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Definitioner och förkortningar
Teckningsrätt:

Den rättighet att teckna ny aktie som följer med innehav av aktie
i bolaget på avstämningsdagen

Avstämningsdag:

Den dag som aktieägare ska vara införd i aktieboken för att
tilldelas teckningsrätt

Teckningstid:

Tidsperiod under vilken anmälan om deltagande i nyemissionen
skall anmälas.

Företrädesrätt:

Rättighet som följer innehav av aktie på avstämningsdagen

Teckningskurs:

Det pris som skall erläggas för nytecknad aktie

Emissionsbelopp:

Det högsta belopp som emissionen kan tillföra i kapital till
bolaget

Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt:
Teckningskurs:
Emissionsbelopp:
Avstämningsdag:
Teckningstid:
Handel med teckningsrätter:

En innehavd aktie ger rätten att teckna två nya aktier
1,00
3 076 286 kronor
15 april
16 april – 7 maj
Ingen handel med teckningsrätter kommer att ske

Tidpunkter för ekonomisk information
Halvårsrapport januari – juni
Delårsrapport januari – september
Årsrapport 2015

24 juli 2015
23 oktober 2015
29 januari 2016
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Sammanfattning
Följande sammanfattning skall enbart ses som en introduktion till övriga avsnitt i detta
memorandum. Beslut om att investera i de aktier Bolaget erbjuder i detta memorandum skall
grunda sig på en bedömning av memorandumet i dess helhet. Den som med anledning av
uppgifterna i ett memorandum väcker talan vid domstol kan bli tvungen att påta sig
kostnaderna för översättning av memorandumet. Endast i det fall att uppgifter som ingår i
eller saknas i sammanfattningen eller översättningen är väsentligt vilseledande eller felaktiga i
förhållande till de andra delarna i memorandumet kan en person göras ansvarig för dessa
uppgifter.

COT Clean Oil Technology AB i korthet
COT utvecklar och marknadsför sin patenterade produkt COT Oil Refiner® för att effektivt
lösa problemet med bränsleutspädning i smörjoljor för förbränningsmotorer samt vatten i
hydrauloljor.
Företagets har sitt säte i Göteborg medan teknisk utveckling och produktion sker i
Anderstorp. Företaget inriktar sin verksamhet mot europeiska fordonsindustrin samt alla
former av hydraulapplikationer för såväl mobila som stationära enheter.
COT är ett publikt aktiebolag som är listad på Alternativa Marknaden sedan maj 2014

Affärsidé
COT skall utvecklaprodukter för kontinerlig rening av motoroljor och hydrauloljor för enheter
i drift samt att med produkten COT Oil Refiner® underlätta konverteringen från fossila
bränslen och oljor till biobränslen för minsta möjliga miljöpåverkan och med god ekonomi för
kunden.

Produkter
COT marknadsför produkten COT Oil Refiner® som är byggd på COT AB´s patent och
metodik om tillförsel av energi för att eliminera främmande aggressiva molekyler i motoroch hydrauloljor.

Marknad
COT Oil Refiner inriktar sig på en internationell marknad mot alla kunder som använder
biobränslen samt hydrauliska konstruktioner såväl i fordon som för stationära enheter.
Bolaget är etablerat i USA genom det vilande dotterbolaget Clean Oil Technology Inc.
COT:s tre marknadssegment:


COT BioFuel: För rening av motorolja i fordon, entreprenadmaskiner och industriella
applikationer drivna på biobränslen,
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COT Mobil Hydraulik: Rening av hydrauloljor för entreprenadmaskiner,
skogsmaskiner, containerhantering, marin m m



COT Stationär Hydraulik: Rening av hydrauloljor i stationär utrustning och
industriell miljö avseende såväl indoor- som outdoorutrustning

Bakgrund och motiv
Syftet med den förestående emissionen är att trygga den bolagets finansiering innevarande
verksamhetsår och för att förbereda bolaget på kommersiell lansering av bolagets produkter.
Organisation
Styrelse:

Göran Gummesson (ordförande), Björn Algkvist, Alf Almqvist,
Kjell ac Bergström, , Claes Kinell, Freddie Linder samt Morgan
Ryhman

Ledande befattningshavare:

Magnus Lindstam, verkställande direktör,

Emissionsinstitut:

Alternativa Marknaden i Sverige AB

Revisor:

Peter Sjöberg, PriceWaterhouseCoopers

Finansiell översikt
Bolagets finansiella resultat 2012-2014
Res före
tkr Nettoomsättning skatt
Kassaflöde
2012
1618
-12949
7154
2013
659
-6632
-6429
2014
161
-4755
-5171

Största aktieägare:
Fibonacci Growth Capital,
Björn Alqkvist

20,31%

Muirfield Invest AB,
Claes Kinell

13,94%
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Risker i sammandrag
Varje investering i COTs aktier är förenade med riskantagande. Ett antal faktorer påverkar
och kan komma att påverka Bolagets verksamhet, så väl direkt som indirekt. Nedan
sammanfattas, utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några av
de riskfaktorer och väsentliga förhållanden som bedöms vara av betydelse för Bolagets
verksamhet och framtida utveckling. Andra risker som för närvarande inte är kända för
bolaget eller inte anses som väsentliga kan komma att få en väsentlig inverkan på COTs
verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Det är mycket viktigt att läsaren av detta prospekt tar sig tid att, förutom granskning av hela
prospektet, i synnerhet beakta de risker som beskrivs på sidorna 10-12_i detta memorandum
innan ett investeringsbeslut fattas.

Riskfaktorer
En investering i aktier är förenat med risktagande. Det finns ett antal faktorer som påverkar
och kan komma att påverka verksamheten i Clean Oil Technology AB. Vid en bedömning av
bolagets framtida utveckling är det således centralt att förutom att bedöma verksamhetens
vinstpotential, beakta de risker investeringen medför. Nedan beskrivs utan inbördes
rangordning de riskfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för bolagets framtida
utveckling. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för bolaget eller som idag
uppfattas som oväsentliga kan få betydande inverkan på bolagets verksamhet och finansiella
ställning eller resultat Alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad
utvärdering måste även innefatta övrig information i prospektet samt en allmän
omvärldsbedömning. Aktieägare i aktiebolag löper alltid risk att förlora hela eller delar av sitt
investerade kapital
Bolagsspecifika risker
Produktrisker och tekniska risker

COT AB är verksamt på en marknad som präglas av hög teknisk komplexitet och höga
tekniska krav på bolagets produkter. För bolaget medför detta risk att exempelvis utfallet av
pågående tester som genomförs inte motsvarar förväntningar och uppställda mål p.g.a.
tekniska brister såväl avseende produkt som funktion. Oförutsedda behov av
produktjusteringar eller produktutveckling orsakade av specifika typer av applikationer eller
bränsletyper kan i sin tur innebära försenad eller utebliven marknadsacceptans på bredare
front, med försenade respektive uteblivna intäkter som följd.
Risker med affärsmodellen och kommersialiseringsstrategin

COT har valt en marknadsstrategi där man arbetar mot såväl mindre nationella kunder som
globala företag. Den valda strategin medför möjlighet till en snabb marknadsexpansion mot
mindre nationella kunder medan globala företag och då särskilt OEM-kunder är stora
multinationella bolag med långa och ibland tröga beslutsprocesser som kan fördröja
kommersialisering av större volymer. Detta kan medföra förseningar i marknadsacceptansen,
eller att en i tiden närstående marknadsacceptans blir lägre än förväntat, vilket kan leda till
fördröjningar av det kommersiella genombrott som bolaget hoppas på.

6

Beroende av partners och allianser

Genom sin strategiska inriktning kan bolaget komma att inleda samarbete med strategiska
partners och distributörer bland annat avseende produktion och produktutvecklingsarbete.
Störningar i samarbete med partners, alternativt att ingångna partnerskap eller allianser
genererar lägre än förutspådda intäkter, kan komma att påverka bolagets expansion och
begränsa bolagets flexibilitet och därför fördröja kommersialiseringsfasen vilket då per
automatik får negativ inverkan på resultat och finansiella ställning.
Framtida finansieringsbehov

Arbetet med att förbereda COT för större ordervolymer, liksom bolagets löpande
produktutvecklingsarbete och marknadssatsningar, kan komma att bli kapitalkrävande.
Oförutsedd ytterligare teknikutveckling, förlängda verifieringsprogram och osäkerheter om
marknadsefterfrågan är faktorer som försvårar bedömningen av finansieringsbehovet för de
närmaste åren. Bolaget kommer med säkerhet att kräva mer kapital beroende på bolagets
framtidsbedömning men det finns idag inga garantier för att sådan finansiering kan
arrangeras. Ett misslyckande med att lösa ytterligare finansieringsbehov kommer med
säkerhet att äventyra bolagets fortsatta verksamhet
Nyckelpersoner och rekrytering

COT är beroende av kunna engagera rätt kompetens för att kunna etablera och koordinera
verksamheten avseende såväl bolagsstyrning, teknisk utvecklingskompetens som
marknadskunskap. Detta medför att rekrytering och bibehållande av nyckelpersonal är av hög
prioritet för bolaget. I sin tur ställer detta stora krav på professionell ledning och profilering
av bolaget för att den prognostiserade utvecklingen ska infrias. Även om COT bedömer att
bolaget direkt eller indirekt kommer att kunna attrahera och behålla den personal som
verksamheten kräver finns det inga garantier att detta kan ske på tillfredsställande villkor.
Bolaget bedömer att beroendet av enskilda personer kommer att minska i takt med att
personalstyrkan ökar i samband med bolagets planerade expansion.
Konkurrerande produkter

COT har inom sin marknad utvecklat produkter och lösningar baserade på patenterad teknik
som verifierats med goda resultat. Såvitt bolaget känner till finns idag ingen produkt som
tekniskt går att jämställa med COT Oil Refiner®. Trots detta kan det inte uteslutas att aktörer
lyckas med att kommersialisera och nå marknadsacceptans för liknande produkter. Om
konkurrerande bolag exempelvis har en större koncernstruktur, längre verksamhetshistorik
eller större finansiell styrka jämfört med COT kan dessa ha gynnsammare förutsättningar att
nå kommersiell framgång och attrahera starka kunder med produkter som bygger på samma
tekniska idé, något som i sin tur kan ha negativ inverkan på COT’s resultat och finansiella
ställning.
Oaktat att Bolaget finner sin produkt såväl ur funktion, effektivitet som till pris vara unik kan
det aldrig uteslutas att kunder ändå väljer annan typ av produkt för att lösa de problem som
Bolagets produkt gör.
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Patentintrång

COT arbetar kontinuerligt med att bevaka och skydda bolagets immateriella rättigheter med
patentskydd. Ursprungspatentet till uppfinningen förvärvades redan år 2000 och efter några
års omfattande utvecklingsarbeten utökades patentskyddet väsentligt 2005-2006, till att
omfatta både funktion och metod. Bolagets patent varar för de flesta länder till 2024-2026.
Patentet är föremål för internationella ansökningar och bedöms vara starkt. Emellertid löper
alltid ett teknikintensivt företag som COT en risk att utsättas för eventuella patentintrång och
det finns inga garantier för att bolaget inte kan hamna i patenträttsliga och andra
immaterialrättsliga tvister framöver, något som både kan bli utdraget i tiden och som kan få
negativ inverkan på bolagets finansiella ställning.
Osäkerhet i marknadsbedömningar

Bolagets bedömning är att marknaden för bolagets produkter är mycket stor och fortsatt
växande samt också att det finns goda skäl att anta att efterfrågan på denna typ av produkter
kommer att öka med tiden. Det kan dock inte uteslutas att ny teknisk utveckling kan leda till
förändrade beteenden hos bl a OEM-leverantörer eller inom hydraulikmarknaden.
Oförutsedda omvärldsfaktorer som bolaget inte kunnat förutse kan också få negativ inverkan
på framtida försäljning. Sådana förlopp kan givetvis negativt påverka COT’s resultat eller
finansiella ställning.
Aktierelaterade risker
Begränsad likviditet i COT-aktien

COTs aktie handlas på Alternativa marknaden och har periodvis uppvisat låg likviditet med
stora kurssvängningar som följd. Risken finns att omsättningen av bolagets aktie kan komma
att fortsätta att variera och att avståndet mellan köp- och säljkurs under perioder kan vara
stort. Det finns därför ingen garanti att aktier förvärvade genom erbjudandet kan säljas till
acceptabla nivåer under kort tid.
Aktiekursen kan vara volatil och förlora väsentligt i värde

Både aktiekursens utveckling för specifika bolag och aktiemarknadens generella utveckling är
beroende av en rad faktorer vilka COT inte har någon möjlighet att påverka. Kursen på
bolagets aktie kan komma att avvika avsevärt från teckningskursen i företrädesemissionen.
Även om bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det därför risk att en investerare vid
försäljningstillfället gör en förlust. Vidare bör det beaktas att både resultatförändringar samt
begränsad likviditet i aktien kan medföra fluktuationer i aktiens kurs och vara till nackdel för
investerare i bolaget.
Risker relaterade till aktieägande i mindre utvecklingsbolag

Framtida eller nuvarande investerare i COT bör beakta att en investering är förknippad
med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas
positivt. Aktiekursens utveckling är utöver faktorer hänförliga till verksamhetens ekonomiska
utfall, beroende av en rad externa faktorer vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka, vilket
kan medföra att aktiekursen utvecklas negativt. Allt företagande och ägande av aktier är
förenat med risktagande och i detta avseende utgör ägande i COT inget undantag.
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Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Ett antal av COTs större aktieägare samt medlemmar av ledningen har förbundit sig att teckna
aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är ej garanterad. Detta innebär en risk för
att nyemissionen ej tecknas till en nivå där styrelsen finner att verksamheten för innevarande
år är finansiellt tryggad och därför tvingas avbryta pågående nyemission vilket innebär att
bolaget ej kan erhålla nödvändig finansiering för fortsatt verksamhet vilket allvarligt skulle
äventyra bolagets fortlevnad.
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Inbjudan till teckning av aktier
Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i COT till teckning av
aktier i bolaget.
Årsstämman i COT Clean Oil Technology AB beslutade den 8 april 2015 om en nyemission
av högst 3 076 286 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En (1) befintlig aktie
som innehas på avstämningsdagen den 15 april berättigar till teckning av två (2) nya aktier till
kursen 1,00 kr per aktie. Teckning av nya aktier kommer att ske under perioden från och med
den 16 april till och med den 7 maj.
Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet, vid full teckning, att öka från 1 538 143
kronor till högst 4 614 429
kronor, och antalet aktier kommer att öka från 1 538 143 aktier till högst 4 614 429
aktier. Clean Oil Technology AB kommer att tillföras högst 3 076 286
kr innan emissionskostnader vilka beräknas att uppgå till cirka 80 000 kr.
Samtliga styrelseledamöter samt medlemmar av ledningen inklusive bolagets VD har
förbundit sig att deltaga i företrädesemissionen.
För ytterligare information hänvisas till detta memorandum, vilket har upprättats av styrelsen i
COT med anledning av företrädesemissionen. Styrelsen i COT är ansvarig för informationen i
Memorandum. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att
säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de
faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

VD har ordet
Så läggs ännu ett år av utvecklingsarbete till handlingarna. Ingen hade varit gladare än jag om
jag fått skriva om vår första kommersiella order och hur vi inför 2015 ser en betydande
försäljning av vår Oil Refiner men tyvärr får vi vänta ännu ett tag. Men vad är det som är så
svårt? Varför ska det behöva ta så lång tid? Vad är det för teknisk komplexitet som vi kräver
all denna tid? Jo, utmaningen ligger i att ta bort skadliga kolväten och andra molekyler som
förorenar oljan på ett sådant sätt att vi inte samtidigt förstör de grundläggande positiva
egenskaperna i oljan som krävs för dess funktion. Under året som gått har vi kunnat
konstatera att vår idé och produkt COT Oil Refiner® verkligen klarar av att ta bort dessa dessa
skadliga molekyler. Men tyvärr så har vi inte lyckats få vår produkt Oil Refiner att fungera på
ett sådant sätt att den duger till att göra de fälttester som vi måste göra för att kunna påvisa
dessa resultat för marknaden. Som en konsekvens av detta väljer vi att temporärt återta
utvecklingsarbetet avseende biobränslen till att finna en säker lösning på hur vi bäst tekniskt
ska konstruerara vår COT Oil Refiner® för att på ett optimalt sätt ska ta bort dessa aggressiva
kolväten som biobränslen innehåller.
Parallellt med tester för biobränslen har vi under 2014 testat vår konstruktion för rening av
hydraulolja. Glädjande nog kan vi konstatera att vår teknik fungerar väldigt bra för att ta bort
bundet vatten ur hydraulolja. Vår enhet tar bort detta skadliga vatten i hydrauloljor på ett
unikt sätt jämfört med de filterlösningar som idag används inom industri och mobila fordon.
De marknadssonderingar vi har genomfört under de senaste 6 månaderna visar på ett mycket
stort intresse för vår produkt. Marknaden för att lösa problemet med vatten i hydraulolja är
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betydande. Bolaget har tidigare arbetat med att rena hydrauloljor men då genom det
bomullsfilter som fanns i vårt produktprogram innan vi för två år sedan la ner denna lösning
dels till följd av själva filtret i sig inte var patenterat men också att konkurrensen inom
filtersektorn är betydande, Med vår Oil Refiner® har bolaget en unik, patenterad, högeffektiv
och för kunden mycket kostnadsattraktiv lösning. Tiden för att lansera produkten för
hydraulikmarknaden är betydligt kortare än för att introducera produkten på OEM-marknaden
inte bara för att den tekniska lösningen är mindre komplex utan också att verifieringskraven är
lägre då ett ev produkthaveri inte kan leda till några motorskador vid rening av hydrauloljor.
Vårt val att strukturerar vår verksamhet i tre sektorer; Bio Fuel, Mobile Hydraulic och
Stationary Hydraulic motiveras dels av teknikskillnader men också olika typer av
marknadssegment.
Under det senaste halvåret har vi plockat in ny operativ kompetens i bolaget för att snabba på
och säkerställa processen. Med denna nya energi och engagemang hoppas jag att vi ska
kunna få fram en kommersiell produkt kanske redan detta år. Vi är ett entusiastiskt gäng som
kämpar för att lyckas färdigställa en patenterad unik produkt för en marknad där det finns ett
stort uttalat behov.
Vi har nu under två år konsekvent lyckats att reducera bolagets kostnader trots att vi tillfört
bolaget ny kompetens. Detta har kunnat ske för att dessa personer har accepterat en ovanligt
låg ersättning till följd av deras intresse för produkten. Förslaget till bolagsstämman kommer
att bli att inga styrelsearvoden, förutom arvode till styrelseordförande kommer att utgå för
2015 som ett led i att minimera samtliga kostnader som inte är direkt relaterade till
teknikutveckling. För att säkerställa driften av bolaget detta verksamhetsår kommer styrelsen
att rekommendera bolagsstämman en nyemission med drygt 3 mkr.
Jag skrev i föregående års VD-ord om nödvändigheten för aktieägare att ha tålamod vad avser
tidsaspekten för tekniska utvecklingsprojekt och också förstå svårigheten att bedöma när i
tiden en kommersialisering kan påbörjas. Samma ord skulle jag kunna upprepa i detta VDord. Glädjande nog så uppmuntras vi hela tiden av betydande kunder som väntar på en
produkt som COT Oil Refiner® . Återigen vill jag tacka alla er aktieägare för ert visade
tålamod och tilltro till oss som arbetar för att detta ska bli en lyckad investering för er.
Magnus Lindstam
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Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning
De som är aktieägare i COT på avstämningsdagen den 15 april 2015 äger företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de innehar på avstämningsdagen. En (1)
befintlig aktie ger rätt till två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren
att teckna en (1) nyemitterad aktie.
Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 1,00 kr per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) för rätt att delta i emissionen är den 15
april 2015.
Teckningstid
Teckning av aktier skall ske under perioden 16 april – 7 maj 2015. De aktier som inte tecknas
via företrädesrätt kommer att fördelas enligt styrelsens beslut. Efter teckningstiden kommer
outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från
aktieägarnas VP-konton. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning av aktier.

Anmälan
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i
aktieboken, erhåller ett informationsdokument, en emissionsredovisning med en i förväg
ifylld vidhängande inbetalningsavi, en särskild anmälningssedel samt en anmälningssedel för
teckning av aktier utan företrädesrätt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår
antalet erhållna teckningsrätter och det antal nyemitterade aktier som varje
teckningsberättigad kan teckna. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på
aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.
Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare som har innehavet registrerat hos bank eller hos annan förvaltare (i depå) erhåller
inget informationsdokument, särskild anmälningssedel eller emissionsredovisning från
Euroclear. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från
respektive förvaltare.
Handel med teckningsrätter och BTA
Det kommer inte bedrivas någon officiell handel med teckningsrätter eller betalda tecknade
aktier (BTA).
Teckning och betalning med företrädesrätt
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast
den 7 maj. Aktieägare som har innehavet i COT AB registrerat i depå hos bank eller annan
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förvaltare erhåller instruktion om teckning och betalning från respektive förvaltare.
Direktregistrerade aktieägare erhåller från Euroclear Sweden AB ett informationsdokument,
en emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi och en särskild anmälningssedel.
Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med
den särskilda anmälningssedeln, enligt nedan:
A) Förtryckt emissionsredovisning
I det fall då samtliga erhållna teckningsrätter skall utnyttjas för teckning skall endast den
förtryckta inbetalningsavin användas. Teckning av aktier med företräde sker då genom att
endast inbetalning med avin utförs. Den särskilda anmälningssedeln skall i detta fall inte
användas. Observera att teckning är bindande.
B) Särskild anmälningssedel
I de fall teckningsrätter har sålts eller förvärvats eller då man avstår från att teckna samtliga
tilldelade teckningsrätter som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen, skall den
särskilda anmälningssedeln användas. Aktieägare skall då uppge antalet aktier som skall
tecknas samt belopp på sedeln och på inbetalningsavin. Betalning sker genom utnyttjande av
inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas
utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest FK AB på
nedanstående telefonnummer, ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas
eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan
17.00 den 7 maj 2015. Observera att anmälan är bindande.
Adressförteckning
Aktieinvest FK AB
SE-113 89 Stockholm
Telefon: 08-50 6517 95
Telefax: 08-50 6517 01
Mail: emittentservice@aktieinvest.se
Teckning och betalning utan företrädesrätt
Teckningsberättigade aktieägare såväl som investerare som ej var aktieägare på
avstämningsdagen erbjuds att insända en intresseanmälan om att teckna aktier med stöd av
överblivna teckningsrätter. Teckning av aktier utan företrädesrätt sker under samma period
som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga under perioden 16 april – 7 maj 2015.
Intresseanmälan görs på ”Anmälningssedel för teckning utan företräde”. Anmälan om
teckning utan företrädesrätt sker genom att ”Anmälningssedel för teckning utan företräde”
ifylls, undertecknas och skickas Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan. Någon betalning
skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan sker i
enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara
Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 7 maj 2015. Det är endast tillåtet att
insända en (1) Anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är
bindande.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt
Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt sker i första hand till dem som tecknat
nyemitterade aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
13

avstämningsdagen eller inte. Vid överteckning beslutar styrelsen hur aktier skall fördelas efter
pro rata principen. I den mån detta inte kan ske, skall styrelsen besluta om fördelningen. I
andra hand skall tilldelning ske till de som tecknat utan stöd av teckningsrätter. För det fall
dessa inte kan erhålla full tilldelning i förhållande till det antal nya aktier som var och en
tecknat, skall tilldelning ske genom lottning.
Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt.
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom
översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast
tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den
som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till
annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta
erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara
för hela eller delar av mellanskillnaden.

Viktig information
Med ”COT” och ”Bolaget” avses COT Clean Oil Technology AB (publ) org. Nr 556598-5362. Med Alternativa avses
Alternativa Marknaden i Sverige AB med org.nr 556634-8222. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av
innehållet i detta prospekt skall avgöras av svensk domstol.
Erbjudandet enligt detta prospekt riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler
utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras till eller inom land, bland annat USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och
Japan, där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant
land. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt och på erbjudandet enligt prospektet. Tvist rörande
erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Finansiell rådgivare till COT är
Alternativa som bistått Bolaget vid upprättandet av prospektet. Alternativa äger idag inga aktier i Bolaget. Informationen i
prospektet är såvitt Alternativa känner till uppriktigt återgiven samt ger en rättvisande bild av erbjudandet. All information
från tredje man har såvitt bolaget vet återgivits korrekt och inga uppgifter har utelämnats (såvitt Bolaget vet försäkra sig om
genom jämförelse gjord med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man) på ett sätt som skulle göra den
återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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Bakgrund och motiv
COT har sedan flera år utvecklat och lanserat produkter för kontinuerlig rening av motoroljor
i drift under produktnamnet COT Oil Refiner® med huvudsaklig fokus på rening av
motoroljor för fordon som använder biobränslen.
Kommersialiseringsfasen för COT’s produkter har fördröjts genom komplexa
intrimningsproblem för biobränslemarknaden, i huvudsak det aggressiva RME-bränslet.
Problemet med främmande skadliga utspädningar av motoroljor vid användningen av
biobränslen är välkänt och växande. Miljökraven från marknaden tvingar OEM-industrin att
förbereda motoror för biobränslen oaktat att detta leder till problem med utspädningar som
framtvingar betydligt kortare serviceintervaller.
Genomförda verifieringsstester med COT Oil Refiner™ påvisar COT Oil Refiner® tar bort
en stor del av dessa skadliga kolväten ur oljan.
Bolaget har under det senaste året parallellt utvecklat COT Oil Refiner® att även ta bort
bundet vatten ur hydrauloljor. Här krävs lägre energitillskott samtidigt som det inte är lika
aggressiva molekyler som ska elimineras som vad gäller för RME-bränslen, eftersom det i
huvudsak rör sig om vattenmolekyler. Vi har fått väldigt god respons för marknaden där
problemet med framför allt bundet vatten i hydraulolja är välkänt och mycket utbrett. Det
omfattar såväl hydrauliska mobila enheter som enheter för stationär drift. Det finns mycket
goda skäl att anta att vi inom sex månader har ett antal fältprover i drift som vid lyckosamt
utfall tämligen kort tid därefter kan leda till inledande kommersiell lansering.
Syftet med den förestående emissionen är att trygga driften under detta verksamhetsår under
vilket vi bedömer att bolaget skall få en betydligt bättre plattform att kunna bedöma
sannolikheten för betydande marknadsbearbetning under 2016. Skälet till att styrelsen väljer
att begränsa nyemissionen till att endast säkerställa driften innevarande verksamhetsår är att
det finns ett antal faktorer som kan påverka bolagets kapitalbehov fr o m 2016. Ex vis
kommer en framgångsrik utvärdering under detta år innebära att bolaget kan behöva
finansiera ett större rörelsekapital för produktion och marknadslansering inför kommande år.
Det troliga är därför att bolagets styrelse kommer att rekommendera ännu en nyemission runt
årsskiftet 2015/2016.
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COT Clean Oil Technology ABs verksamhet
Översikt
COT utvecklar och marknadsför patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och
hydrauloljor under drift. Företaget har ett omfattande patent för effektiv lösning på problemen
med bränsleutspädning i smörjoljor för förbränningsmotorer och hydrauloljor.
Företaget har sitt säte i Göteborg medan teknisk utveckling och produktion bedrivs i
Anderstorp.
COT:s tre affärssegment:


COT BioFuel: För rening av motorolja i fordon, entreprenadmaskiner och industriella
applikationer drivna på biobränslen,



COT Mobil Hydraulik: Rening av hydraulikoljor för entreprenadmaskiner,
skogsmaskiner, containerhantering, marin m m



COT Stationär Hydraulik: Rening av hydrauloljor monterade maskiner i industriell
miljö avseende såväl indoor- som outdoorutrustning.

Affärsidé
COT skall utvecklaprodukter för kontinerlig rening av motoroljor och hydrauloljor för enheter
i drift samt att med produkten COT Oil Refiner® underlätta konverteringen från fossila
bränslen och oljor till biobränslen för minsta möjliga miljöpåverkan och med god ekonomi för
kunden.

Vision
Styrelsens vision är att COT AB genom fortlöpande produktutveckling skall utvecklas till en
av de ledande leverantörerna för kontinuerlig rening av utspädningar av biobränslen som för
för hydraulik.
Miljöfakta

• Bara i Sverige förbrukas ca 115 miljoner liter motor- och hydraulolja varje år
• Att producera, transportera, byta och destruera denna olja kostar 5 miljarder kr/år
• Under en 10-års period använder vi i Sverige 1,3 miljarder liter olja till ett värde av 60
miljarder kr
• Miljömässigt släpper 115 miljoner liter spillolja ut 380 miljoner kg CO2/år
• Miljöbränslen påverkar oljan mycket negativt. Därför måste dessa fordon byta olja oftare
vilket leder till ökad förbrukning av oljor.
• Användning av nya biohydrauloljor leder p g a hög vattenabsorbering till driftstörningar p
till följd av ökade slitage på motorerna och ökad korrosion.
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Med COT Oil Refiner ™ uppnår man:
• Lösning

på de stora problemen med bränsleutspädning i motoroljor och vattenutspädningar i
hydrauloljor
• Färre oljebyten och därmed minskad oljekonsumtion medför lägre stilleståndskostnader
• Minskad uppkomst och hantering av spillolja
• Ständigt ren olja ger mindre motorslitage vilket ger säkrare drift och lägre LCC (Life Cycle
Cost)
• Underlättar omställningen till miljöbränslen
• Minskade utsläpp
Teknik och produkter
Det bakomliggande tekniska problemet.

Om smörjoljan i motorer hålls fri från föroreningar och inte förstörs genom t ex extrema
temperaturer, kan den i teorin behålla sina smörjande egenskaper mycket länge. I praktiken
utsätts dock oljan för höga temperaturer, fasta smutspartiklar och flytande föroreningar när
den cirkulerar i motorn. Med nya s k biobränslen (t ex RME) utsätts dessutom oljan för än
mer omfattande bränsleutspädning. Detta sistnämnda problem är ett av de största hindren för
omställning till miljövänligare teknik i fordonsbranschen.
Vid i stort sett all användning av hydrauloljor kontmineras oljan av inträngande vatten från
diverse olika källor. Vattnet påverkar negativt viskositeten i oljan och leder efter ett tag bl a
till korrosion av vitala delar i hydraulsystemet. I praktiken innebär detta att många motorer
och utrustningar ständigt drivs med smutsig olja i systemet – vilket i sin tur medför ökat
slitage och driftavbrott. För att minska detta problem tvingas man att byta ut den
kontaminerade hydrauloljan. Detta sker vid olika intervaller med hänsyn till vilken driftmiljö
som fordonet/utrustningen verkar i.
Vid användning av biobränslen är problemen så stora att tillverkarna rekommenderar
betydligt kortare oljebytesintervaller än för bensin- eller dieseldrivna modeller.
COT Oil Refiner System® erbjuder en lösning på problemen med förorenade oljor och korta
serviceintervaller. Genom att eliminera flytande föroreningar hålls oljan ren längre, oavsett
bränsle eller applikation. Detta ger stora fördelar för användaren och hjälper tillverkaren att
erbjuda hållbara lösningar – både ekonomiskt och miljömässigt.

COT Oil Refiner System®
COT har utvecklat en patenterad lösning för kontinuerlig rening av olja under drift. Systemet
monteras som ett by-passflöde och arbetar parallellt med ordinarie partikelfilter. Oljan
passerar en förångningsenhet som avskiljer flytande föroreningar, . Man får ständigt ren olja
och därmed mindre motorslitage med stora ekonomiska fördelar. COT Oil Refiner® hjälper
våra affärspartners att återgå till minst tidigare serviceintervaller samt reducerar motorslitaget,
och skapar därmed också miljövinster och god driftekonomi
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COT Oil Refiner®

Genom att med optimala värmekällor tillsätta rätt värme för avsedd olja samt styra olje- och
luftflöden på ett sätt som optimerar bortförseln av skadliga molekyler, renas oljan
kontinuerligt och bibehåller sina smörjande egenskaper på ett överlägset sätt jämfört med de
reningssystem som används idag. Oljans komplexa sammansättning i kombination med olika
driftsmiljöer ställer stora krav på att balansera ingående parametrar på ett sådant sätt att
enheten fungerar i olika miljöer och för olika typer av motorer & utrustningar

Kontaminerad hydraulolja

Resultat efter 100 h i COT Oil Refiner

Bolagets patent
Produkten COT Oil Refiner® är patenterat i Sverige, Australien, Canada, Kina, Japan, SydKorea, Mexiko, Ryssland, USA, Syd-Afrika, Tyskland och Frankrike samt har inlämnade
patent i Förenade Arabemiraten, Indien, Brasilien och Norge. Därutöver har bolaget
registrerat varumärket i EU, Spanien, USA, Ryssland och Turkiet samt ansökt om
varumärkesregistrering i Indien.
Bolaget har nyligen genomfört s k ”second opinion”-granskning av patentet som bekräftar att
bolagets patent uppfyller de krav och produktskydd som bolaget anser vara tillräckliga som
skydd för konkurrerande likvärdig produkt.
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Bolagets utveckling

Som alla innovationer har också COT´s Oil Refiner krävt ett antal år av teknikutveckling.
Detta har sin förklaring i att produkten initialt uppvisade vissa barnsjukdomar men också att
marknaden ställer mycket höga krav på produkter som skall implementeras i existerande
teknik inom fordonsindustrin. Förutom hos svensk fordonsindustri har även större företag
inom industri och marin samt entreprenadsföretag visat sitt intresse för produkten och
inviterat gemensamma testprogram för att verifiera produkten.
Bolaget inriktar nu sin marknadsföring på att kontinuerligt expandera sina kundkontakter. Vi
känner oss trygga i att vi idag har en fungerande produkt även om teknikutveckling kommer
att vara en ständig process i bolaget.
Organisationsmodell.
Att få rätt struktur på organisationen med rätt besättning av personal i rätt tid är av mycket
hög prioritet. Detta arbete skall ske utifrån företagets ekonomiska resurser med beaktande av
marknadstillväxten. För att kunna styra arbetet så kostnadsoptimalt som möjligt är samtliga
involverade personer anställda på konsultkontrakt. Det ger oss en hög flexibilitet att alltid ha
rätt bemanning såväl till antal som till kompetens till lägsta kostnad. Våra konsulter jobbar i
team med stor engagemang i projektet. Så snart projektet påbörjar produktion och aktiv
marknadsbearbetning kommer några av våra konsulter att övergå till anställning.
Clean Oil Technology, Inc.
Clean Oil Technology Inc. är COT:s enda dotterbolag och bildadet 2009 som en naturlig följd
av att COT sedan ett antal år har haft representanter i USA. COT Clean Oil Technlolgy AB
äger 92,31% i bolaget. Vi bedömer att COT Oil Refiner® har stora tekniska fördelar jämfört
med lokala produkter och ser därför en spännande potential på den amerikanska marknaden.

Marknad
Bolaget för kontinuerliga samtal med framtida potentiella kunder för att kunna göra rätt
problemdefinition och att anpassa produkten inför marknadslansering. Den totala marknaden
för COT Oil Refiner® går inte att sätta siffror på eftersom den i teorin omfattas av alla typer
av fordon och maskiner som använder hydraulik samt den snabbt växande marknaden som
uppstår till följd av konverteringen från fossila bränslen till biobränslen för fordon. Det kan
röra sig allt ifrån marina motorer till grävmaskinger, stadsbussar till skidanläggningar,
lyftkranar till skogsmaskiner, industriutrustning i tillverkningsindustrin till gruvdrift m m.
Överallt där det krävs oljebyten till följd av utspädningar av driftsoljor har COT Oil Refiner®
en potentiell marknad.

COT:s tre marknadssegment:
Bio Fuel
Marknadssegmentet Bio Fuel omfattar främst lastbilar, bussar, personbilar och
entreprenadmaskiner i alla dess former som konverterar från fossila bränslen till biobränslen.
Tillväxten av användandet av miljöbränslen inom segmentet har lett till ett snabbt ökande
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intresse för COT:s teknik som löser problemet med försämrad olja som är en konsekvens vid
användande av biobränsle.
COT Mobil Hydraulik
Segmentet innefattar bland annat marin, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner,
containerhantering och mobila industriella applikationer. Denna typ av maskiner används ofta
i fuktiga miljöer där de förväntas fungera driftsäkert under långvarigt användande, med ofta
upp till 5 000 drifttimmar per år. Något som präglar maskiner inom segmentet är stora
motorstorlekar och oljemängder. Segmentet är mycket brett och i många fall finns dessutom
möjlighet att seriekoppla flera COT-produkter i samma utrustning (t.ex. i skogs- och
entreprenadmaskiner).
COT Stationär Hydralik
Marknaden inom segmentet inkluderar såväl indoor som outdoor stationära maskiner och
anläggningar som drivs i miljöer med stor förekomst av fukt och vatten. Som exempel kan
nämnas maskiner inom livsmedelsindustri, gruvindustrin, lyftkranar, skidliftar m m

Konkurrenade produkter:
Nedanstående information om Konkurerande produkter är produkter som enligt bolaget i
något avseende kan anses vara konkurrerande. Någon alternativ fungerande konkurerande
produkt för att ta bort kolväten från motorolja har bolaget inte kunnat finna på marknaden och
finns således inte med i nedanstående lista. Det är bolagsledningens uppfattning att
nedanstående redogörelse av konkurrerande produkter ger en objektiv bild av dess
egenskaper.
Avtappning: När hydrauloljan inte är i funktion utan blir stillastående i tank frigörs en stor
del av ”fritt” vattnet från oljan som sjunker till botten på hydrauloljetanken där den avskiljs
genom system för avtappning. Denna metod tar inte bort emulgerat och bundet vatten i
hydrauloljan och tappas inte heller av under löpande drift.
Centrifugering Separerar vatten från oljan med centrifugalkraft som utnyttjar skillnaden i
graviditet mellan vatten och olja. Det tar bort det fria vattnet och delvis emulgerat vatten men
inte upplöst bundet vatten. En dyrbar lösning och höga underhållskostnader samt stora krav på
krafttillförsel är klara begränsningar med denna metod
Coalescers separerar vattendroppar från oljan och “stänger in” dem nära ytan av ett filter där
dropparna går samman till en storlek som gör att de faller till botten av behållaren där de kan
transporteras bort. Denna metod kan inte ta bort bundet vatten i hydrauloljan. Metoden
tenderar också att bli ineffektiv då då det finns s k “surf-aktiva” ämnen i oljan.
Absorberande filter Tar bort fritt och emulgerat vatten genom super-absorberande filter med
impregnerade polymerer. Dessa filter är inte lämpliga när det rör sig om stora flöden och tar
inte heller bort bundet och starkt emulgerat vatten.
Vakumuttorkning Oljan kommer i kontakt med vakum genom antingen ”flash distillation
vacuum dehydration” eller ”mass transfer” där den förra metoden även tillsätter värme för att
ytterligare värma upp oljan och också arbetar under högre vakumtryck. Den stora risken med
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”flash distillation vacuum dehydration” är att den tillförda värmen tar bort viktiga additiv och
dessutom kan resultera i hydro-oxidation av oljan vilket kan ge allvarliga negativa effekter på
oljan. ”Mass transfer vacuum dehydration” har minimal kemisk inverkan på oljan och kan ske
i ett antal variationer. Denna metod tar bor fritt vatten och upp till 80% av bundet vatten.
Nackdelen är att det är en ganska dyr metod och inte är lämplig för mindre eller medelstora
hydrauliska enheter.

Finansiell redovisning
Resultaträkning
Belopp i kr

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

60 399
100 303
160 702

364 464
294 894
659 358

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-71 235
-3 383 092
-1 129 945
-391 544
-4 815 114

-141 865
-3 776 724
-2 880 836
-633 281
-22 787
-6 796 135

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

60 166
-554
-4 755 502

166 740
-2 502
-6 631 897

Resultat före skatt

-4 755 502

-6 631 897

Årets resultat

-4 755 502

-6 631 897

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
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Balansräkning
Belopp i kr

2014-12-31

2013-12-31

487 178

475 122

487 178

292 500
767 622

291 522
117 175
408 697

291 522
291 522

895 875

1 059 144

1 812 850
1 812 850

1 851 067
1 851 067

54
4 884
101 410
73 147
179 495

55 790
134 908
164 081
125 449
480 228

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 762 946
3 755 291

6 933 903
9 265 198

SUMMA TILLGÅNGAR

4 651 166

10 324 342

1 538 144
13 382 015
14 920 159

15 381 432
13 382 015
28 763 447

-6 369 684
-4 755 502
-11 125 186

-13 581 075
-6 631 897
-20 212 972

3 794 973

8 550 475

319 486
23 928
512 779
856 193

516 977
63 250
1 193 640
1 773 867

4 651 166

10 324 342

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Ansamlad förlust/Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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För övrig finansiell information hänvisas till bolagets Årsredovisning som finns att
läsa på bolagets hemsida cot.se

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer samt bolagsstiftare
Styrelsen
(Samtliga aktieinnehav inkl även aktier hos närstående och i kontrollerade bolag)

Göran Gummesson, Ordförande
Invald i styrelsen 2012, innehav i COT 0 aktier.
Ekonom. Har Innehaft ledande befattningar sedan mer än 30 år, senast för AB Volvo Penta.
Kjell ac Bergström, ledamot
Invald i styrelsen 2012, innehav i COT 0 aktier.
Kjell Bergström har lång erfarenhet från ledande positioner inom fordonsindustrin bl.a. V.D.
på Saab Automobile Powertrain AB samt Vice President på Fiat-GM Powertrain.
Björn Algkvist, ledamot
Invald i styrelsen 2011, innehav i COT gm bolag 312 330 aktier.
Grundade bolaget Intentia 1984. Startade private equity-firman Fibonacci Growth Capital.
Freddie Linder, ledamot
Invald i styrelsen 2012, innehav i COT 680 aktier.
Marketing Director på Preem AB, 1996-2008. VD på Svenska Petroleum Exploration A/S,
1990-1994.
Claes Kinell, ledamot
Invald i styrelsen 2011, innehav i COT gm bolag 214 378 aktier.
Ägare och VD i Muirfield Invest AB. Övriga engagemang inkluderar bland annat
styrelseuppdrag i Collector AB, StayAt och PGA National.
Alf Almqvist, ledamot
Invald i styrelsen 2012, innehav i COT 100 068 aktier.
Morgan Ryhman, ledamot
Invald i styrelsen 2013, innehav i COT 62 366 aktier.
Tidigare Vice President Strategic Business Development i ABA Group AB . Tidgare VD I
COT AB

Revisor
Bolagets revisor är PriceWaterhouseCoopers, Lilla Bommen 2, 405 32 Göteborg med
Peter Sjögren som huvudansvarig.
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Övrig information
Organisationsnummer och säte
COT Clean Oil Technology AB med organisationsnummer: 556598-5362 registrerades hos
Bolagsverket 2000-10-16. Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg. Associationsformen är
aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsens arbetsformer
COTs styrelse väljs för ett år i taget. Styrelsens arbete regleras av en av Bolaget fastställd
Arbetsordning för styrelsen, inklusive Instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och
verkställande direktören samt Firmateckning och attestordning. Ingen av styrelseledamöternas
privata intressen står i strid med Bolagets intressen.
Bolagsstyrning
Svensk Kod för Bolagsstyrning skall tillämpas av bolag som är inregistrerade på
Stockholmsbörsen och övriga noterade bolag som har ett marknadsvärde över 3 miljarder
kronor. COT AB behöver således inte följa koden, men Bolagets styrelse kommer att hålla sig
underrättad om den praxis som skapas och avser att tillämpa koden i de stycken den
kan anses vara relevant för Bolaget och aktieägarna.
Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare
Samtliga styrelseledamöter och personer i COTs ledning kan nås på Bolagets kontorsadress:
Stansgatan 2, 334 22 Anderstorp.
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har något privat intresse
som kan stå i strid med COTs intresse. Det föreligger inga familjeband mellan
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare.

Revisorns granskning
Revisorerna har reviderat den historiska finansiella informationen för 2014. Ersättning till
revisorer utgår enligt löpande räkning. Revisorn har ej granskat innehållet i detta
Memorandum .
Styrelsearvode
Vid bolagsstämman beslutades att styrelsearvode skulle utgå till Styrelsens Ordförande med
150 000 kronor medan övriga ledamöter ej erhåller någon ersättning.
Optionsprogram
Bolagsstämman 8 april 2015 beslutade om att införa ett optionsprogram för styrelse och
ledande befattningshavare på 600 000 teckningsoptioner med senaste lösningsdag 2017-1231. För övrig information hänvisas till Kallelse till bolagsstämma 2015. Tidigare
optionsprogram har passerat lösendatum och ej lett till några utbetalningar från bolaget och ej
heller utgivning av nya aktier.
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Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
COTs bolagsordning, historisk finansiell information samt alla rapporter finns tillgängliga i
pappersform hos Bolaget för inspektion under emissionsperioden.
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