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Denna informationsfolder är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats
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Om Zutec

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster
främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn.
Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och
kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning,
samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade
3D-modeller (Building Information Modelling - BIM), defekthantering,
projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader. Bolagets
huvudsakliga produkt är dess plattform, vilken kan beskrivas som en
molnbaserad databas. Till plattformen kan flera av Bolagets moduler
kopplas för att utöka funktionaliteten efter kundens behov.

Bland Bolagets kunder finns några av världens största byggföretag,
som har använt Zutecs lösningar på många olika projekt. Typiska
projekt som lämpar sig väl för Bolagets produkter är bland annat
flygplatser, hamnar, sjukhus, universitet och stora kommersiella
byggnadsprojekt. Stora prestigeprojekt där Zutecs plattform använts
inkluderar Wembley Stadium, The Shard och Doha Airport.

Makrotrender

❖ Byggsektorn är den näst minst digitaliserade branschen i världen
och har länge legat efter andra industrier, och ekonomin i stort, i
produktivitetsutveckling enligt en rapport från McKinsey.1

❖ The Boston Consulting Group uppskattar att den potentiella
besparingen som byggsektorn kan realisera genom digitalisering
globalt uppgår till mellan 1 och 1,7 biljoner USD år 2025.2 Denna
trend kan även urskiljas i Zutecs kraftigt växande omsättning.

❖ Intresset för sektorn är stort, vilket tydliggjordes av Oracles bud
på Zutecs konkurrent Aconex i december 2017.

Introduktion

1. The Digital Future of Construction, McKinsey & Company oktober 2016

2. Digital in Engineering and Construction – The Transformative Power of Building Information Modeling, The Boston Consulting 

Group, mars 2016 

Varför investera i Zutec? 

Bevisad 

affärsmodell

Produkten

Starka referenser

Erfaren ledning

Zutec har en bevisad affärsmodell där bolaget tar betalt genom en procentuell andel av byggprojektets 

värde. Efter genomfört byggprojekt kan fastighetsförvaltaren bli kund och fortsätta att använda Zutecs

lösningar. 

Zutec har en konkurrenskraftig plattform som ligger i teknikens framkant. Den är framtagen för att vara 

flexibel och skalbar och kan användas genom en byggnads hela livscykel ända fram till demolering. 

Starka referenskunder och prestigeprojekt som Wembley Stadium, the Shard i London, Hamad

International Airport i Qatar, Midfield Terminal och Cleveland Clinic i Abu Dhabi, Royal Childrens Hospital, 

Empire och Melbourne Convention Centre i Australien och The O2 och Terminal 2 Dublin Airport på Irland.

Ett kompetent team och ledning med lång erfarenhet inom såväl byggbranschen som mjukvaruutveckling.

Global expansion, 

stark tillväxt

Zutec är inne i en period av stark tillväxt och är lönsamma sedan 2016. Emissionslikviden är avsedd till att 

ytterligare accelerera Bolagets globala expansion.



Erbjudandet

Teckningskurs: 24,0 SEK

Pre-money värdering: 120 MSEK

Teckningsperiod: 20 februari – 5 mars

Handelsplats: Nasdaq First North

Beräknad första handelsdag: 15 mars

Erbjudandets storlek: 50 MSEK  

Överteckningsemission: 7.5 MSEK 

Teckningsåtaganden: 40 MSEK

Anmälan

Anmälan om teckning ska avse lägst 250 aktier. Anmälan kan göras

elektroniskt via BankID på www.hagberganeborn.se eller via särskilt

upprättad anmälningssedel som lämnas till Hagberg & Aneborn.

Depåkunder hos Nordnet kan även teckna sig för aktien via Nordnets

internettjänst www.nordnet.se. Anmälningssedeln och prospekt finns

tillgänglig på Zutecs hemsida www.zutec.com och Hagberg &

Aneborns hemsida.

Användning av Emissionslikviden

Emissionslikviden kommer att användas för att expandera Bolagets

verksamhet, vilket kan ske i större omfattning och i högre takt än vad

som hade varit möjligt med endast internt genererat kapital.

❖ Försäljning och Marknadsföring 70 %

❖ Produktutveckling 30 %

Kommande presentationer

❖ 19 februari – Aktiekväll med Aktiespararna på Hotel Birger Jarl,

Stockholm

❖ 20 februari – Investerarlunch hos Remium, Stockholm

❖ 21 februari – Investerarlunch hos Remium, Stockholm

❖ 27 feb – 2 mars – Investerarträffar, Dublin Irland



Marknad

Zutec är verksamt på marknaden för molnbaserade SaaS-tjänster.
Bolagets verksamhet är primärt inriktad mot bygg- och
fastighetssektorn. Zutec har observerat en kraftig trend inom
SaaS-tjänster de senaste åren. Marknaden anammar snabbt nya
lösningar och Bolaget ämnar hjälpa företag att bli mer produktiva
och kostnadseffektiva. Bland de 65 kunderna Bolaget har idag
finns några av världens största byggbolag, bland annat i hamnar,
flygplatser och sjukhus i länder som Irland, Storbritannien, Qatar,
Förenade Arabemiraten, Australien och Italien.

Ett flertal olika metoder används för att hantera projekt inom
byggnation beroende på var i fasen projektet befinner sig. Tidigare
har papper och penna har varit den vanligast förekommande
metoden för att dokumentera bland annat processer och defekter.
Idag hanteras sådan dokumentation ofta i kalkylark eller med
fysiska dokument. Även om byggsektorn är eftersatt inom
digitalisering finns det positiva trender. The Boston Consulting
Group (”BCG”) publicerade nyligen en rapport om digitalisering
och användning av byggnadsinformationsmodellering, som är
knytandet av data till virtuella modeller av byggnader (”BIM”)1. I
rapporten påpekas att framtidens byggsektor behöver prioritera
digitala kompetenser när man bygger sin personalstyrka.

Investeringar i teknologi inom sektorn förväntas öka kraftigt. I
KPMG:s CIO-undersökning svarade enbart 20 procent att man
använder ett hellintegererat system för projektinformation och 56
procent av byggbolag indikerade att de planerar att signifikant öka
sina investeringar i molntjänster inom en snar framtid. 2 VD:ar på
infrastrukturbolag är eniga om att teknologi kommer att
transformera deras branscher inom en femårsperiod. Det framkom
även att 87 procent av bolagen planerar att förändra sina
investeringar i teknologi samtidigt som en stor del utforskar bättre
sätt att hantera och utnyttja stora och komplexa datamängder.

BCG uppskattar också att fullskalig digitalisering inom kommersiell
byggnation inom en tio-årsperiod kan medföra besparingar mellan
700 – 1 200 miljarder USD i byggnationsfasen och mellan 300 –
500 miljarder USD i driften och underhållet av byggnader per år.
Utifrån detta är det tydligt att aktörer måste förbättra sina
ansträngningar inom digitalisering för att ta vara på den potential
som fundamentalt kan förändra sektorn. De som väljer att avstå
riskerar att hamna efter och utkonkurreras av övriga.

Investeringar i infrastruktur har varit eftersatta globalt under åren
som följde de finansiella kriserna. I dagsläget har de flesta länder
återhämtat sig och investeringarna accelererar. PWC uppskattar
att globala investeringar på år kommer att uppgå till 9 biljoner USD
år 2025, vilket skulle motsvara en ökning om 125 procent från
nivån år 2012. 3

Verksamhet

Zutec Inc. (Ireland) Ltd., som idag är ett dotterbolag inom
Koncernen, grundades i Irland år 1999 av Brian McGuire. Genom
sin erfarenhet av att driva stora byggprojekt hade Brian fått en unik
förståelse för byggsektorn och de utmaningar den står inför. Med
dessa erfarenheter vann han förtroende från sina kunder i
branschen och kunde utveckla lösningar till riktiga problem.

Bolagets produkter kan användas genom hela livscykeln av en
byggnad; från planeringsstadiet genom drifts- och
underhållsstadiet ända fram till demolering. Zutec ämnar bana
vägen för digitaliseringen av byggsektorn genom att tillhandahålla
klassledande mjukvara, bred kunskap om sektorn och en konstant
strävan efter utveckling. Zutecs kunder upplever påtagliga
förbättringar så som ökad effektivitet, kontroll över projekt, färre
fel, minskade kostnader, tillgång till och spridning av projektdata
vid användning av Bolagets produkter. Zutec erbjuder
attesteringsloggar, automatiska projektuppdateringar och enkel
projektöverlämning över Internet. Kunder kan därutöver göra stora
besparingar i termer av fysiskt lagringsutrymme, eftersom
projektdata kan lagras och vara tillgängligt via Zutecs plattform.

Mjukvaran säljs generellt i moduler efter användarens behov.
Genom att knyta kundens data till Bolagets mjukvara i ett tidigt
skede blir det naturligt och enkelt för efterföljande intressenter att
använda Zutecs mjukvara. Detta är centralt för Bolagets
affärsmodell och gör att Bolagets kostnad för kundanskaffning är
förhållandevis låg. De moduler som Bolaget avser att utveckla
kommer att addera fler tjänster och lösningar som är användbara
under en byggnads livscykel, vilket gör att kunder kan flytta
ytterligare aktiviteter och sysslor till Zutecs plattform. För
närvarande fortsätter 95 procent av projektkunderna att använda
Zutecs produkter för drift efter att en byggnad är färdigställd. Drift
och underhåll genererar mindre intäkter men medför väldigt höga
vinstmarginaler. Bolagets strategi är att utöka inkomsten från
denna verksamhet, eftersom dessa närmast kan liknas med en
annuitet vars enda inkrementella kostnad är för servrar.

Bolagets intäktsmodell följer den vanliga SaaS-modellen, som
genererar återkommande och förutsägbara intäkter. Denna skapar
fördelar på många sätt, exempelvis inom kapital- och
riskplanering. Prissättningen för planerings- och byggnadsfaserna
för ett projekt är generellt baserat på ett procenttal av projektets
totala budget. Fakturering görs månadsvis eller kvartalsvis i
jämnstora belopp över hela projektets uppskattade livstid. I de fall
att projekt blir försenade fortsätter Bolaget att fakturera samma
belopp som tidigare till dess att projektet blir färdigställt.
Lösningarna för drift och underhåll av byggnader prissätts baserat
på antalet och typen av användare som kunden behöver. För stora
projekt gör Zutec ofta anpassningar i mjukvaran för att den ska
uppfylla kundens specifika behov. För detta tillkommer
anpassningsavgifter.

Marknad och verksamhet i sammandrag

Fallstudie – Zutecs omsättning och bruttomarginal i ett typiskt projekt

1. Digital in Engineering and Construction – The Transformative Power of Building Information Modeling, The Boston Consulting Group, 

Mars 2016.

2. Global Construction Survey 2016, Building a technology advantage, KPMG.

3. Capital project and infrastructure spending: Outlook to 2025 PwC and Oxford Economics, 2014



Historiska milstolpar



Ägare

Proformaresultaträkning Zutec Holding AB (publ)

Halvåret 2017-07-01 - 2017-12-31
Zutec Holding 

AB
Zutec Inc. 

(Ireland) Ltd.
Zutec Inc. (UK) 

Ltd.
Zutec (Asia) 

Ltd.

Zutec 
(Australia) Pty 

Ltd.

Proforma-
justeringar

Zutec Holding 
AB koncern-
redovisning

(Reviderat)
(Översiktligt 

granskat)
(Oreviderat) (Oreviderat) (Oreviderat) (Proforma)

Resultaträkning

Omsättning - 11 925 127 843 213 968 2 037 652 - 14 806 960

Övriga rörelseintäkter - 1 067 031 - - 1 396 - 1 068 428

Summa intäkter - 12 992 158 843 213 968 2 039 049 - 15 875 388

Kostnad sålda produkter - - 1 489 604 - 415 519 - - - - 1 905 123

Försäljnings- och administrationskostnader - - 8 976 372 - 462 320 - 10 784 - 1 418 884 - - 10 868 360

Kostnader för Erbjudandet - - 1 305 882 - - - - - 1 305 882

Övriga rörelsekostnader - - - - - -

Avskrivningar - - - - - - 2 279 731 - 2 279 731

Rörelseresultat - 1 220 301 - 34 626 - 9 816 620 165 - 2 279 731 - 483 708

Finansnetto - 650 890 - - - - 650 890

Resultat efter finansiella poster - 1 871 191 - 34 626 - 9 816 620 165 - 2 279 731 167 182

Skatt - - 111 474 - - - 284 966 173 492

Årets resultat - 1 759 717 - 34 626 - 9 816 620 165 - 1 994 765 340 675

Årets resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare - 1 759 853 - 34 626 - 9 816 347 293 - 1 992 974 69 729

Innehav utan bestämmande inflytande - - - - 272 872 - 272 872

Före Erbjudandet Efter Erbjudandet
Efter Erbjudandet och 

Överteckningsemissionen

Aktieägare Aktieinnehav
Aktieinnehav vid fulltecknat

Erbjudande

Aktieinnehav vid fulltecknat 
Erbjudande och 

Överteckningsemission

Aktier Procent Aktier Procent Aktier Procent

Brian McGuire 2 405 630 48,11 % 2 405 630 33,96 % 2 405 630 32,53 %

Thomas Boland 621 730 12,43 % 621 730 8,78 % 621 730 8,41 %

Mike White 478 260 9,57 % 478 260 6,75 % 478 260 6,47 %

Conor O'Brien 334 780 6,70 % 334 780 4,73 % 334 780 4,53 %

Noel Matthews 320 430 6,41 % 320 430 4,52 % 320 430 4,33 %

Brendan O'Riordan 286 950 5,74 % 286 950 4,05 % 286 950 3,88 %

Sinead Branagh 239 130 4,78 % 239 130 3,38 % 239 130 3,23 %

Enterprise Ireland 217 438 4,35 % 217 438 3,07 % 217 438 2,94 %

Stephen Tarpey 95 650 1,91 % 95 650 1,35 % 95 650 1,29 %

Nya Aktieägare i samband med Erbjudandet - - 2 083 334 29,41 % 2 083 334 28,17 %

Nya Aktieägare i samband med Överteckningsemissionen - - - - 312 500 4,23 %

Totalt 5 000 000 100,00 % 7 083 334 100,00 % 7 395 834 100,00 %

Zutec Holding AB registrerades hos Bolagsverket den 29 november 2017, i februari 2018 förvärvade Bolaget Zutec Inc. Ltd. och dess dotterbolag.

Ingen tidigare konsoliderad redovisning finns för Zutec Inc. Ltd. eller Koncernen. Proformaredovisningen för Koncernen Zutec har upprättats som om

Bolaget registrerats och förvärvat dotterbolaget Zutec Inc. Ltd. och dess dotterbolag den 1 juli 2017. Proformaredovisningen har upprättats enligt

IFRS. Proformaredovisningen är granskad av Bolagets revisor enligt RevR 5. Proformaredovisningen syftar till att informera och belysa fakta.

Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva Bolagets faktiska eller

förväntade finansiella ställning och resultat som skulle varit aktuella om förvärvet av Zutec Inc. (Ireland) Ltd. skett tidigare än det faktiskt gjordes.

Investerare bör därför vara försiktiga med att lägga för stor vikt vid proformaredovisningen. Investerare uppmanas att ta del av ytterligare information i

prospektet som har upprättats med anledning av Zutecs erbjudande.

Samtliga aktieägare i Bolaget har ingått ett avtal med Remium och åtagit sig att inte direkt eller indirekt sälja aktier i Bolaget under en period om tolv

(12) månader från första dag för handel på First North utan att skriftligt godkännande har erhållits från Remium. Undantag från beskrivet åtagande att

avstå från försäljning av aktier i Bolaget (lock-up) kan beviljas under förutsättning att (och som ett godkännande av) ett offentligt uppköpserbjudande,

såsom det definieras i Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings regelverk för ”Takeoverregler för vissa handelsplattformar” från den 1 november 2017.

Totalt omfattas 5 000 000 aktier av lock-up, vilket motsvarar cirka 67,7 procent av aktierna efter Erbjudandet, med antagande om att samtliga aktier

kommer tecknas i Erbjudandet samt Överteckningsemissionen.

Lock-up



Proformabalansräkning Zutec Holding AB (publ)

2017-12-31
Zutec Holding 

AB
Zutec Inc. 

(Ireland) Ltd.
Zutec Inc. (UK) 

Ltd.
Zutec (Asia) 

Ltd.

Zutec 
(Australia) Pty 

Ltd.

Proforma-
justeringar

Zutec Holding 
AB koncern-
redovisning

(Reviderat)
(Översiktligt 

granskat)
(Oreviderat) (Reviderat) (Oreviderat) (Proforma)

Anläggningstillgångar

Materiella tillgångar - 229 300 - - - - 229 300

Finansiella tillgångar - 16 759 - - - - 16 759

Goodwill - - - - - 91 989 505 91 989 505

Programvara - - - - - 22 300 485 22 300 485

Summa anläggningstillgångar - 246 059 - - - 114 289 990 114 536 049

Omsättningstillgångar

Kundfordringar - 4 870 932 - - 874 191 - 5 745 124

Övriga fordringar - 6 827 843 684 559 9 750 16 067 -2 972 657 4 565 562

Likvida medel 500 000 8 000 161 114 047 260 810 869 892 - 9 744 910

Summa omsättningstillgångar 500 000 19 698 937 798 605 270 560 1 760 151 -2 972 657 20 055 595

Summa tillgångar 500 000 19 944 996 798 605 270 560 1 760 151 111 317 333 134 591 644

Eget kapital

Aktiekapital 500 000 1 250 912 1 252 11 645 -1 252 820 500 000

Apportemission - - - - - 120 000 000 120 000 000

Balanserad vinst inklusive periodens resultat - 9 015 937 -353 607 -96 806 -1 320 774 -7 244 750

Innehav utan bestämmande inflytande - - - - - - -

Summa eget kapital 500 000 10 266 850 -352 355 -96 795 -1 320 129 111 502 430 120 500 001

Långfristiga skulder

Räntebärande lån - 5 169 513 - - - - 5 169 513

Uppskjuten skatteskuld - - - - - 2 787 560 2 787 560

Summa långfristiga skulder - 5 169 513 - - - 2 787 560 7 957 073

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder - 1 057 089 159 494 - 711 620 - 1 928 203

Övriga kortfristiga skulder - 3 451 544 991 467 367 355 2 368 660 -2 972 657 4 206 368

Summa kortfristiga skulder - 4 508 633 1 150 960 367 355 3 080 280 -2 972 657 6 134 570

Summa skulder - 9 678 146 1 150 960 367 355 3 080 280 -185 097 14 091 644

Summa eget kapital och skulder 500 000 19 944 996 798 605 270 560 1 760 151 111 317 333 134 591 644

Zutec Holding AB registrerades hos Bolagsverket den 29 november 2017, i februari 2018 förvärvade Bolaget Zutec Inc. Ltd. och dess dotterbolag.

Ingen tidigare konsoliderad redovisning finns för Zutec Inc. Ltd. eller Koncernen. Proformaredovisningen för Koncernen Zutec har upprättats som om

Bolaget registrerats och förvärvat dotterbolaget Zutec Inc. Ltd. och dess dotterbolag den 1 juli 2017. Proformaredovisningen har upprättats enligt

IFRS. Proformaredovisningen är granskad av Bolagets revisor enligt RevR 5. Proformaredovisningen syftar till att informera och belysa fakta.

Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva Bolagets faktiska eller

förväntade finansiella ställning och resultat som skulle varit aktuella om förvärvet av Zutec Inc. (Ireland) Ltd. skett tidigare än det faktiskt gjordes.

Investerare bör därför vara försiktiga med att lägga för stor vikt vid proformaredovisningen. Sedan den 31 december 2017 har skulder om cirka 525

000 EUR i dotterbolaget Zutec Inc. Ltd. kvittats mot stamaktier i Bolaget, detta reflekteras inte i proformabalansräkningen. Investerare uppmanas att ta

del av ytterligare information i prospektet som har upprättats med anledning av Zutecs erbjudande.

Teckningsåtagare
Teckningsåtagare Belopp (SEK) Andel av Erbjudandet

Humle Småbolagsfond i Stockholm 10 000 000 20%

Ålandsbanken Funds Ltd. 7 100 000 14%

Modelio Equity AB 6 000 000 12%

LMK Forward AB 4 000 000 8%

Jens Miöen 3 000 000 6%

Övriga teckningsåtagare 9 900 000 20%

Totalt 40 000 000 80%
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