiga skulder 821 461  359 947 

Kassaflöde från den löpande verksamheten –11 810 019 –6 139 280

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 9  –25 370  –62 785 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Not 8  –1 243 750  –881 923 

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 269 120 –944 707

Finansieringsverksamheten

Nyemission Not 13  12 820 313  3 833 197 

Kostnader för nyemission Not 13  –346 115  –186 943 

Förändring av långfristiga skulder Not 14  4 677 786  3 118 155 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 151 984 6 764 409

ÅRETS KASSAFLÖDE 4 072 845 –319 578

Likvida medel vid årets början  490 837 810 415

Likvida medel vid årets slut 4 563 682 490 837
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(eUr) tilläggsupplysning
1/1/2018

12/31/2018
1/1/2017

12/31/2017

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter Not 1  –  885 575 

 –  885 575 

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader Not 2, 3, 4 –1 285 243  –17 952 107 

Rörelseresultat –1 285 243  –17 066 532 

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 6  2 294 786  1 292 673 

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 7  –2 628 999  –1 272 055 

Resultat efter finansiella poster –1 619 457  –17 045 914 

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt –1 619 457 –17 045 914

Skatt på årets resultat  –  – 

ÅRETS RESULTAT –1 619 457 –17 045 914

 

Delivered by https://ipohub.io



F-33

Historisk Finansiell inFormation FÖr artiFiCial solUtions HolDinG

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(eUr) tilläggsupplysning 12/31/2018 12/31/2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag Not 10 16 506 262 16 506 262

Fordringar hos koncernföretag Not 11 30 146 011 17 506 024

46 652 273 34 012 285

Summa anläggningstillgångar 46 652 273 34 012 285

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar  224 289  – 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 81 635 286 444

305 923 286 444

Kassa och bank 3 846 903 104 197

Summa omsättningstillgångar 4 152 826 390 641

Summa tillgångar 50 805 099 34 402 926
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS.

(eUr) tilläggsupplysning 12/31/2018 12/31/2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital Not 13

Bundet eget kapital

Aktiekapital Not 13 3 646 109 3 091 846

3 646 109 3 091 846

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital 75 565 579 62 775 660

Balanserat resultat –43 332 250 –26 286 336

Årets resultat –1 619 457 –17 045 914

30 613 871 19 443 410

Summa eget kapital 34 259 980 22 535 256

Långfristiga skulder 

Skulder till andra långivare Not 14 5 101 709 2 537 419

Summa långfristiga skulder 5 101 709 2 537 419

Kortfristiga skulder 

Skulder till andra långivare Not 14 9 132 331 7 776 290

Leverantörskulder 124 387 40 057

Skulder till koncernföretag 977 199 1 406 892

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 15 1 209 493 107 013

Summa kortfristiga skulder 11 443 410 9 330 252

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 805 099 34 402 926
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(eUr) tilläggsupplysning
1/1/2018

12/31/2018
1/1/2017

12/31/2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat –1 285 243 –17 066 532

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Not 19  30 819 17 504 000

–1 254 424 437 468

Erhållen ränta m.m. 3 924 6 008

Utbetald ränta m.m. –1 497 855 –449 350

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet –2 748 355 –5 875

Förändringar i rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar –10 678 074 –7 223 382

Förändring av kortfristiga skulder 757 117 313 840

Kassaflöde från den löpande verksamheten –12 669 313 –6 915 418

Finansieringsverksamheten

Nyemission Not 13 12 820 313 3 833 197

Kostnader för nyemission –346 115 –186 943

Förändring av långfristiga skulder Not 13 3 937 821 3 118 155

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  16 412 019  6 764 409 

ÅRETS KASSAFLÖDE 3 742 707 –151 009

Likvida medel vid årets början 104 197 255 205

Likvida medel vid årets slut 3 846 903 104 197
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisnings och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Års redovisning och koncernredovisning (K3).

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen om inte annat anges. Principerna är oförändrade 
jämfört med föregående år.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslutet och tillämpningen av redovisnings-
principerna har baserats på bedömningar och uppskattningar 
samt gör antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt 
då bedömningen görs. Dessa bedömningar baseras på histo-
riska erfarenheter och ett antal andra faktorer som bedöms 
vara rimliga under rådande förhållanden. Resultaten av dessa 
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar 
och skulder som inte annars framgår av andra källor. Det verk-
liga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar. Uppskatt-
ningar och antaganden ses över regelbundet.

Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende 
tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i 
uppskattningar främst relaterade till värdet på immateriella 
tillgångar och framtida intäktsströmmar som kan komma att 
genereras genom försäljning av licenser och konsulttjänster, 
oberoende värdering av koncernens patentportfölj, liksom 
transaktioner med liknande företag. För att nå fram till dessa 
bedömningar har ledningen noga utvärderat ett antal liknande 
avtal som fortfarande förhandlas fram vid tiden för dessa 
utvärderingar. Arten av dessa avtal och dess tidsbestämning 
är i dagsläget oklar. Prognoserna av framtida kassaflöden 
baseras på ledningens uppskattningar av framtida intäkter 
och kostnader. Ett antal antaganden och uppskattningar har 
betydande inverkan på dessa beräkningar, bl a parametrar 
såsom makroekonomiska antaganden, marknadstillväxt, till-
gänglig teknik, affärsvolymer, marginaler och kostnadseffekti-
vitet. Förändringar i någon av dessa eller andra viktiga para-
metrar kan ha en effekt på prognostiserade kassaflöden och 
bolagets förmåga att stödja det bokförda värdet på goodwill 
och / eller aktier i dotterbolag. Inga sådana negativa föränd-
ringar förväntas under rådande marknadsförhållanden, men 
kan komma att ske i efterföljande perioder. Ledningen anser 
att tillräckliga medel kommer att finnas tillgängliga för att 
stödja den pågående teknologiutvecklingen och eventuella 
längre försäljningscykler än förväntat.

Värderingsprinciper koncernredovisning
I koncernredovisningen konsolideras moderbolagets och 
samtliga dotterbolags verksamheter fram till och med den 
31 december 2018. Dotterbolag är alla företag i vilka Koncer-
nen har rätten att utforma företagets finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen 
uppnår och utövar bestämmande inflytande genom att inneha 

över hälften av rösterna. Alla dotterbolag har bokslutsdag den 
31 december och tillämpar moderföretagets värderings-
principer.

Koncernredovisningen presenteras i valutan Euro som också 
är moderbolagets redovisningsvaluta. 

Resultat för dotterbolag som förvärvats eller avyttrats under 
året redovisas från det datum förvärvet alternativt till det 
datum avyttringen träder i kraft, enligt vad som är tillämpligt.

Belopp som redovisas i de finansiella rapporterna för dotter-
bolag har justerats där så krävs för att säkerställa överens-
stämmelse med koncernens redovisningsprinciper. 

Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av 
rörelse förvärv, innebärande att det redovisade värde av 
moderbolagets andelar i koncernbolag elimineras genom att 
avräknas mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvet.

Omräkning av utländska dotterföretags resultat- och 
balansräkningar
Både koncernen och moderbolaget har Euro som redovis-
ningsvaluta. Vid omräkning till Euro av utländska dotterföre-
tagens resultat- och balansräkning har dagskursmetoden 
använts. Samtliga tillgångar och skulder i dotterbolagens 
balansräkningar har därvid omräknats till balansdagens kurs 
och samtliga poster i resultaträkningen till årets genomsnitts-
kurs.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärdet om inget annat anges nedan.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per 
varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Goodwill 10 år
Balanserade utgifter, utveckling mjukvaruapplikationer 5 år
Andra immateriella tillgångar 5 år
Inventarier och installationer 5 år

Företagsledningen anser att en avskrivningstid för goodwill 
om tio år är rimlig med utgångspunkt för den marknaden som 
koncernen verkar på.

Finansiella tillgångar
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffnings-
kostnad, minskad med eventuell nedskrivning. Varje innehav i 
dotterföretag värderas årligen för eventuellt nedskrivnings-
behov.
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Goodwill
Den årliga nedskrivningsprövningen av goodwill har utförts. 
Utgångspunkten för analysen är uppskattade framtida kassa-
flöden för de närmaste fem räkenskapsåren. Den aktuella 
prognosen används som underlag för de kommande två åren. 
Väsentliga antaganden vid beräkning av förväntat kassaflöde 
är omsättningstillväxt, rörelsemarginal, samt investerings- 
och rörelsekapitalbehov. För att extrapolera kassaflödet 
bortom de tre första åren har en estimerad tillväxttakt 
använts. Den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden som 
använts för att diskontera kassaflödet är tänkt att motsvara 
risken i affärsplanen. Inget nedskrivningsbehov har indikerats 
vid nedskrivningsprövningen.

Prognoserna avseende framtida kassaflöden baseras på Arti-
ficial Solutions bästa uppskattningar av framtida intäkter och 
kostnader. Ett antal antaganden och uppskattningar har bety-
dande påverkan på dessa beräkningar, bl a parametrar som 
makroekonomiska antaganden, marknadstillväxt, affärsvoly-
mer, marginaler och kostnadseffektivitet. Förändringar i någon 
av dessa parametrar eller andra väsentliga parametrar kan 
påverka kassaflödena negativt och företagets möjlighet att 
underbygga bokfört värde på goodwill och/eller andelar i 
koncernföretag. Under nuvarande marknadsvillkor förväntas 
inte en sådan förändring, men kan komma att göra det i efter-
följande perioder.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Transaktioner i annan valuta
Inköp och försäljning i främmande valutor redovisas till trans-
aktionsdagens kurs. Valutaomräkningsvinster och förluster 
som framkommer vid betalning redovisas över resultaträk-
ningen. Fordringar och skulder i annan valuta har omräknats 
till Euro efter balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaff-
ningsvärde och balansdagens värde har resultatförts.

Skatt
Skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets 
skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 
värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjuten skatt är 
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatt uppkommer från skillnaden mellan redovisat 
och skattemässigt värde på en tillgång eller en skuld, samt 
från skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade 
skatteavdrag. Moderbolaget och koncernen har valt att inte 
aktivera uppskjuten skatt avseende skattemässiga underskott.

Aktiverade kostnader för utveckling av programvara
Utvecklingsprojekt som bedöms vara av väsentligt värde för 
bolaget redovisas som en immateriell tillgång i balansräk-
ningen. En immateriell tillgång som utgörs av utvecklingsar-
bete redovisas som tillgång först när den är tekniskt möjlig att 
färdigställa för användning eller för försäljning, samt när det är 
sannolikt att den kommer att generera ett framtida kassaflöde 
och den nedlagda kostnaden för tillgången kan fastställas. 
Tillgångarna värderas till anskaffningskostnad med avdrag för 
planmässiga avskrivningar och nedskrivningar. Eventuellt 
behov av nedskrivning bedöms årligen. Nedskrivningsbehov 
anses föreligga om det kapitaliserade värdet överstiger värdet 
av framtida inbetalningar, vilket bestäms som det högsta 
värdet av fortsatt användning i verksamheten, eller uppskattat 
realisationsvärde efter avdrag för försäljningskostnader.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhål-
lits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkom-
sten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen 
erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 
lämnade rabatter. Intäkterna i samband med programvaruli-
censer, Hosting och IT-stöd sker linjärt över kontraktets löptid. 
Intäkter från Professional Services redovisas vid utförande av 
dessa eller linjärt över kontraktets tid, beroende på vilket typ 
av avtal som finns med kund.

Definition av nyckeltal
Soliditet = Justerat eget kapital i procent av balansomslut-
ningen.
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noter

not 1  NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING OCH ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Nettoomsättningen uppdelad efter geografisk marknad.

koncernen moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Huvudsakligen inom Europa  3 382 412  3 130 168  –  –  
USA  1 006 718  1 820 350  –  –  

Totala Nettoomsättningens  4 389 131  4 950 518  –  –  

Övriga rörelseintäkter  516 511  1 234 417 –  885 575 

Artificial Solutions Iberia har beviljats skattereduktion avseende forsk-
nings- och utvecklingskostnader för räkenskapsåret 2017, i enligthet 
den spanska lagen ”Ley del Impuesto de Sociedades, art. 35” . Bolaget 
kommer att begära återbetalning på 516 TEur som bolaget förväntar 

sig att få under 2019. Mot bakgrund av forskings- och utvecklingskost-
nadernas beskaffenhet och förutsättningarna för skattereduktion har 
bolaget inte bokfört möjlig skattereduktion för 2018. Bolaget håller 
dock inte för omöjligt att en ansökan avseende 2018 kan beviljas.

not 2 LEASINGÅTAGANDEN

Årets betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 530 TEur (2017: 451 TEur).

Moderbolaget har inte haft några betalningar avseende leasingavtal.

koncernen moderbolaget

Framtida leasingavtal förfaller till betalning 2018 2017 2018 2017

inom ett år  138 226  154 261  –  – 
från ett till fem år  12 956  23 138  –  – 
senare än fem år – –  –  – 

Total  151 182  177 399 – –

not 3  ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR

koncernen moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Grant Thornton
Revisionsuppdrag  75 965  67 096  8 180 8 180
Revisionsverksamhet utöver revisions-
uppdrag – – – –
Skatterådgivning  2 628 – 2 628 –
Övriga tjänster  148 844  1 000 148 844 –

Övriga
Revisionsuppdrag  2 000  2 000 – –
Revisionsverksamhet utöver revisions-
uppdrag – – – –
Skatterådgivning – – – –
Övriga tjänster – – – –

Total  229 436  70 096  159 652  8 180 

not 4 TRANSAKTIONSKOSTNADER 

koncernen moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Rådgivning avseende företagsförvärv 815 533 – 815 533 –

Total 815 533 – 815 533 –

Under 2018 har bolaget anlitat professionell rådgivning avseende företagsförvärv (se not 18) till en kostnad av 816 Teur. 
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not 5  PERSONAL

MEDELTAL ANSTÄLLDA

2018 2017

medeltal anställda antal anställda Varav män antal anställda Varav män

Moderbolaget
Artificial Solutions Holding ASH AB – – – –

Totalt i moderbolaget – – – –

Dotterföretag
Sverige 16 55% 11 67%
Tyskland 5 80% 5 95%
Spanien 44 54% 42 53%
Italien 1 0% 1 0%
Storbritannien 28 74% 27 71%
Nederländerna 3 100% 5 100%
Förenta Staterna 14 33% 11 52%

Dotterföretagen totalt 111 58% 102 63%

Koncernen totalt 111 58% 102 63%

2018 2017

löner, ersättningar m.m.
löner och andra

ersättningar
soc.kostn.

(varav pension)
löner och andra

ersättningar
soc.kostn.

(varav pension)

Moderbolaget – – – –
– –

Dotterföretag 8 220 036 1 682 216 7 481 300 1 613 482
(534 276) (498 309)

Koncernen totalt 8 220 036 1 682 216 7 481 300 1 613 482
(534 276) (498 309)

Av totala kostnader för personal har 809 TEur (2017: 585 TEur) aktiverats som utvecklingskostnader.
2018 2017

löner och andra ersättningar fördelade 
per land och mellan styrelseledamöter 
och andra anställda

styrelse och VD
 (varav bonus etc.)

Övriga anställda
 (varav bonus etc.)

styrelse och VD
 (varav bonus etc.)

Övriga anställda
 (varav bonus etc.)

Moderbolaget
Artificial Solutions Holding ASH AB – – – –

Moderbolaget totalt – – – –

Dotterföretag i Sverige 294 567 598 522 272 369 423 114

Utländska dotterföretag
Spanien –  1 996 546  – 1 849 802
Tyskland –  548 040  – 453 526
Storbritannien 1 301 943  1 585 900 1 191 969 1 505 921
Frankrike –  –   –  – 
Holland –  254 436  – 365 612
Förenta Staterna –  1 447 617  –  1 282 824 
Italien –  192 466  – 136 162

Totalt dotterföretag 1 596 510 6 623 526 1 464 338 6 016 962
(152 704) (28 322) (24 702) (–13 326) 

Totalt koncernen 1 596 510 6 623 526 1 464 338 6 016 962
(152 704) (28 322) (24 702) (–13 326) 

39 TEur (2017: 38 TEur) av de svenska dotterföretagens pensionskostnader avser styrelsen och verkställande direktör. 48 Teur (2017: 47 Teur) av det 
brittiska dotterbolagets pensionskostnader avser styrelsen och VD. 

Inget avtal om avgångsvederlag har tecknats med den verkställande direktören. Ledningsgruppen består av nio män.
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not 6  RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

koncernen moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter 8 139 6 976 2 290 861 1 286 665
Valutakursvinster på fordringar 358 003 441 920  3 924 6 008

366 141 448 895 2 294 785 1 292 673

Av ränteintäkter och liknande resultatposter för moderbolaget avser 2 291TEur (2017: 1 287 TEur) koncerninterna intäkter.

not 7  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

koncernen moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Räntekostnader 2 512 694 1 225 998 2 558 180 1 255 076
Valutakursförluster på skulder 510 522 714 615 70 819 16 978

3 023 216 1 940 614 2 628 999 1 272 055

Av räntekostnader och liknande resultatposter för moderbolaget avser 49 TEur (2017: 31 TEur) koncerninterna kostnader.

Av räntekostnader och liknande resultatposter för moderbolaget avser 2 509 TEur (2017: 1 198 TEur) kostnader för privata långivare.

not 8  IMMATRIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

koncernen

licenser och iP rättigheter 2018 2017

Ingående anskaffningar 2 108 606 2 102 656
Årets anskaffningar  –  6 230 
Utrangering/försäljning  –9 710  – 
Valutakursdifferenser –367 –279

Utgående ack. anskaffningsvärden 2 098 529 2 108 606

Ingående ack. avskrivningar –1 939 988 –1 935 130
Årets av- och nedskrivningar –4 028 –5 138
Utrangering/försäljning  9 710  – 
Valutakursdifferenser 367 279

Utgående ack. avskrivningar –1 933 939 –1 939 988

Utgående planenligt restvärde 164 590 168 618

koncernen

aktiverade utvecklingskostnader 2018 2017

Ingående anskaffningar 9 931 173 9 055 481
Årets anskaffningar 1 243 751 875 692
Utrangering/försäljning  –  – 

Utgående ack. anskaffningsvärden 11 174 924 9 931 173

Ingående ack. avskrivningar –6 993 207 –5 743 075
Årets av- och nedskrivningar –1 476 429 –1 250 133
Utrangering/försäljning  –  – 

Utgående ack. avskrivningar –8 469 636 –6 993 207

Utgående planenligt restvärde 2 705 288 2 937 966
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Not 8  Immatriella anläggningstillgångar, forts.

koncernen

Goodwill 2018 2017

Ingående anskaffningar 13 144 627 13 144 627
Årets anskaffningar – –
Utrangering/försäljning – –

Utgående ack. anskaffningsvärden 13 144 627 13 144 627

Ingående ack. avskrivningar –12 377 857 –11 063 394
Årets avskrivning – 766 770 –1 314 463
Utrangering/försäljning – –

Utgående ack. avskrivningar –13 144 627 –12 377 857

Utgående planenligt restvärde –  766 770

Utgående planenligt restvärde
immateriella tillgångar 2 869 878 3 873 354

Förvärvet av Artificial Solutions BV under 2008 och beräkningen av goodwill baserades på följande komponenter:

Ersättningar för förvärvet
– Kontant erlagt 1 500 000
– Värdet av emitterade aktier 11 361 111

Total ersättning för förvärvet 12 861 111

Värdet av förvärvade nettoskulder 283 516

Goodwill 13 144 627

not 9  INVENTARIER OCH INSTALLATIONER

koncernen moderbolaget

12/31/2018 12/31/2017 12/31/2018 12/31/2017

Ingående anskaffningar 596 792 566 589  –  – 
Årets anskaffningar 25 370 62 785  –  – 
Utrangering/försäljning –15 555 –19 664  –  – 
Valutakursdifferenser –15 482 –12 917  –  – 

Utgående ack. anskaffningsvärden 591 125 596 792  –  – 

Ingående ack. avskrivningar –369 828 –326 801  –  – 
Årets avskrivningar –72 847 –71 632  –  – 
Utrangering/försäljning 11 771 18 737  –  – 
Valutakursdifferenser 13 581 9 868  –  – 

Utgående ack. avskrivningar –417 324 –369 828  –  – 

Utgående planenligt restvärde 173 801 226 964  –  – 
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not 10 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Företagets namn org. nr. säte eget kapital Årets resultat

Artificial Solutions B.V. 34162309 Nederländerna –2 461 914 –1 714 417
Artificial Solutions (Netherlands) B.V. 52079155 Nederländerna 16 301 –3 071
Artificial Solutions Scandinavia AB 556256-4657 Sverige 39 880 –301 804
Artificial Solutions Iberia SL B62059068 Spanien 554 218 –6 001 008
Artificial Solutions Germany GmbH HRB162917 Tyskland 35 291 –952 779
Artificial Solutions France SAS 499228955RCS Frankrike –856 536 –20 054
Artificial Solutions UK Limited 06200470 Storbritannien –8 816 554 –1 881 772
Artificial Solutions Italia S.R.L. 09663760016 Italien 201 141 53 713
Artificial Solutions Inc 98-1119596 USA –2 511 810 –1 085 201

Företagets namn antal andelar kapital andel Bokfört värde

Artificial Solutions B.V. 200 100%  16 506 262 
Artificial Solutions (Netherlands) B.V. 18 000 100% –
Artificial Solutions Scandinavia AB 1 000 100% –
Artificial Solutions Iberia SL 500 100% –
Artificial Solutions Germany GmbH 1 100% –
Artificial Solutions France SAS 3 700 100% –
Artificial Solutions UK Limited 1 000 100% –
Artificial Solutions Italia S.R.L. 1 100% –
Artificial Solutions Inc 1 000 100%

16 506 262

Under 2018 har Artificial Solutions B.V. lämnat ovillkorade aktieägar-
tillskott med 953 000 Eur, till Artificial Solutions Germany GmbH, 
6 152 500 Eur till Artificial Solutions Iberia SL samt ett villkorat aktie-
ägartillskott 298 396 Eur till Artificial Solutions Scandinavia AB.

Under 2017 lämnade Artificial Solutions B.V. ovillkorade aktieägar-
tillskott med 428 000 Eur till Artificial Solutions Germany GmbH och 
med 6 067 500 Eur till Artificial Solutions Iberia SL samt ett villkorat 
aktieägartillskott om 193 625 Eur till  Artificial Solutions Scandinavia AB.

not 11 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 

moderbolaget

2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början 60 348 957 51 693 239
Tillkommande fordringar 12 632 987 8 655 717
Reglerade fordringar – –
Omklassificeringar – –

Utgående anskaffningsvärden 72 988 944 60 348 957

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början –42 842 933 –25 338 933
Reglerade fordringar – –
Omklassificeringar – –
Under året återförda nedskrivningar – –
Årets nedskrivningar – –17 504 000

Utgående nedskrivningar –42 842 933 –42 842 933

Redovisat värde vid årets slut 30 146 011 17 506 024

Styrelsen har analyserat värdet av interna lån. Styrelsen är fortsatt 
säkra i sin bedömning att alla fordringar kommer att betalas tillbaka. 
Det uppskattade värdet av framtida kassaflöden är dock mycket varie-
rande beroende på vilka antaganden som används vid analysen. 

Styrelsen har beslutat att tillämpa en försiktig bedömning vid val av 
antaganden och har vid värdering av tillgångar och interna fordringar 
per den 31 december 2017 gjort en nedskrivning av interna fordringar 
med 17 504 TEur.
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not 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

koncernen moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Förutbetalda hyror  32 416  15 660 – –
Förutbetald ränta  81 635  285 441  81 635  285 441
Övriga poster  355 648  281 477 –  999

Total  469 698  582 578  81 635  286 440

not 13 VINSTDISPOSITION

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET

Koncernen
Koncernens fria medel uppgår till –12 073 TEur varav, –14 238 TEur utgör årets resultat.

Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står:

2018

Övrigt tillskjutet kapital 75 565 579
Balanserat resultat –43 332 250
Årets resultat –1 619 457

30 613 871

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning balanseras 30 613 871

30 613 871

koncernen aktiekapital Bundna reserver summa aktiekapital

Ingående balans  3 091 846  –  3 091 846 
Nyemission  554 263  –  554 263 

Utgående balans  3 646 109  –  3 646 109 

koncernen Fria reserver Årets resultat summa fritt eget kapital totalt eget kapital

Ingående balans  –10 618 102  –  –10 618 102  –7 526 256 
Nyemission  12 789 919  –  12 789 919  13 344 182 
Omräkningsdifferenser –6 772  –  –6 772  –6 772 
Årets resultat  – –14 237 758 –14 237 758 –14 237 758

Utgående balans  2 165 044 –14 237 758 –12 072 714 –8 426 605

moderbolaget, bundet eget kapital aktiekapital Bundna reserver summa aktiekapital

Ingående balans  3 091 846  –  3 091 846 
Nyemission  554 263  –  554 263 

Utgående balans  3 646 109  –  3 646 109 

moderbolaget, fritt eget kapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat totalt eget kapital

Ingående balans  62 775 660  –43 332 250  –  22 535 256 
Nyemission  12 789 919  –  –  13 344 182 
Årets resultat  –  – –1 619 457 –1 619 457

Utgående balans  75 565 579  –43 332 250 –1 619 457 34 259 980

Aktiekapitalet består av 3 646 109 aktier med kvotvärdet 1 Euro per aktie, varav 111 283 aktier är stamaktier och 3 534 826 aktier är preferensaktier.
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not 14 UPPLÅNING 

koncernen moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Långfristiga skulder
Skulder till andra långivare  5 101 709  2 537 419  5 101 709  2 537 419 

Summa  5 101 709  2 537 419  5 101 709  2 537 419 

Kortfristiga skulder
Skulder till andra långivare  9 132 331  7 776 290  9 132 331  7 776 290 

Summa  9 132 331  7 776 290  9 132 331  7 776 290 

Summa räntebärande skulder  14 234 040  10 313 708  14 234 040  10 313 708 

Förfallotider
Långfristiga skulder förfaller till betalning mellan ett till fem år.

not 15 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

koncernen moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Upplupna personalkostnader 1 401 440  1 272 417 – –
Upplupna krediteringar  –  – – –
Förutbetalda intäkter 1 027 416  1 362 901 – –
Övriga poster 1 436 998  483 339 1 209 493  107 013

3 865 854 3 118 657 1 209 493  107 013

I moderbolaget upplupna kostnader ingår kostnader med 575 TEur för rådgivning avseende företagsöverlåtelse (se not 18).

not 16 STÄLLDA SÄKERHETER

koncernen moderbolaget

ställda säkerheter (Företagsinteckningar) 2018 2017 2018 2017

Kontanter och likvida medel  633 848  660 316  243 788  253 968 
Inteckningslån 4 728 496  4 882 568  2 603 999  2 486 101 
Övriga ställda säkerheter (kundfordringar)  –  –  –  – 

5 362 343  5 542 884  2 847 786  2 740 069 

I bolagets årsredovisning för 2017 har kontaner ock likvida medel 
redovisats med 254 TEur, medan verkligt värde var 660 TEur.

Ställda säkerheter avser säkerheter för lån från andra långivare. Den 
17 juli 2017 utfärdade bolaget 17 778 teckningsoptioner som teckna-
des av ett finansiellt företag. Under perioden 2017–2027 berättigar 
varje option till teckning av en ny preferensaktie i serie C till priset av 
27 euro per aktie eller i det fall nya aktier emitteras med högre rang än 
C-aktier, har optionsinnehavaren rätt att teckna aktier av samma klass 
som de preferensaktier som utges i emissionen, till en teckningskurs 
motsvarande teckningskursen för preferensaktier i emissionen, dock 
minst 1 Euro per aktie.

Den 24 juni 2015 utfärdade bolaget 23 007 teckningsoptioner som 
tecknades av ett finansiellt företag. Under perioden 2015–2025 berät-
tigar varje teckningsoption  till teckning av en ny preferensaktie i serie 
C till priset av 40 euro per aktie eller i det fall nya aktier emitteras med 
högre rang än C-aktier, har optionsinnehavaren rätt att teckna aktier av 
samma klass av preferensaktier som de preferensaktier som utges  i 

emissionen, till en teckningskurs motsvarande teckningskursen för 
preferensaktier i emissionen, dock minst 1 Euro per aktie. Den 29 juni 
2016 kom man överens om att ändra teckningskursen för tecknings-
optionerna per 24 juni 2015 till 24 euro per aktie, och utfärda ytterligare 
10 831 teckningsoptioner på samma villkor som tidigare optioner.

Den 29 februari 2012 registrerade bolaget 32   520 teckningsoptioner 
varav 16 261 har tecknats av två finansiella företag. Under perioden 
2012–2022 berättigar varje teckningsoption  till teckning av en ny 
preferensaktie i serie B till priset av 18 euro per aktie eller i det fall nya 
aktier emitteras med högre rang än B-aktier, har optionsinnehavaren 
rätt att teckna aktier i samma klass av preferensaktier som de prefe-
rensaktier som utges emission, till en teckningskurs som motsvarar 
teckningskursen för preferensaktie i emissionen, dock ej lägre än 
1 euro per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar antalet 
aktier med 32 520 och eget kapital tillförs 585 360 euro.

koncernen moderbolaget

eventualförpliktelser 2018 2017 2018 2017

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga
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not 17 NÄRSTÅENDE PARTER

Närstående parter är de individer och företag som kan utöva kontroll och betydande inflytande över koncernen. Ägarna, dotterföretagen och närstå-
ende bolag, ledning och styrelse har alla identifierats som närstående parter till koncernen. Följande transaktioner har genomförts med närstående 
parter.

Försäljning inköp

2018 2017 2018 2017

Aktieägare inom styrelse och ledning  –  –  43 989  85 093 

Koncernen har per bokslutsdagen följande utestående balanser med närstående parter: 

Fordringar skulder

2018 2017 2018 2017

Aktieägare inom styrelse och ledning1)  411 221  394 346  –  18 592 

1)   Försäljning av tjänster och varor mellan närstående parter har bestämts med tillämpning av principen för armlängds avstånd. Se även not 5 för upplysningar om ersättningar  
till styrelsen.

not 18 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Den 28 januari 2019 meddelade Artificial Solutions Holding ASH AB 
(”Artificial Solutions”) och Indentive AB (Nasdaq First North: INDEN B) 
gemensamt att Indentive har ingått ett avtal om förvärv av aktierna i 
Artificial Solutions genom en apportemission (”Transaktionen”), vilket 
resulterar i ett nytt bolag, Artificial Solutions International AB. Första 
handelsdagen på Nasdaq First North förväntas bli den 12 mars 2019. 
Transaktionen är föremål för godkännande av Indentives årsstämma 
som hålls 28 februari 2019.

Efter genomförandet av Transaktionen kommer aktieägarna i Artificial 
Solutions att inneha cirka 97,75 procent av aktierna och rösterna i 
Indentive och nuvarande aktieägare i Indentive kommer att inneha 
cirka 2,25 procent av aktierna och rösterna i Indentive.

Om transaktionen godkänns av Indentives aktieägare kommer 
 Artificial Solutions att förvärvas och betalas genom emission av nya 
Indentiveaktier. Baserat på aktiekursens slutkurs den 25 januari 2019 
med 1,238 kronor per aktie värderas de indragna aktier som utges till 
cirka 798 995 321 kronor.

Som följd av Transaktionen är en ny noteringsprocess på Nasdaq First 
North nödvändig för det nya bolaget och Indentiveaktien kommer att 

listas på observationslistan tills Nasdaq har godkänt noteringen av det 
nya bolaget på Nasdaq First North. Den första handelsdagen på 
Nasdaq First North förväntas vara den 12 mars 2019.

I februari 2019 upptog bolaget ett nytt brygglån på 0.3 MEur. Lånet har 
en facilitetsavgift om 10% och förfaller till återbetalning 31 mars 2020 
med en räntesats om 12%.

I februari 2019 ingick bolaget i en låneförbindelse på 6.95 MEur. Låne-
förbindelsen har en facilitetsavgift på 7% och i det fall lån kallas löper 
dessa med en ränta om 12% med förfall 30 juni 2020. 

I februari 2019 införlivade Artificial Solutions ett nytt dotterbolag: 
 Artificial Solutions pte ltd, baserat i Singapore. Detta är ett helägt dotter-
bolag, inledningsvis med två anställda som kommer att sälja och 
stödja kunder och framtidsutsikter i Asien och Stillahavsområdet.

I februari 2018 kom Bolaget överens om att tillhandahålla en lånefacili-
tet till Indentive Värdepapper AB om EUR 700k att användas vid behov. 
Facilitetsavgiften är 7% och den årliga räntan på nedkallat belopp är 
12%. Neddragna belopp återbetalas omedelbart efter en kapital-
anskaffning i Indentive Värdepapper eller senast den 31 mars 2020.

not 19 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET.

koncernen moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Omräkningsdifferenser  –6 772  317 261  –  – 
Likvidation dotterbolag  –  –  –  – 

Nedskrivning koncerninterna mellanhavanden  –  –  –  17 504 000 
Övriga poster  36 511  3 049  30 819  – 

29 738 320 310  30 819 17 504 000

STOCKHOLM 2019-02-27

Lawrence Flynn Johan A Gustafsson Sofia von Scheele

Verkställande direktör Ledamot Ledamot

Fredrik Oweson William Cornei Weiss

Ordförande Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-02-27.

Grand Thornton Sweden AB
Carl Johan Regell

Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Artificial Solutions Holding ASH AB 
Org.nr. 556734-1556 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Artificial Solutions Holding ASH AB för år 
2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

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 "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 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 och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 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 och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens 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 till 
att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter 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 
oegentligheter 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 och 
koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen i enheterna eller affärsverksamheterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. 

reVisionsBerÄttelse 2018
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Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Artificial Solutions Holding ASH AB för år 
2018 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. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 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 dispositioner 
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 och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 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 någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 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 revisionssed 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. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Stockholm den 27 februari 2019 

Grant Thornton Sweden AB 

Carl-Johan Regell 

Auktoriserad revisor
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