Frågan om notering.
Xzeros arbete under 2015 var väldigt framgångsrikt. Vi skrev sekretessavtal med två
potentiella kunder som är bland de ledande i den internationella mikroelektronikindustrin. Vi
genomförde flera framgångsrika tester hos olika institut och vi bygger för närvarande vår
första testutrustning i full skala för imec som är det Europeiska utvecklingscentret för
mikroelektronik. Vi kommer att rapportera mer om detta under det år som kommer.
Mot bakgrund av framgångarna har många aktieägare frågat om det inte är dags för en
börsnotering. Vi anser emellertid att det är för tidigt. Riskerna och kostnaderna är stora.
Jag har blivit ombedd av några aktieägare att närmare motivera detta och då kan det ju vara
lämpligt att alla aktieägare får ta del av detta.
XZERO är ett publikt onoterat aktiebolag. Det officiella namnet är Xzero AB (publ.) och bolagets
aktier är registrerade på Euroclear. Detta gör att de kan köpas och säljas offentligt. Aktierna är
dock inte noterade på någon börslista. Därför kan det vara svårt att sälja dem när man vill
Bland aktieägarna finns det både ett långsiktigt och ett kortsiktigt intresse. Det kortsiktiga talar
för en snar notering. Det långsiktiga för att vänta. Med tanke på hur det går för många andra
bolag så är en tålmodig strategi att föredra.
Anledningen till att vi inte har noterat bolaget är att det kostar en hel del pengar att vara
noterad (eller listad). Pengar som vi hellre använder för att utveckla våra produkter. Ett annat,
kanske tyngre, skäl är att det är väldigt riskabelt för ett nytt företag att vara noterat (listat).
När börsen går ner kan bolaget helt förlora i värde trots att substansen finns kvar och
utvecklingen går framåt. Detta har hänt många bolag. De ställs då inför valet att gå i konkurs
eller säljas för en spottstyver och alla de ursprungliga aktieägarnas investeringar går förlorade.
Xzeros bolagsstämma har därför beslutat att Xzero inte ska noteras (eller listas) förrän bolaget
har tillräckligt kassaflöde för att klara sin egen ekonomi utan tillskott från börsen.
Huvudargumentet är att det är stora risker förknippade med att lista sig innan man har ett
starkt kassaflöde och god vinst. Risken är att börsen tillfälligt går ner och man inte längre kan
finansiera bolaget vare sig på börsen eller via nya investerare.
Våra prioriteringar nu är att lansera produkterna på marknaden. Först då blir större
institutionella placerare riktigt intresserade och vi kan få en andra våg av finansiering.
Därefter kan vi ursprungliga investerare få vår avkastning antingen genom att vi noterar bolaget
på en större lista eller att vi säljer våra aktier till institutionella placerare eller till industrin.
Vi räknar med att påbörja kommersiella leveranser år 2018 och kommer att ta frågan om
börsintroduktion under övervägande vid årsstämman 2018.
För att gå de aktieägare till mötes som av någon anledning är tvungna att sälja sina aktier har
vi upprättat en anslagstavla på Xzeros hemsida där man kan anmäla sitt intresse av att sälja.
Affären och priset görs då upp mellan säljare och köpare. Xzero får inte hjälpa till med denna
transaktion eftersom vi inte har något mäklartillstånd. Om du behöver hjälp kan du fråga din
bank eller sin mäklare. Självklart kan du också köpa Xzero-aktier på samma sida. Jag tror detta
kan vara intressant för dig inom kort.
Xzero har lyckats utveckla en världsledande teknik. Vi har överlägsna testresultat. Vi har inga
skulder. Vi har mycket låga kostnader för administration, ledning och styrelse.
Det är en långsiktig investering med goda utsikter att bli mycket lönsam!
Aapo Sääsk, ordförande
Läs mer: Om riskerna att investera i ett nystartat bolag (pdf)

