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Inbjudan till teckning av aktier i
Countermine Technologies AB (publ)
NYEMISSION 2006

Emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Definitioner och förkortningar

Villkor

Varje femtal (5) A-aktier ger rätt att teckna
en (1) nyemitterad A-aktie. Varje femtal (5)
B-aktier ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie

AIM

Alternative Investment Market.
Lista för tillväxtbolag kopplad till
Londonbörsen

Countermine Engineeering

Teckningsrätt

Varje befintlig A-aktie och B-aktie ger en (1)
teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för teckning av en (1) nyemitterad aktie

Countermine Engineering AB.
Helägt dotterbolag till Countermine
Technologies

Countermine Operations

Teckningskurs

3,50 SEK per aktie

Countermine Operations AB. Helägt
dotterbolag till Countermine plc

Avstämningsdag

5 december 2006

Countermine plc

Teckningstid

8–22 december 2006

Handel med
teckningsrätter

8–19 december 2006

Countermine plc. Moderbolag
till Countermine Operations med
dotterbolag TerraFirma d.o.o. Ägs
för närvarande till 67 procent av
Countermine Technologies och till
33 procent av i huvudsak institutionella placerare baserade i London

Riktad emission till innehavare av
teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

Countermine Technologies/Bolaget Countermine Technologies AB
(publ). Moderbolag i Counterminekoncernen. Noterat på NGM Equity

Villkor

Varje femtal (5) teckningsoptioner ger rätt
att teckna en (1) nyemitterad B-aktie. Varje
femtal (5) B-aktier som skuldebrev berättigar
till utbyte till ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie

Countermine-koncernen/
Countermine

Teckningsrätt

Varje teckningsoption ger en (1) teckningsrätt. Varje B-aktie som de konvertibla
skuldebreven berättigar till utbyte till ger en
(1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för teckning av en (1) nyemitterad
B-aktie

Countermine Technologies AB med
helägda dotterbolag Countermine
Engineering och Grauers samt
delägda Countermine plc med dotterbolag. Countermine plc med
dotterbolag konsolideras inte utan
redovisas som intressebolag

CROMAC

Croatian Mine Action Center

Erbjudandet

Inbjudan till teckning av aktier enligt
villkoren i detta Prospekt

Teckningskurs

3,50 SEK per aktie

Erik Penser Fondkommission

Erik Penser Fondkommission AB

Avstämningsdag

5 december 2006

GBP/KGBP/MGBP

Brittiska pund/tusen brittiska pund/
miljoner brittiska pund

Teckningstid

8–22 december 2006
GICHD

Geneva International Centre for
Humanitarian Demining

Grauers

Ulf Grauers Svenska Försäljnings
AB. Helägt dotterbolag till
Countermine Technologies

Handel med
teckningsrätter

8–19 december 2006

Övrig information
Handelsplats

NGM Equity
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International Mine Action Standards

ISIN-kod

SE0000514341

NGM

Nordic Growth Market

Kortnamn

COUM B

O.R.A.C.L.E.

Handelspost

2 000 aktier

Obstacle Removal And Clear Land
Equipment. Minsaneringsteknik
utvecklad genom Countermine
Engineering, ägd av Countermine
Operations

SEK/KSEK/MSEK

Svenska kronor/tusen svenska
kronor/miljoner svenska kronor

Tidpunkter för ekonomisk information
Bokslutskommuniké 2006

16 februari 2007

TerraFirma
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TerraFirma d.o.o. Helägt dotterbolag
till Countermine Operations

25 april 2007

USD/MUSD

Amerikanska dollar/miljoner
amerikanska dollar

1

Med ”Countermine Technologies” eller ”Bolaget” avses i detta prospekt
Countermine Technologies AB (publ), 556541-8794 eller Counterminekoncernen såvida inte annat framgår av sammanhanget.
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats av styrelsen för
Countermine Technologies med anledning av de beslutade nyemissionerna i Bolaget. Prospektet har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kapitlet 25–26 §§
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet
och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att
sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.
Aktier i Countermine Technologies är inte föremål för handel eller
ansökan om handel i annat land än i Sverige. Prospektet får inte distribueras till, eller i något land, bl a USA, Kanada, Australien och Japan,
där sådan distribution förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller
andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Om sådan distribution ändå sker, kan
anmälningssedel från sådant land komma att lämnas utan avseende.
Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom framtida resultatutveckling och andra antaganden om Bolagets utveckling,
är förenad med betydande osäkerhet, då den avser och är beroende
av omständigheter utanför Countermine Technologies kontroll. Någon
försäkran att lämnade uppskattningar och prognoser avseende framtiden
kommer att realiseras lämnas inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Omständigheter som kan medföra att i Prospektet lämnade bedömningar inte kan realiseras är bland andra efterfråge- och konjunkturutveckling, operativa kostnader samt utvecklingen av Bolagets verksamhet.
Mot bakgrund härav rekommenderas tecknare eller köpare av aktier med
Prospektet som grund att självständigt göra en utvärdering av framtiden
inför en eventuell investering. Deltagare i Erbjudandet uppmanas bilda
sig en egen uppfattning rörande Countermine Technologies med beaktande av informationen i hela Prospektet.
Varken betalda tecknade aktier (”BTA”), nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev har registrerats eller kommer
att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”) eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas
eller utbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller
till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i
sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act
eller någon provinslag i Kanada.
Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Fondkommission AB som
biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter härrör
från Bolaget friskriver sig Erik Penser Fondkommission AB från allt ansvar
i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller
indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra
beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet.
Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Erbjudandet enligt
Prospektet. Tvist med anledning av innehållet i Prospektet eller därmed
sammanhörande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifter i Prospektet kan tvingas att svara för kostnaderna för översättning av
Prospektet och för motpartens kostnader för juridiskt biträde m m.
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Sammanfattning
Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till Prospektet. Varje
beslut att investera i Countermine Technologies skall baseras på en bedömning
av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. Observera att det civilrättsliga
ansvar som kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen enbart kan
göras gällande om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med
övriga delar av Prospektet. Noteras bör också att en investerare som väcker talan
vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Prospekt kan bli tvungen att
svara för eventuella rättegångskostnader, inklusive översättning av Prospektet i
förekommande fall.
Nyemissioner i Countermine Technologies i
december 2006
Countermine Technologies genomför i enlighet med
villkoren i detta Prospekt en företrädesemission till
Bolagets aktieägare samt en riktad emission till innehavare av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev
i Bolaget.
Innehav av fem (5) beﬁ ntliga A-aktier berättigar till
teckning av en (1) ny A-aktie och innehav av fem (5)
B-aktier berättigar till teckning av en ny (1) B-aktie.
Innehav av fem (5) teckningsoptioner berättigar till
teckning av en (1) ny B-aktie. Innehav av konvertibla
skuldebrev berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie
för varje femtal (5) aktier som konvertibla skuldebrev
berättigar till utbyte till. Emissionskursen uppgår till
3,50 SEK per aktie, oavsett aktieslag.
Bolaget kommer att tillföras högst 29,0 MSEK före
emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5,2
MSEK. Erbjudandet uppgår till sammanlagt 8,3 miljoner aktier och motsvarar 16,7 procent av kapitalet och

16,7 procent av rösterna i Countermine Technologies
efter föreliggande emissioner och vid fullt utnyttjande
av samtliga teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev. Emissionerna är säkerställda genom garanti på
18,8 MSEK utställd av Erik Penser Fondkommission
samt genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från större ägare i Bolaget på 10,2 MSEK.
Motivet för emissionerna är att tillföra Countermine
Technologies rörelsekapital och ekonomiska medel att
delta i ﬁ nansieringen av den fortsatta marknadsetableringen av Countermine plc samt fortsatt utveckling av
tekniska lösningar för minsanering.

Countermine Technologies
Countermine är genom intressebolaget Countermine
plc en internationell aktör inom maskinell minsanering
baserad på utveckling och produktion av egen maskinteknik. Bolaget har utvecklat ett unikt minsaneringsverktyg, O.R.A.C.L.E., som med hög eﬀektivitet oskadliggör minor och samtidigt återställer mark i minerade

Countermine Technologies AB (publ)
100 %

100%

67%

Ulf Grauers Svenska
Försäljnings AB

Countermine
Engineering AB

Countermine plc

100%

Countermine
Operations AB
100%

TerraFirma d.o.o.
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områden. Countermine har med stöd i den egna
tekniken under de senaste åren tydligt proﬁ lerats mot
minsaneringsuppdrag. Vidare bedriver Bolaget genom
Grauers utveckling och marknadsföring av utrustning
för räddningstjänsten.
Countermine-koncernens verksamhet bedrivs idag
i England, Kroatien och Sverige med sammanlagt 37
anställda varav en i London, 25 i Kroatien och elva i
Södertälje. 29 av de anställda ﬁ nns i intressebolaget
Countermine plc med dotterbolag.

Koncernstruktur
Countermine-koncernen består av moderbolaget
Countermine Technologies med de helägda dotterbolagen Grauers och Countermine Engineering samt
intressebolaget Countermine plc. Countermine plc driver den operativa minsaneringsverksamheten genom
Countermine Operations. Minsaneringsverksamheten
i Kroatien bedrivs i det lokala bolaget TerraFirma som
ägs av Countermine Operations. All utveckling, konstruktion och produktion av minsaneringsutrustning
och räddningsfordon samordnas inom Countermine
Engineering och Grauers.
Countermine Technologies har för att förstärka koncernens internationella legitimitet och förutsättningar
för minsaneringsverksamheten samt för att säkerställa
internationell ﬁ nansiering organiserat minsaneringsrörelsen under det Londonbaserade intressebolaget
Countermine plc.
Countermine Technologies äger efter initial kapitalisering under 2005 för närvarande 67 procent av
Countermine plc. Denna ägarandel kan efter bland
annat konvertering av lån komma att reduceras
till cirka 40 procent. Efter genomförd notering av
Countermine plc på AIM beräknas Countermine
Technologies äga i storleksordningen 25 procent av
Countermine plc. Noteringen har i samförstånd med
övriga ägare i Countermine plc skjutits upp i avvaktan
på värdegenererande orderingång.

Marknad
Det globala minproblemet är mycket omfattande. År
av krig och konﬂikter har lämnat kvar miljontals landminor och oexploderad ammunition i markområden
runt om i världen. Dessa utgör ett dödligt hot mot
människorna i miljön och omöjliggör all användning av
marken. Enligt FN ﬁ nns idag cirka 70 miljoner minor
och oexploderad ammunition i omkring 80 länder. En
miljon kvadratkilometer mark beräknas vara minerad
och därigenom oanvändbar för odling eller kommersiell exploatering.
Framförallt är det länder i krigshärjade områden och
tredje världen som är drabbade av förekomst av olika
typer av stridsvagns- och personminor. Afghanistan,
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Angola, Bosnien-Herzegovina, Kambodja, Kroatien,
Eritrea, Irak, Moçambique, Namibia, Nicaragua,
Somalia och Sudan hör till de länder som är värst drabbade. Vad som ofta utmärker länder och områden som
är under återhämtning från en konﬂikt är att de är illa
förberedda både ekonomiskt och tekniskt för att hantera de problem som följer av landminor.
Landminor medför förödande humanitära konsekvenser i form av skador och dödsfall bland människor.
I storleksordningen 15 000–20 000 personer varje
år mister livet när de trampar på en mina. Långt ﬂer
skadas. Civilbefolkning utgör huvuddelen av dem som
faller oﬀer för landminor i fredstid.
Förekomsten av minor leder även till att mark och
landområden som skulle kunna användas för exempelvis jordbruk, bostäder eller industri blir obrukbar samt
hindrar arbetskraftsrörlighet och begränsar tillgången
till varor, tjänster och framför allt livsmedel. Detta
bidrar till att i förlängningen försena den ekonomiska
utvecklingen i det drabbade området.
Minsanering kan ske med olika metoder. Valet av
metod beror på olika faktorer, exempelvis markförhållanden, förekomst av vegetation, planerat saneringsdjup och topograﬁ. Tillgång till ekonomiska resurser är
ofta även en påverkande faktor. Olika metoder för minsanering används vanligen i kombination med varandra
för att uppnå så hög saneringsgrad och tillförlitlighet
som möjligt.
Minsaneringsteknik kan i huvudsak delas upp i
manuell och maskinell teknik. Manuell minsanering
har hittills främst tillämpats för civila behov medan
maskinell teknik framförallt har använts för militära
och kommersiella behov. 90 procent av all minsanering
sker fortfarande manuellt, trots att denna teknik är
både tidsödande och mycket riskfylld för minsaneraren. En människa klarar av att sanera 2–40 kvadratmeter per timme. Maskinell minsaneringsteknik kan
under gynsamma markförhållanden vara ﬂera hundra
gånger mer eﬀektiv än manuell minsanering och håller
oftast genom bepansring eller fjärrstyrning en betydligt högre personsäkerhetsnivå. Tillgänglig maskinell
teknik består av bland annat kedjeslagor och olika jordfrässystem som ofta är applicerade på armerade bandtraktorer, skogsmaskiner eller ombyggda stridsvagnar.
Dessa maskiner kan endast användas där terrängen
är lämplig och där det är alltför kostsamt att sanera
manuellt.
Under 2005 beräknas drygt 740 kvadratkilometer
mark ha sanerats från omkring 470 000 landminor och
enheter oexploderad ammunition. Detta motsvarar i
storleksordningen 0,1 procent av total minerad yta respektive 0,7 procent av uppskattat antal minor.
Minsaneringsverksamhet kan delas in i tre kategorier beroende på främst syfte och ﬁ nansieringskälla.
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Humanitär minsanering syftar till att återställa mark
till förmån för lokalbefolkningen och är mycket viktig
ur ett socioekonomiskt perspektiv. Finansieringen
består ofta av bistånd från regeringar och oﬀentliga
organisationer samt privata hjälp- och biståndsorganisationer som understödjer eller genomför minsaneringsprojekt.
Kommersiell minsanering prioriterar generellt
minerade landområden som efter sanering lämpar sig
väl för kommersiella syften. Finansiering sker genom
uppdragsgivaren som främst är multinationella entreprenadbolag, olje- och gruvprospekteringsbolag samt
livsmedelsföretag, men även myndigheter och andra
organisationer. Marknaden för minsaneringstjänster
inom det kommersiella segmentet är fragmenterad
och för närvarande är antalet större aktörer begränsat.
Konkurrensen om uppdrag kan därtill variera betydligt
mellan olika geograﬁ ska områden.
Militär minsanering har förekommit under lång tid
och syftar främst till att öka framkomligheten för de
egna trupperna eller för fredsbevarande styrkor.

Verksamhet
Countermine Engineering – utveckling och produktion av minsanerings- och räddningsutrustning
Utveckling av minsaneringsutrustning sker löpande
i dotterbolaget Countermine Engineering, som även
svarar för produktion och service. Bolaget har utvecklat ett kraftfullt minsaneringsverktyg, O.R.A.C.L.E.,
som med hög eﬀektivitet kan återskapa brukbar mark
i tidigare minerade områden.Grauers fungerar integrerat med Countermine Engineering inom hydraulik,
pneumatik och elektronik och har därtill exklusiv rätt
till återförsäljning och service av stegar och hävare till
räddningsfordon utvecklade av tyska Metz.
O.R.A.C.L.E. är ett minsaneringssystem byggt på
egenutvecklad markfrästeknik konstruerad för att med
marken som fasthållande kraft bryta isär, slå sönder
och därmed oskadliggöra minor innan de hinner detonera. Systemet är utvecklat under ett antal år och tar
hänsyn till mångårig erfarenhet från praktisk minsanering.
O.R.A.C.L.E. är certiﬁerad i Kroatien av den kroatiska myndigheten CROMAC för sanering av i genomsnitt
48 700 kvadratmeter minerad mark per dag men har
i operativa test under gynnsamma markförhållanden
visat kapacitet att överträﬀa denna siﬀ ra. Systemet
penetrerar mark ned till 45 cm och kommer därmed åt
nedgrävda minor. O.R.A.C.L.E. infriar även väl de krav
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som GICHD föreskriver för maskinella minsaneringsfordon och genomförande av minsaneringsuppdrag,
exempelvis skydd för föraren, mobilitet och kostnadseffektivitet. En avgörande fördel är därtill tillgången till
Caterpillars globala servicesystem.
O.R.A.C.L.E. kan anses vara ett av de kraftfullaste minsaneringssystemen på marknaden.
Konkurrenskraftiga mekaniska system inom kommersiell minsanering är enligt Bolagets bedömning
antingen roterande markfrässystem som O.R.A.C.L.E.
eller olika typer av kedjeslagssystem.
Countermine Engineering bedriver för närvarande
produktion av två O.R.A.C.L.E II-maskiner med förbättrad motorprestanda och djupare markpenetration.

Countermine plc – operativ minsanering
Countermine-koncernen fokuserar på maskinell
minsanering via intressebolaget Countermine plc
genom dotterbolaget Countermine Operations.
Minsaneringsinsatserna bedrivs med koncernens egenutvecklade minsaneringsmaskin O.R.A.C.L.E. Bolaget
tillhandahåller all nödvändig utrustning och personal
för ett fullskaligt minsaneringsuppdrag. Detta inbegriper i huvudsak maskinell minsanering som vid behov
kompletteras med manuell minsanering i svårtillgängliga partier. Countermine Operations minsanering sker
med hög eﬀektivitet och personsäkerhetsnivå.
Countermine Operations har sedan 2000 utan kvalitetsanmärkningar utfört uppdrag i Kroatien och har
genom det lokala dotterbolaget TerraFirma sammantaget sanerat 4,8 miljoner kvadratmeter mark från minor
och oexploderad ammunition, varav 1,1 miljoner kvadratmeter under 2006. Uppdragsgivare är såväl privata
bolag som regeringar och nationella och internationella
organisationer.
Genom insatserna i Kroatien har Countermine visat
förmåga att etablera verksamhet och bygga fungerande
minsaneringsorganisationer samt vinna upphandlingar i konkurrens med andra aktörer.

Styrelse och ledande befattningshavare
Countermine Technologies styrelse består av Björn
Wolrath, ordförande, samt ordinarie ledamöter Tord
Cederlund, Karl-Gustaf Lye, Lars Nylin och Diana
Wormuth.
Bolagets ledande befattningshavare är Lars Nylin,
verkställande direktör, Christer Bergquist, ekonomidirektör samt Lars Christiansson, verkställande direktör
i Countermine Engineering.
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Finansiell översikt
Nedan redovisas den historiska utvecklingen för
Countermine-koncernen för perioden 2001–2005 samt
för perioden januari–september 2006. Countermine
plc, med dotterbolaget Countermine Operations och
dess dotterbolag TerraFirma, redovisas som intresse-

bolag fr o m den 27 juli 2005. Countermine Operations
och TerraFirma konsoliderades under 2001−2004
under Countermine Technologies. Countermine plc
bildades i mars 2005.

FINANSIELL ÖVERSIKT (KSEK)

Nettoomsättning

Jan–Sep
2006

Jan–Sep
2005

2005

2004

2003

2002

2001

4 594

11 782

14 302

13 409

5 557

2 507

5 264

Rörelseresultat

–14 185

7 025

–5 854

–6 278

–6 597

–9 197

–8 377

Resultat efter finansiella poster

–14 602

5 062

–6 469

–6 859

–5 994

–9 684

–8 799

Balansomslutning

47 258

35 253

62 176

19 346

10 178

9 479

11 705

Eget kapital

4 215

1 142

18 964

–1 429

–1 643

717

–2 070

Kassaflöde

–26 638

–6 596

29 989

–189

27

–196

–22

–0,51

0,42

–0,40

–0,64

–0,66

–2,52

–4,12

42

42

42

46

28

21

15

Resultat per aktie, SEK
Medeltalet anställda

Aktieägare
Ägare per 2006-11-24

Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Björn Wolrath (privat och genom bolag)

Andel av
kapital, %

Andel av
röster, %

580 000

6 520 000

21,2

23,0

Tord Cederlund (genom bolag)

–

3 406 239

10,2

8,3

Skandia Liv

–

2 926 999

8,7

7,1

1 125 000

1 740 305

8,5

18,0
6,4

Lars Nylin (med familj)
Försäkringsbranschens pensionskassa

–

2 605 999

7,8

Folksam Fonder

–

2 482 500

7,4

6,1

Svenska Röda Korset

–

1 000 000

3,0

2,4

Carl Nisser

–

550 000

1,6

1,3

Superbus AB

–

500 000

1,5

1,2

170 000

9 929 846

30,1

26,2

1 875 000

31 661 888

100,0

100,0

Övriga
Summa

Riskfaktorer
Countermine Technologies omsättning, resultat och
ﬁ nansiella ställning kan komma att påverkas av ett
antal riskfaktorer hänförliga till Bolagets verksamhet
och bransch. Sådana riskfaktorer är bl a begränsad
kundbas, teknisk utveckling inom minsaneringsutrustning och minor, aktiens utveckling, osäkerhet
avseende framtida utdelning, resursknapp ekonomifunktion, potentiella företagsförvärv, beroende av
personal och nyckelpersoner, försenad AIM-notering
av Countermine plc, nedsatt eller utebliven marknadsacceptans, eventuella brister i O.R.A.C.L.E.-teknikens
eﬀektivitet, framtida kapitalbehov, åtaganden för

skuldsättning, avsaknad av immateriellt skydd, politisk
instabilitet i länder där Bolaget bedriver verksamhet,
valutakursﬂuktuationer, förändrade konkurrensförhållanden, kontrollerande aktieägare samt legala risker
som följer av expansion till internationella marknader.
För fullständig riskredovisning, se sid 6–8.
Ovanstående riskfaktorer är inte sammanställda i
ordning efter betydelse och gör inte anspråk på att vara
heltäckande. Tecknare i föreliggande nyemissioner bör
göra sin egen bedömning av potentiella riskfaktorer
och deras betydelse för Bolagets framtida utveckling.
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Riskfaktorer
Countermine-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer
vars potentiellt negativa eﬀekter på resultat och ﬁnansiella ställning kan motverkas och pareras i varierande grad. Vid en bedömning av Countermines framtida
utveckling är det av vikt att vid sidan av eventuella möjligheter även beakta dessa
riskfaktorer. Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett visst mått av
risktagande. En investering i Countermine Technologies skall anses som riskfylld
då Countermine-koncernen är i en kommersiell genombrottsfas.
Nedan anges några av de faktorer som kan få betydelse för Counterminekoncernens framtida utveckling. Bolaget kan positivt påverka vissa faktorer genom
sin verksamhet, medan andra kan verka slumpmässigt och helt eller delvis ligga
utanför Countermines kontroll. Följande faktorer skall ses som exempel och är
inte sammanställda i ordning efter betydelse eller eﬀekt av potentiellt utfall och gör
inte heller anspråk på att vara heltäckande. Tecknare i föreliggande nyemissioner i
Countermine Technologies uppmanas därför att, utöver den information som ges i
detta Prospekt, göra sin egen bedömning av potentiella riskfaktorer och deras betydelse för den framtida utvecklingen.

Begränsad kundbas

Countermine Technologies aktieutveckling

Countermine Technologies har endast en kund,
Countermine plc, som beställer O.R.A.C.L.E.-maskiner
från Countermine Engineering. Countermine plc har
genom dotterbolag för närvarande ett begränsat antal
kunder i den operativa minsaneringsverksamheten i
Kroatien som genom olika minsaneringsuppdrag svarar för hela omsättning i Countermine plc. Ett bortfall
av potentiella minsaneringsuppdrag skulle på kort sikt
kunna innebära en drastiskt minskad omsättning i
Countermine plc.

Kursen för Countermine Technologies-aktien kan i
framtiden komma att ﬂuktuera kraftigt, bland annat
som en följd av kvartalsmässiga resultatvariationer,
särskilt inom intressebolaget Countermine plc, den
allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Bolagets aktie kan
vara otillräckligt likvid ,vilket kan skapa svårigheter för
aktieägare att förändra sitt innehav.

Teknisk utveckling
Teknisk utveckling av minsaneringsmaskiner kan i
framtiden ändra marknadsförutsättningarna och möjligheterna för Countermine. Det ﬁ nns en risk att den
tekniska utvecklingen kan förkorta den ekonomiskt
försvarbara livscykeln för Countermines teknik och
tjänster och därmed reducera Countermines konkurrenskraft. Countermine utesluter inte att det, utan förhöjd personrisk för minsaneraren, kan utvecklas lättare
och mer smidiga maskiner för minsanering. Utveckling
inom området bedrivs idag av ett ﬂertal aktörer inom
minsanering. Dessutom pågår fortfarande utveckling
och produktion av minor trots att sådan förbjuds enligt
Ottawakonventionen. Nya typer av minor kan förändra
marknadsförutsättningarna genom krav på teknisk
utveckling av minsaneringsutrustning.
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Framtida utdelning
Eventuell framtida utdelning i Countermine Technologies är beroende av framtida resultat, ﬁ nansiell
ställning, kassaﬂöden, rörelsekapitalbehov och andra
faktorer. Countermine-koncernen har ännu inte börjat
generera positivt resultat och har inte heller börjat
lämna utdelning vilket naturligt reducerar intresset för
Countermine Technologies-aktien. Det kan ej garanteras att Countermine Technologies i framtiden kommer
att ge utdelning.

Resursknapp ekonomifunktion
Bolaget har historiskt haft otillräckliga resurser för
att hantera redovisning och intern kontroll. Detta kan
innebära en begränsning av Bolagets möjligheter att
i tid producera fullt korrekt ekonomisk information
samt begränsningar i möjligheten till styrning och uppföljning av verksamheten.

RISKFAKTORER

Potentiella företagsförvärv

Marknadsacceptans

Countermine-koncernen har hittills expanderat genom
organisk tillväxt. Bolaget utesluter inte att det i framtiden kan bli aktuellt med förvärv av bolag särskilt
inom minsaneringsverksamheten under Countermine
plc. Ett förvärv är förenat med osäkerhet bland annat
avseende de organisatoriska svårigheter som följer
med integration av verksamheter med olika kulturer.
En förvärvsprocess kan dessutom ta betydande resurer
i anspråk från ledningen i Countermine plc och kan
också innebära en väsentlig ﬁ nansiell ansträngning.

Countermine plcs förmåga att få kontrakt på olika minsanerinsuppdrag är beroende av förtroendet från olika
potentiella beställare och att minsaneringen uppfyller de krav som FN och övriga uppdragsgivare ställer.
Försämrad trovärdighet kan få allvarliga konsekvenser för Countermine plcs verksamhet. Countermine
plc är en relativt liten aktör och det ﬁ nns därför risk
att olika beställare visar tveksamhet att kontraktera
Countermine plc för mer omfattande uppdrag. Vidare
ﬁ nns en risk att genomfört arbete i projekt underkänns
vid kontroll och därför helt eller delvis måste göras om
vilket kan påverka Countermine plcs anseende och
resultat negativt.

Beroende av personal och nyckelpersoner
Countermines verksamhet innebär stora krav på ledning och personal. Kunskaper om Countermines teknik
och arbetsprocess är kritisk och ﬁnns hos ett begränsat
antal personer i Countermine-koncernen. Det är en
förutsättning för framgång att Countermine kan bibehålla och attrahera kvaliﬁcerad personal i olika befattningar såväl i Sverige som internationellt. Om någon
av dessa nyckelpersoner skulle lämna Counterminekoncernen, skulle detta kunna få negativ eﬀekt på
Countermines utveckling. Det ﬁ nns ingen garanti för
att Countermine-koncernen kommer att kunna lyckas
behålla eller rekrytera personer som har eller skulle
kunna ha betydelse för Countermine.

Notering på AIM
Countermine Technologies genomförde 2005 en
omstrukturering av koncernen där minsaneringsverksamheten som avgörande händelse fördes in under
Countermine plc. Det senare bolaget ägs f n efter
genomförda kapitaliseringar till 67 procent och beräknas efter AIM-notering ägas till i storleksordningen
25 procent. Countermine plc har ett behov av kapitaltillförsel för den löpande rörelsen men också som en
trovärdighetsfaktor relativt internationella beställare.
AIM är en planerad ﬁ nansieringskälla för Countermine
plc samtidigt som denna kapitalisering bör genomföras
inom en viss tidsram. En fördröjning av bolagets AIMnotering kan innebära ett ökat kapitalförsörjningsansvar för Countermine Technologies samtidigt som risk
ﬁ nns för ökad utspädning i ägandet.

O.R.A.C.L.E.-teknikens effektivitet
Countermine plcs minsaneringsverksamhet är helt
beroende av maskinell utrustning för hög saneringseffektivitet. Otillräckligt fungerande utrustning med
driftstörningar kan rubba förtroendet för Countermine
och försämra förutsättningarna för lönsamhet.
Countermine plc har för närvarande endast en
O.R.A.C.L.E.-maskin i drift vilket ökar exponeringen
för driftsstörningar i den operativa verksamheten.
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Konkurrens
Countermine agerar på konkurrensutsatta marknader
och möter konkurrens från olika aktörer med olika
tekniker. Den globala efterfrågan på minsanering är
mycket omfattande samtidigt som krav på kostnadseﬀektiv och säker minsanering driver den tekniska
utvecklingen framåt. Sammantaget skapar detta goda
förutsättningar för lönsamhet inom maskinell minsanering vilket kan förväntas attrahera ytterligare
aktörer. Bedömningen är därför att konkurrensen successivt kommer att tillta vilket kan ge negativa eﬀekter
på Countermines lönsamhet. Konkurrensen på marknaden för minsanering är idag fragmenterad. Det ﬁ nns
ett antal aktörer med kapacitet att satsa betydande ekonomiska resurser inom minsanering. Det kan exempelvis vara aktörer med samma proﬁ l som Countermine
plc men även större entreprenadbolag. Aktörer med
avgörande ﬁ nansiell styrka och hög teknisk kapacitet
skulle kunna förändra rådande konkurrenssituation
och på ett avgörande sätt påverka förutsättningarna för
Countermines verksamhet inom överskådlig tid.

Åtaganden för skuldsättning
Countermine Technologies kan vid krav på återbetalning av konvertibla skuldebrev utan konvertering
behöva använda medel som är avsedda för ﬁ nansiering
av verksamheten till betalning av lånebeloppet, vilket
kan få negativa eﬀekter på Countermine Technologies
resultat och ﬁnansiella ställning. En eventuell återbetalning av lånebeloppet kommer således att ha betydande likviditetseﬀekter på Countermine-koncernen.

Framtida kapitalbehov
Countermine-koncernen har historiskt gått med
underskott och periodvis haft en ansträngd ﬁ nansiell situation och därför löpande varit beroende av
tillskott av externt kapital. Det kan inte uteslutas att
Countermine även i framtiden kan komma att behöva
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ytterligare tillskott av kapital. Countermines möjlighet
till extern kapitalförsörjning är i hög grad beroende
av en fungerande och expanderande minsaneringsverksamhet. Det ﬁ nns inga garantier att Countermine
genom positivt resultat kan generera erfordligt kapital
samtidigt som den framtida expansionen kan komma
att anstränga Countermines ﬁ nansiella resurser och
öka behovet av rörelsekapital. Trots att Countermine
hittills har lyckats skaﬀa nödvändigt kapital ﬁ nns inga
garantier för att det i framtiden är möjligt att skaﬀ a
nödvändiga ﬁ nansiella medel.

Politiska risker
Geograﬁskt ﬁ nns stora delar av Countermines marknad i tidigare krigsdrabbade länder. Bolagets kunder
utgörs i stor utsträckning av statliga myndigheter och
organisationer. Politisk instabilitet råder i ﬂera av
dessa länder och nya oroligheter kan inte uteslutas.
Aﬀ ärsklimatet och det politiska systemet är i många
länder instabilt och under uppbyggnad. Det går inte att
utesluta att korruption kan förekomma vid upphandling av minsaneringsuppdrag. Processer och tillvägagångssätt varierar vilket kan försvåra planering av och
Countermines resurser.

Valutakursfluktuationer
En stor del av Countermines plcs verksamhet bedrivs
utanför Sverige och redovisas i utländsk valuta.
Countermine Technologies är därför beroende av
förändringar i den svenska växelkursen relativt andra
valutor. Intäkter från den operativa minsaneringsverksamheten genereras framför allt i USD medan en stor
del av kostnaderna uppkommer i olika lokala valutor
och i SEK. Framtida ﬂuktuationer i olika utländska
valutor i förhållande till SEK kan få negativ inverkan på
värdet av Countermine Technologies resultatandelar
och aktier i intressebolaget Countermine plc.
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Kontrollerande aktieägare
Countermine Technologies äger för närvarande 67
procent i Countermine plc. Vid utbyte av utestående
konvertibla skuldebrev i Countermine plc kommer
Countermine Technologies ägande att reduceras till
40 procent i Countermine plc. Även om företrädare för
Countermine Technologies styrelse sitter i styrelsen för
Countermine plc kommer Countermine Technologies
aktieägare inte längre att vara kontrollerande aktieägare i Countermine plc. Vidare kan kommande notering på AIM samt framtida kapitalanskaﬀ ningar i
Countermine plc ge upphov till ytterligare utspädning
för Countermine Technologies aktieägare och därmed
minskad kontroll över Countermine plc.

Verksamhet i flera länder
Countermine-koncernen är verksam i ett ﬂertal länder
samt avser att i framtiden expandera verksamheten
till ytterligare länder. I samband med detta utsätts
Countermine-koncernen för risker som följer med
internationell aﬀ ärsverksamhet och ställs inför olika
regelverk i olika jurisdiktioner. Dessa bestämmelser
omfattar bland annat restriktioner för export och
import, restriktioner mot kapitalrörelser, tullar, skatter,
tillstånd för minsanering samt olika länders politiska
och ekonomiska förhållanden.

Immateriellt skydd
Det ﬁ nns inom Countermine-koncernen inga
patent registrerade avseende Countermines teknik.
Det ﬁ nns därför en risk att konkurrenter anammar Countermines teknik och på kort tid bygger
upp en plattform mer eller mindre kopierad ifrån
Countermine. Bolaget skulle därmed löpa risk att förlora sitt initiativ i marknaden och potentiella uppdrag
vilket skulle leda till reducerad verksamhet.

RISKFAKTORER
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Inbjudan
Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta
Prospekt, aktieägare i Countermine Technologies att
teckna aktier med stöd av företrädesrätt samt innehavare av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev
att teckna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid extra bolagsstämma i Countermine
Technologies den 28 november 2006 godkändes styrelsens beslut från den 30 oktober 2006 att genomföra
en emission med företrädesrätt för Bolagets beﬁ ntliga
aktieägare samt en riktad emission till innehavare
av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i
Bolaget. Skälet till den riktade emissionen är dels att
det i villkoren för teckningsoptionerna och konvertibla
skuldebreven stipuleras att innehavare, i händelse av
företrädesemission till aktieägarna, skall erbjudas rätt
till teckning som om de innehaft det antal aktier som
teckningsoptionerna och konvertibla skuldebreven
berättigar till nyteckning av respektive utbyte till, dels
att Bolaget önskar en bred bas för genomförandet av
emissionerna. Detta innebär att någon omräkning av
villkoren för teckningsoptionerna och konvertibla skuldebreven inte kommer att ske med anledning av föreliggande emissioner.
Sammantaget innebär emissionerna att aktiekapitalet kommer att öka med högst 828 995,20 SEK från
3 353 688,80 SEK till högst 4 182 684,00 SEK genom
emission av högst 375 000 A-aktier och 7 914 952 Baktier till en emissionskurs om 3,50 SEK per aktie, med
ett kvotvärde på 0,10 SEK per aktie.
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Innehav av fem (5) beﬁ ntliga A-aktier berättigar till
teckning av en (1) ny A-aktie och innehav av fem beﬁ ntliga (5) B-aktier berättigar till teckning av en (1) ny Baktie. Innehav av fem (5) teckningsoptioner berättigar
till teckning av en (1) ny B-aktie. Innehav av konvertibla
skuldebrev berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie
för varje femtal (5) B-aktier som konvertibla skuldebrev
berättigar till utbyte till.
Bolaget kommer att tillföras högst 29 014 832 SEK
före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till
cirka 5,2 MSEK. Erbjudandet på sammanlagt 8 289 952
aktier motsvarar 16,7 procent av kapitalet och 16,7 procent av rösterna i Countermine Technologies efter föreliggande emissioner och vid fullt nyttjande av samtliga
teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev.
Företrädesemissionen och den riktade emissionen,
som omfattar sammanlagt 29,0 MSEK, är säkerställda
genom garanti på 18,8 MSEK utställd av Erik Penser
Fondkommission samt genom teckningsförbindelser
och avsiktsförklaringar från större ägare i Bolaget på
sammanlagt 10,2 MSEK.
Styrelsen avser att redovisa resultatet av genomförda
emissioner genom pressmeddelande som kommer att
oﬀentliggöras så snart är möjligt efter teckningstidens
utgång.
Södertälje den 4 december 2006
Countermine Technologies AB (publ)
Styrelsen
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Bakgrund och motiv
Countermine har sedan 1989 arbetat med utveckling
och produktion av eﬀektiv och säker minsaneringsutrustning. Bolaget har därigenom utvecklat det kraftfulla minsaneringsverktyget O.R.A.C.L.E. som med hög
eﬀektivitet under hög personsäkerhet kan sanera och
därmed återskapa brukbar mark i tidigare minerade
områden. Bolaget har vid sidan av detta utvecklat en
kompetens inom sanering av oexploderad ammunition.
Bolaget har lagt fast en strategi som ett internationellt verkande bolag inom minsanering med egen
utveckling av produktionsutrustning. Countermine
avser inte bedriva någon extern försäljning av egenutvecklad minsaneringsutrustning.
Countermine har under de senare åren genomfört
minsaneringsuppdrag i Kroatien där över 4,8 miljoner
kvadratmeter minerad mark har sanerats utan kvalitetsanmärkningar. Countermine har därmed befäst en
stark position relativt olika konkurrenter och den kontrollerande myndigheten i landet, CROMAC. Kroatien
har utvecklats till en mycket intressant referensmarknad för Countermine.
Countermine Technologies har genom ett strategiskt beslut, i ambitionen att genomföra internationella
minsaneringsuppdrag, överfört minsaneringsverksamheten till intressebolaget Countermine plc med
säte i England och har bl a under sommaren 2005
tillfört kapital till detta bolag genom ett par riktade
emissioner till ett antal internationella investerare.
Countermine Technologies äger för närvarande 67
procent i Countermine plc, en ägarandel som enligt
gällande ﬁ nansieringsavtal kommer att reduceras till
nivån 25 procent efter genomförd AIM-notering av
Countermine plc.
Countermine plc har för att utöka minsaneringsverksamheten och skapa tillväxt deltagit och deltar i ett
antal oﬀert- och upphandlingsprocesser avseende stor-

skalig minsanering i olika länder i Mellanöstern och
runt Medelhavet. Bolaget bedömer att det har en stark
position relativt olika aktörer i marknaden med sämre
och mindre verkningsfull och personsäker teknik.
Countermine plc har beslutat avvakta med den
planerade AIM-noteringen med anledning av fördröjd
orderingång.
Motivet för föreliggande emissioner är att tillföra
Countermine Technologies rörelsekapital och ekonomiska medel att delta i ﬁ nansieringen av den fortsatta
marknadsetableringen av Countermine plc samt fortsatt utveckling av tekniska lösningar för minsanering.
Countermine Technologies bedömer att Bolaget efter
att ha genomfört föreliggande nyemissioner kommer
att ha en tillfredsställande likvid situation för fortsatt drift av verksamheten, inklusive beredskap för
betalning av och omsättning av lån. Det kan dock inte
uteslutas att Countermine Technologies i en framtid
kommer att behöva genomföra ytterligare kapitalanskaﬀ ningar riktade till Bolagets aktieägare.
Styrelsen hänvisar i övrigt till redogörelsen i detta
Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen med anledning av föreliggande emissioner.
Styrelsen i Countermine Technologies är ansvarig för
den information som lämnas i detta Prospekt och försäkrar härmed att, såvitt är känt av styrelsen, uppgifterna i Prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att inget av väsentlig betydelse är utelämnat
som skulle kunna påverka den bild av Counterminekoncernen som skapas genom Prospektet.
Södertälje den 4 december 2006
Countermine Technologies AB (publ)
Styrelsen
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Villkor och anvisningar
Rätt att teckna

Handel med teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 5 december
2006 är registrerad som aktieägare eller innehavare
av teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev i
Countermine Technologies AB äger rätt att teckna
aktier. Fem (5) beﬁ ntliga A-aktier ger rätt att med företrädesrätt teckna en (1) ny A-aktie och fem (5) beﬁ ntliga
B-aktier ger rätt att med företrädesrätt teckna en (1) ny
B-aktie. Fem (5) beﬁ ntliga teckningsoptioner ger rätt
att teckna en (1) ny B-aktie. Varje femtal (5) B-aktier
som konvertibla skuldebrev berättigar till utbyte till ger
rätt att teckna en (1) ny B-aktie. Den utspädningseﬀekt
som uppstår för aktieägare som väljer att inte delta i
emissionen uppgår till 19,8 procent.
Rätten för innehavare av teckningsoptioner och
konvertibla skuldebrev att teckna sig för aktier i föreliggande nyemissioner grundar sig på villkor som meddelats vid tidigare emission av teckningsoptioner och
konvertibla skuldebrev. Villkoren innebär att innehavarna, i händelse av företrädesemission, kan erbjudas
rätt att delta på samma villkor som aktieägarna, som
om de innehaft det antal aktier som teckningsoptioner respektive konvertibla skuldebrev berättigar till
nyteckning av respektive utbyte till. Detta innebär att
någon omräkning av villkor för teckningsoptioner och
konvertibla skuldebrev inte kommer att ske med anledning av föreliggande emissioner.

Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske
på NGM Equity under perioden 8–19 december 2006.
Bank eller fondkommissionär handlägger förmedling
av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända
sig till sin bank eller fondkommissionär.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 3,50 SEK per aktie oavsett
aktieslag. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos VPC AB (”VPC”) för rätt att delta
i emissionerna är den 5 december 2006. Sista dag för
handel med Countermine Technologies aktier och
teckningsoptioner med rätt att delta i emissionerna är
den 30 november 2006.

Teckningsrätter
Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. Den som på avstämningsdagen är registerad
som aktieägare, innehavare av teckningsoptioner
och/eller konvertibla skuldebrev erhåller teckningsrätter. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt av serie A
för varje innehavd A-aktie samt en (1) teckningsrätt av
serie B för varje innehavd B-aktie. Innehavare av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev erhåller en
(1) teckningsrätt av serie B för varje B-aktie som teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev berättigar till
nyteckning av respektive utbyte till. Fem (5) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en (1) A-aktie
och fem (5) teckningsrätter av serie B berättigar till
teckning av en (1) B-aktie.

COUNTERMINE » INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Teckningstid
Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under perioden
8–22 december 2006. Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång
och förlorar därmed sitt värde. Dessa kommer då att
avregistreras från VP-kontot utan avisering från VPC.
För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätter
måste dessa antingen utnyttjas för teckning av aktier
senast den 22 december 2006 eller säljas senast den 19
december 2006.

Information till direktregistrerade aktieägare
och innehavare av teckningsoptioner
De aktieägare och innehavare av teckningsoptioner
som på avstämningsdagen är registrerade i den av VPC
för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår
bland annat antalet erhållna teckningsrätter.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med
ﬂera erhåller inte någon emissionsredovisning utan
underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VPkonto kommer ej att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare
och innehavare av teckningsoptioner
De aktieägare och innehavare av teckningsoptioner
som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos
bank eller fondkommissionär erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall ske
i enlighet med anvisningar från respektive bank eller
fondkommissionär.

Information till innehavare av
konvertibla skuldebrev
Bolagets konvertibla skuldebrev är inte VPC-registrerade. Innehavare av konvertibla skuldebrev kommer att
underrättas separat.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Teckning och betalning med
stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätt skall ske
genom samtidig kontant betalning. Observera att det
normalt tar cirka tre bankdagar för betalningen att nå
mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds med
post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag.
Teckning och betalning skall ske i enlighet med något
av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från VPC
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall den
förtryckta inbetalningsavin från VPC användas som
underlag för teckning genom betalning. Den särskilda
anmälningssedeln skall därmed inte användas. Inga
tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller
om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat
antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta inbetalningsavin, skall särskild anmälningssedel användas. Teckning genom betalning sker med den
inbetalningsavi som medföljer den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från VPC
skall därmed inte användas. Särskild anmälningssedel
kan beställas från Erik Penser Fondkommission via
telefon eller e-post. Anmälan är bindande.
Ifylld särskild anmälningssedel skall skickas eller lämnas till:
Erik Penser Fondkommission AB
Emissionsavdelningen
Box 7405
103 91 STOCKHOLM
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Teckning utan stöd av teckningsrätter
För det fall samtliga teckningsrätter tilldelade aktieägare inte utnyttjas skall tilldelning av ej tecknade
aktier ske pro rata till aktieägare som tecknar utan
stöd av företrädesrätt i förhållande till det antal aktier
de tidigare äger (subsidiär företrädesrätt). Aktier som
inte tecknas med subsidiär företrädesrätt skall tilldelas
allmänheten pro rata i förhållande till antalet tecknade
aktier och i sista hand fördelas till garanter.
För det fall samtliga teckningsrätter tilldelade
innehavare av teckningsoptioner och konvertibla
skuldebrev inte utnyttjas, skall tilldelning av aktier
ske till övriga innehavare av teckningsoptioner och
konvertibla skuldebrev pro rata i förhållande till det
antal aktier som teckningsoptioner och konvertibla
skuldebrev berättigar till nyteckning av respektive
utbyte till. Aktier som inte tilldelas övriga innehavare
av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev skall
i första hand tilldelas nuvarande aktieägare pro rata i
förhållande till det antal aktier de tidigare äger, i andra
hand tilldelas allmänheten pro rata i förhållande till
antal tecknade aktier och i sista hand tilldelas garanter.
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall
ske under samma tidsperiod som teckning med stöd av
teckningsrätter, 8–22 december 2006. Intresseanmälan
att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter skall
göras på anmälningssedel som ifylls, undertecknas och
skickas eller lämnas till Erik Penser Fondkommission
på adress enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas
från Erik Penser Fondkommission via telefon, e-post
eller hemsida. Anmälningssedeln skall vara Erik Penser
Fondkommission tillhanda senast den 22 december
2006 klockan 17.00. Anmälan är bindande. Besked om
eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick
av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med
anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till
dem som erhållit tilldelning.

Utländska aktieägare
Besöksadress: Biblioteksgatan 9
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Hemsida: www.penser.se/countermine
Särskild anmälningssedel skall vara Erik Penser
Fondkommission tillhanda senast den 22 december
2006 klockan 17.00. Ofullständig eller felaktig ifylld
särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende.

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige skall sända
den förtryckta inbetalningsavin, i de fall samtliga
erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller särskild anmälningssedel, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, tillsammans med betalning till adress enligt ovan.
Betalning skall erläggas på Erik Penser
Fondkommissions bankräkning i SEB 5565-1007369,
IBAN-nummer SE0750000000055651007369,
SWIFT-adress ESSESESS.
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Betald tecknad aktie (BTA)

Leverans av aktier

Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart
detta kan ske, vilket normalt innebär cirka tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en
VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto.
Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via
depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

BTA kommer att ersättas med aktier när emissionerna har registrerats hos Bolagsverket. Efter denna
registrering kommer BTA att bokas ut från respektive
VP-konto och ersättas med aktier utan avisering.
Sådan ombokning beräknas ske i mitten av januari
2007. I samband med detta beräknas de nyemitterade
B-aktierna bli föremål för handel på NGM Equity.

Rätt till utdelning
Handel i BTA
Handel med BTA kommer att ske på NGM Equity från
den 8 december 2006 till och med att Bolagsverket har
registrerat emissionerna och ombokning till aktier sker.
Denna registrering beräknas ske i början av januari
2007.
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De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från
och med för räkenskapsåret 2006. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av VPC.

Notering
B-aktierna i Countermine Technologies är noterade
på NGM Equity. Bolaget handlas med kortnamnet
COUM B. En handelspost omfattar 2 000 aktier.
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Styrelsens ordförande har ordet
Bäste aktieägare!
Countermine Technologies har tagit ett antal steg de
senaste två åren med sikte på att på ett avgörande sätt
utvecklas till ett minsanerande bolag baserat på egenutvecklad teknik. Det gäller Countermines struktur
och organisation med sammanhängande kapitalisering, omfattande oﬀertverksamhet inom intressebolaget Countermine plc med fokus på storskalig minsanering främst i länder i Mellanöstern samt utveckling av
den andra generationens O.R.A.C.L.E.-teknik.
Vi har för att säkerställa internationell ﬁ nansiering
och ge internationell legitimitet åt vår minsaneringsverksamhet anpassat vår legala struktur och fört över
Countermine Technologies minsaneringsrörelse till
det Londonbaserade intressebolaget Countermine
plc. Detta bolag äger Countermine Operations till
100 procent och genom detta bolag även det kroatiska
bolaget TerraFirma. Countermine Technologies äger
för närvarande Countermine plc till 67 procent, en
ägarandel som kommer att reduceras till i storleksordningen 25 procent efter planerad kapitalisering och
notering på AIM.
All produktion av minsaneringsutrustning sker i
det helägda dotterbolaget Countermine Engineering.
Det är i ett framtida scenario inte osannolikt att även
detta bolag förs ned under Countermine plc, varefter
Countermine Technologies blir ett rent förvaltningsbolag med uppgift att representera svenska ägare i det
AIM-noterade intressebolaget Countermine plc med
internationell minsaneringsverksamhet.
Internationella fonder i London har hittills tillfört
kapital till intressebolaget Countermine plc på cirka 44
MSEK fördelat på eget kapital och konvertibla skuldebrev och har skrivit avtal om ytterligare kapitalisering i
anslutning till den planerade AIM-noteringen. Hittills
har tillfört kapital nyttjats för produktion av minsaneringsmaskiner och drift av bolaget. Countermine plc
har dock i samråd med nämnda investorer i detta bolag
aktivt valt att avvakta med AIM-noteringen beroende
på fördröjd orderingång.

Countermine plc har under förstärkt organisation
genomfört en omfattande oﬀertverksamhet med
sikte på storskalig minsanering främst i länder i
Mellanöstern. Vår ﬂeråriga Kroatien-verksamhet
utgör en kvaliﬁcerande referens. Det är uppenbart
att det globala minproblemet endast kan och måste
lösas med maskinell teknik. O.R.A.C.L.E.-tekniken
är mycket eﬀektiv – åtminstone hundra gånger mer
eﬀektiv än manuell sanering beroende på markförhållanden och terräng. Manuell minsanering tillämpas
dock fortfarande i stor utsträckning, tyvärr ofta av
sysselsättningsskäl, utan tanke på de mycket påtagliga
personrisker tekniken innebär.
Vi har under ett antal år arbetat med utveckling av
vår teknik och produktion pågår av maskiner av den nya
generationen O.R.A.C.L.E. II med sikte på användning
i Mellanöstern. Den nya maskinen innebär omfattande
förbättringar av beﬁ ntlig teknik. Samtidigt ﬁ nns planer
på komplettering med lättare minsaneringsmaskiner
för mer komplex minsanering på mindre ytor, fortfarande med bibehållen personsäkerhet.
Countermine Technologies tillförs genom föreliggande nyemissioner 29 MSEK som rörelsekapital och
ekonomiska medel att delta i ﬁ nansieringen av den
fortsatta marknadsetableringen av intressebolaget
Countermine plc samt fortsatt utveckling av tekniska
lösningar för minsanering.
Vi förstärker genom emissionerna vår ﬁ nansiella
trovärdighet som internationell aktör inom minsanering.
Välkommen att delta i Countermine Technologies
nyemissioner!

Björn Wolrath

Södertälje den 4 december 2006
Björn Wolrath
Styrelsens ordförande
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VD har ordet

Lars Nyhlin

Det globala minproblemet är mycket stort – så omfattande att det verkningsfullt endast kan lösas – och
måste lösas – med maskinell teknik. Enligt FN ﬁ nns
omkring 70 miljoner minor i 80 länder på en sammanlagd yta av en miljon kvadratkilometer, en yta motsvarande drygt hela Skandinavien.
Vi har samlat Countermines operativa minsaneringsverksamhet i intressebolaget Countermine plc
och har där kapacitet att sanera i storleksordningen 12
miljoner kvadratmeter per O.R.A.C.L.E.-maskin vid
250 dagars drift per år. Detta skall jämföras med 40 000
kvadratmeter per man och år vid manuell sanering,
beräknat som maximalt 20 kvadratmeter per timme,
åtta timmar per dag under 250 dagar per år. Vi vet att
det senare inte är realistiskt. Framförallt skulle det ta
25 miljoner manår att genomföra uppgiften!
Behovet av minsanering gäller såväl kommersiell
markexploatering för oljeutvinning, väg- och byggprojekt som återställande av mark för livsmedelsproduktion. Minsaneringsuppdrag som ﬁ nansieras med publika medel brukar regelmässigt innebära långa upphandlingstider. Detta är också vårt problem i Countermine
plc. Vi har träﬀats av förseningar i orderingång vilket
också blivit kostsamt för oss.
Vi har bästa tänkbara teknik i Countermine, särskilt
den nya maskinen O.R.A.C.L.E. II som har förbättrad
framdrivning, kan genomföra minsanering på större
djup och har bättre förarkomfort. Vår beﬁ ntliga maskin
har uppgraderats för varmare klimat och för ökat saneringsdjup ned till 45 cm.
Countermine har genomfört omfattande minsanering i Kroatien, ett prioriterat land inför ett framtida
EU-inträde. Kroatien har varit centrum för våra aktiviteter under de senaste åren och kan sägas ha varit vårt
marknadsmässiga skyltfönster gentemot potentiella
beställare. Vi har utvecklat en stark position i förhållande till våra konkurrenter.
Kroatien som land har valt att dela upp minsaneringsprojekten i mindre ytor vilket inte är optimalt för
vår relativt tunga maskinteknik. Fordonets tyngd är
nödvändig av personsäkerhets- och eﬀektivitetsskäl.
Det är därför önskvärt att etablera verksamhet i länder
med större sammanhängande projekt, t ex Turkiet,
Libanon, Egypten, Jordanien och Libyen. Vi har därför
bedrivit omfattande marknadsaktiviteter och -sonderingar under 2006 med sikte på storskalig minsanering
i dessa länder. Målet är att etablera verksamhet på
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minst en ny marknad under 2007. Vi har också anpassat
vår juridiska struktur genom att överföra all minsaneringsaktivitet till intressebolaget Countermine plc för
att med London som bas bättre fungera som internationell aktör.
Countermine plc har deltagit i upphandlingen av ett
omfattande minsaneringsuppdrag i regionen Mardin
i Turkiet. Denna avbröts under processens gång och
kommer troligen att återupptas under 2007. Vi kommer
att delta i ﬂera anbudsomgångar i Turkiets gränsområden mot Syrien. Dessa minfält består av 360 kvadratkilometer minerad mark omfattande mer än 600 000
minor. Totalt väntas sex anbudsförfrågningar gällande
gränsområden mot Syrien genomföras under det kommande året.
Libanon har ett stort behov av återuppbyggnad och
sanering av minor och oexploderad ammunition efter
den senaste konﬂikten med Israel. Här kan betydande
ﬁ nansieringsstöd och donationer väntas från bland
annat Gulf-staterna. Den första upphandlingen avgjordes helt till förmån för manuell minsanering, möjligen
beroende på bland annat klusterbomber efterlämnade
i främst stadsbebyggelse. Dessa måste helt naturligt
saneras manuellt. I Egypten övervägs minsanering för
i huvudsak kommersiella ändamål, bl a för turismindustrin och för oljeutvinning. Även i Jordanien råder
liknande förhållanden, där sanering för kommersiella
ändamål ligger i den nationella minsaneringsplanen.
Libyen och alla de länder som påbörjar on-shore prospektering av olja har ett mycket omfattande minproblem att hantera. I Libyen gäller det hela landet sedan
andra världskriget och längs landets gränser efter konﬂikter med Egypten och Chad. Oljeindustrin efterfrågar omfattande minsanering som en förutsättning för
nya prospekteringsprojekt i utsatta områden.
Vår vision är att genom Countermine plc internationellt erkännas som det ledande kommersiella minsaneringsföretaget och att under god lönsamhet bidra till
att inom överskådlig tid lösa det globala minproblemet.
Jag är övertygad att vi kommer att lyckas med det.
Välkommen att delta i vårt arbete!
Södertälje den 4 december 2005
Lars Nylin
Verkställande direktör
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Marknad
År av krig och konﬂikter har lämnat kvar miljontals
landminor och oexploderad ammunition i markområden runt om i världen. Dessa utgör ett dödligt hot mot
människorna i miljön och omöjliggör all användning av
marken. Enligt FN ﬁ nns idag cirka 70 miljoner minor
och oexploderad ammunition i omkring 80 länder.
Mörkertalet kan dessutom vara betydande eftersom
tillförlitliga uppgifter saknas. En miljon kvadratkilometer mark, motsvarande en tiondel av USA eller
drygt hela Skandinavien, beräknas vara minerad och
därigenom oanvändbar för odling eller kommersiell
exploatering. Hela denna yta är i behov av minsaneringstjänster.¹

Beskrivning av landminor
En landmina är en explosiv anordning som utlöses av
en person, ett fordon eller på kommando via elektronisk
kabel eller radiosignal. Syftet är att lamslå, slå ut eller
döda ﬁenden. De ﬂesta landminor placeras på markytan eller under marken och ofta i stor mängd i så kallade
minfält eller minlinjer. Landminorna tillverkas ofta av
varaktiga material, t ex plast, bakelit, betong, glas eller
metall, för att kunna stå emot eﬀekter av olika väderlek,
årstider och tidens gång. En mina kan vara aktiv under
upp till sextio år varefter den ligger instabil i marken,
normalt med nedsatt sprängkraft.
Enligt FN ﬁ nns idag omkring 340 kända typer av
landminor i världen, improviserade konstruktioner
inte inräknade. Det tänkta målet/oﬀ ret, formen, färgen
och materialet kan skilja väsentligt mellan olika minor.
För att särskilja olika typer av minor kan landminor
delas in i två huvudgrupper, trupp/personminor och
stridsvagns-/fordonsminor. Ytterligare uppdelningar
görs sedan inom respektive grupp beroende på främst
verkans- och utlösningsprinciper. Exempel på vanliga
verkansprinciper är splitter, riktad sprängverkan och
kontaktsprängverkan. Exempel på vanliga utlösningsprinciper är tryck-, tråd- och elektrisk utlösning.

Personminor utvecklades från början i syfte att skydda
stridsvagnsminor mot sanering samt för att användas i
defensivt syfte för att skydda strategiska områden som
gränser, läger, broar och för att begränsa ﬁendens rörlighet. Efter hand började personminor emellertid även
att användas och läggas ut riktat mot civilbefolkningen.
Karaktäristiskt för personminor är att de är utvecklade
för att lemlästa snarare än att döda människor. Hela
samhällen terroriseras till följd av utplacerade personminor samtidigt som åkermark blir obrukbar.
Personminor produceras i ett dussintal länder och
nyttjas fortfarande i olika konﬂikter runt om i världen.
En personmina är en enkel och relativt billig konstruktion. FN beräknar att tillverkningskostnaden per mina
uppgår till så lite som 30 SEK. I motsats till detta uppgår kostnaden för att lokalisera och förstöra en personmina till mellan 3 000 och 10 000 SEK.

Stridsvagns-/fordonsminor
Stridsvagnsminor är primärt konstruerade för att
verka mot stridsvagnar och andra typer av bepansrade
stridsfordon. Eﬀekten är därmed förödande för vanliga
person- och lastbilar.
Liksom för personminor skiftar form, färg och material väsentligt mellan olika typer av stridsvagnsminor.
Äldre minor från tiden kring andra världskriget kan
vara enklare tryckutlösta träkonstruktioner, medan
mer moderna minor ofta är tillverkade av plastmaterial.

Utlösningsanordning
Utlösare
Tändare
Minkropp
Verkansdel
Hölje

Trupp-/personminor
Personminor användes första gången i större
skala under andra världskriget och har därefter
använts i många konﬂikter, däribland Koreakriget,
Vietnamkriget och det första Gulfkriget.

Stridsvagnsmina i genomskärning. Minans utlösningsanordning
initierar tändarens explosion som utlöser verkansdelens explosion. Den senare består av 4–10 kg sprängmedel beroende på
typ av mina.

¹ Information i detta avsnitt som berör minproblemets omfattning och konsekvenser samt minsaneringsprocessen har huvudsakligen
hämtats från Landmine Monitor Report 2006 (www.icbl.org/lm), International Mine Action Standards (www.mineactionstandards.
org), Journal of Mine Action (maic.jmu.edu), US Humanitarian Demining (www.humanitariandemining.org/demining), Totalförsvarets
ammunitions- och minröjningscentrum, SWEDEC (www.swedec.mil.se) samt Svenska FN-förbundet (www.sfn.se). När inte annan källa
särskilt anges bygger informationen på Bolagets bedömningar. I de fall informationen har hämtats från externa källor har denna återgivits korrekt och såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats som skulle göra informationen felaktig eller missvisande.
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Sprängämnesvikten i en stridsvagnsmina varierar i
intervallet 4–10 kg.
Stridvagnsminor delas in i undergrupper främst efter
utlösningsprincip. Fullbreddsutlösta minor kan utlösas
av målets fulla bredd, vilket innebär att stridsvagnen eller
fordonet inte behöver köra på minan direkt för att den
skall utlösas. Minan kan antingen vara utrustad med spröt
som utlöser vid påverkan, t ex av fronten på en stridsvagn, eller vara av magnetiskt avkännande typ. Minan
utlöses då när den känner av de magnetiska förändringar
som uppstår när målet passerar över den. Tryckutlösta
stridsvagnsminor utlöses då de utsätts för ett visst tryck.
Principen är i stort sett densamma som för en personmina. En stridsvagnsmina kräver dock avsevärt högre tryckpåverkan för att utlösas, i storleksordningen 100 kg eller
mer. Sidverkande autonoma minor är vanligtvis försedda
med ett elektroniskt tändsystem som är programmerat att
automatiskt utlösa mot det avsedda målet.

Minproblemets omfattning
Omkring 80 länder i världen har i dagsläget problem
med förekomst av landminor. Afghanistan, Angola,
Bosnien-Herzegovina, Kambodja, Kroatien, Eritrea, Irak,
Moçambique, Namibia, Nicaragua, Somalia och Sudan
är enligt FN de länder som är värst drabbade av minerad
mark. I dessa länder ﬁnns nästan hälften av de landminor som i dag är utplacerade i världen. Det är också i

79 länder och åtta landområden är enligt Landmine
Monitor Report 2006
drabbade av förekomst
av minor och oexploderad
ammunition.
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dessa länder som landminor skördar det största antalet
oﬀer. Enligt Landmine Monitor Report 2006 har intensiﬁerade konﬂikter under 2005 och 2006 dessutom lett till
ﬂer både civila och militära oﬀer för minor i länder som
Chad, Colombia, Pakistan, Burma och Sri Lanka.
Antalet utplacerade minor i världen går endast att
uppskatta i runda tal. Till följd av pågående konﬂ ikter,
minor som är utplacerade i avlägsna landområden samt
otillräckliga resurser för tillförlitlig datainsamling går
antalet minor inte att fastställa med exakthet. Olika
myndigheter, organisationer och frivilligorganisationer rapporterar varierande siﬀ ror mellan 45 och 110
miljoner minor. FN uppskattar att antalet utplacerade
minor i världen uppgår till omkring 70 miljoner. Därtill
placeras uppskattningsvis 2–5 miljoner nya landminor
ut i olika konﬂikter varje år och 250 miljoner minor
beräknas ﬁ nnas i olika lager. Det absoluta antalet
minor är dessutom i många fall mindre relevant, då
endast vetskap eller misstanke om att ett visst område
är minerat leder till att marken inom området blir
obeboelig och obrukbar. Det kan i vissa fall vara mer
relevant att se till storleken på den yta som är minerad
eller antalet människor i området som beräknas vara
drabbade. USAs organisation för internationell minsanering, US Humantarian Demining, uppskattar att
omkring en miljon kvadratkilometer mark runt om i
världen är minerad.
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Nedanstående tabell sammanfattar översiktligt minsituationen i några länder i världen. Vad som ofta utmärker länder och områden som är under återhämtning
från en konﬂ ikt är att de är illa förberedda både ekonomiskt och tekniskt för att hantera de problem som följer
av landminor.
Land
EUROPA

Minerad mark
(km2)

Antal minor
(tusental)

Bosnien-Herzegovina

2 090

iu

Kroatien

1 150

240

iu

900

iu

5 000–10 000

490

8 000–12 000

Turkiet

ASIEN
Afghanistan
Irak
Jordanien

35

200

Kambodja

460

1 000

Libanon

140

iu

SYDAMERIKA
Equador
Peru

440

50–60

iu

60–120

AFRIKA
Angola
Egypten
Libyen

1 300–1 400

iu

2 870

20 000

iu

1 500–3 000

Källa: Landmine Monitor Report 2006, Journal of Mine Action, SWEDEC.

Enligt Landmine Monitor Report 2006 sanerades mer
än 740 kvadratkilometer mark från minor under 2005,
motsvarande en årlig produktivitet som hittills inte
har överträﬀats sedan modern minsanering påbörjades
i slutet av 1980-talet. Mer än 470 000 landminor och
enheter oexploderad ammunition beräknas ha oskadliggjorts under 2005.

Konsekvenser av landminor
Humanitära konsekvenser
Landminor medför förödande konsekvenser i form av
skador och dödsfall bland människor. Många av dödsfallen inträﬀar i länder där det idag är fred, men där minor
fortfarande ligger utplacerade. Enligt Landmine Monitor
Report 2006 har 58 länder och sju landområden registrerat nya dödsfall till följd av minor sedan januari 2005. Av
dessa rapporterade 42 länder en ökning av antalet döda
från föregående år. I storleksordningen 15 000–20 000
personer varje år, d v s omkring 50 personer dagligen,
mister livet när de trampar på en mina. Långt ﬂer skadas.
Civila män, kvinnor och barn utgör huvuddelen av dem
som faller oﬀer för landminor och oexploderad ammunition i fredstid. Enligt FN bestod omkring 90 procent av
dem som dödades av minor av civilbefolkning och mer
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än en femtedel av det totala antalet döda var barn.
Minor orsakar skador i form av blindhet, brännskador, förstörda ben och armar, splitterskador samt
blodförlust/förblödning. De som överlever behöver ofta
sjukvård under lång tid och omfattande rehabilitering.
Förutom skador på människor orsakar minor även
dödsfall bland boskap och vilda djur samt ödeläggelse
av den omgivande miljön.

Ekonomiska konsekvenser
Förekomsten av minor leder även till att mark och
landområden som skulle kunna användas för exempelvis jordbruk, bostäder eller industri och därmed
öka landets inkomster både direkt och indirekt blir
obrukbar. Förekomst eller enbart misstanke om förekomst av landminor inom ett visst område kan leda
till att den ekonomiska utvecklingen inom området
avstannar eller blir obeﬁ ntlig. För att kunna utveckla
ett område på ett bra sätt krävs möjlighet till utveckling
av infrastruktur som vägar, vatten, marknader och
skolor. Landminor hindrar även arbetskraftsrörlighet
och begränsar tillgången till varor, tjänster och framför
allt mat. Allt detta sammantaget bidrar till att försena
utvecklingen av alla typer av vanliga samhällstjänster
och i förlängningen den ekonomiska utvecklingen i det
drabbade området.

Minsaneringsprocessen
Minsanering som process består av fyra delmoment:
informationsinsamling/kartläggning, minfältsmarkering, borttagning av minor samt uppföljning/kontroll.

Informationsinsamling/kartläggning
Informationsinsamling avseende minrelaterad information är det första steget i minsaneringsprocessen.
Undersökningar genomförs för att utreda den socioekonomiska påverkan förekomsten av minor har och
förenklar prioriteringen av olika områden för sanering.
I undersökningarna används all tillgänglig information, exempelvis historisk minfältsdokumentation, d v s
var minorna är utlagda, data om oﬀer för minor i området samt intervjuer med tidigare stridande styrkor och
lokalbefolkningen. Tekniska undersökningar deﬁ nierar
därefter minfälten och ger detaljerande kartor för minsaneringsuppdraget. Kartorna utgör basdata för den
operativa planeringen av minsaneringen.

Minfältsmarkering
Minfältsmarkering görs när ett minerat område är
identiﬁerat. Syftet är att förhindra att någon beträder
det minerade området. Markeringen görs i kombination med informationsinsatser riktade till lokalbefolkningen.
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Borttagning av minor
Borttagning av minor kan ske med olika metoder.
Valet av metod beror på ﬂera olika faktorer, exempelvis
markförhållanden, förekomst av vegetation, planerat
saneringsdjup och topograﬁ. Tillgång till ekonomiska
resurser är ofta en påverkande faktor. Olika metoder
för minsanering används vanligen i kombination med
varandra för att uppnå så hög saneringsgrad och tillförlitlighet som möjligt.
Manuell minsanering genomförs av utbildade minsanerare som utrustade med skyddsklädsel använder
sig av metalldetektorer och långa tunna stavar, s k
minpikar, för att lokalisera minor som därefter förstörs
med hjälp av kontrollerad explosion eller desarmering.
Utbildningen för att lära sig att upptäcka, hantera och
förstöra minor tar enligt FN omkring en månad. Därtill
krävs ytterligare utbildning kring de speciﬁ ka procedurer och arbetsregler som berör det aktuella minsaneringsuppdraget.
Omkring 90 procent av all minsanering görs i dag
manuellt. Manuell minsanering anses vara den mest
pålitliga metoden men är samtidigt mycket tidsödande
och riskfylld. En människa klarar av att sanera 2–40
kvadratmeter per timme, beroende på om minpik eller
metalldetektor används. Därtill skadas två personer
och en person omkommer per 5 000 sanerade minor.
Manuell minsanering kompliceras även av att minor
numera tillverkas med så låg metallhalt att de inte upptäcks av metalldetektorer.
Minsanering med hjälp av hundar bygger på hundens goda luktsinne. Hunden kan dofta sig fram till
sprängämnet i minan och kan därigenom hitta minor
med låg metallhalt som inte går att upptäcka med
hjälp av metalldetektor. Hundar kan även med fördel
användas i början av ett minsaneringsuppdrag för att
reducera det område som kräver manuell sanering.
Minsanering med hjälp av hundar kan genomföras upp
till fem gånger så snabbt som manuell minsanering.
Emellertid kan hundar bara vidmakthålla koncentrationen under upp till 30 minuter och måste därefter
vila innan de på nytt kan sättas in i minsanering. Det
generella problemet med denna typ av minsanering är
att tillgången till utbildade hundar är långt ifrån tillräcklig. Att träna en hund för minsanering tar enligt
FN upp till 18 månader.
Maskinell minsanering används för att med industriell ansats förstöra minor i marken. Fokus är destruktion
utan explosion. Tillgänglig maskinell teknik består av
bland annat kedjeslagor och olika jordfrässystem som
ofta är applicerade på armerade bandtraktorer, skogsmaskiner eller ombyggda stridsvagnar. Dessa maskiner
kan endast användas där terrängen är lämplig och där
det är alltför kostsamt att sanera manuellt. Den maski-
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nella saneringen är i de ﬂesta situationer inte heller fullt
tillförlitlig och arbetet måste därför kompletteras med
andra tekniker i särskilt svårtillgängliga markpartier.
Svårigheter att transportera tunga maskiner till avlägsna områden i länder med bristfällig infrastruktur utgör
ytterligare en nackdel med maskinell minsanering.
Den främsta fördelen med metoden är att maskinell
minsanering under gynsamma markförhållanden kan
vara ﬂera hundra gånger mer tidseﬀektiv än manuell
minsanering och håller samtidigt en betydligt högre
personsäkerhetsnivå.
Biokemisk minsanering är fortfarande i experimentstadiet. Användning av biokemiska medel för att
påskynda förmultningsprocessen och neutralisera
landminor har visat sig användbar endast för vissa
typer av minor. Även eld, laser, mikrovågor och kulor
med avsikt att utlösa landminor har testats med
begränsad eﬀekt. Ingen eﬀekt har uppnåtts vad gäller
nedgrävda minor. Generering av en explosiv övertrycksvåg har testats men klarar i nuläget inte av minor
som konstruerats för att stå emot en sådan.

Uppföljning/kontroll
Minsaneringsuppdrag omfattas av International Mine
Action Standards (IMAS), som är ett ramverk utformat
av FN. Dessa standarder reglerar hur minsaneringsuppdrag skall planeras och genomföras och fungerar
som rekommendationer vid utformning av nationella
regelverk. FNs regler är således inte bindande och kan
därför anpassas till varje lands förutsättningar. I de fall
FN står bakom ett minsaneringsuppdrag blir regelverket emellertid tillämpligt.
Deﬁ nitionen på sanerad mark är att samtliga minor
och oexploderad ammunition i det speciﬁcerade markområdet ned till ett speciﬁcerat djup har ﬂyttats eller
förstörts. Det speciﬁcerade djupet skall normalt inte
understiga 20 cm.
IMAS förespråkar vidare att inspektion av sanerad
mark skall göras av ett särskilt oﬀentligt organ. För
att ett minsaneringsuppdrag skall anses vara godkänt
krävs att inga minor eller oexploderad ammunition
påträﬀas i det speciﬁcerade området ned till det speciﬁcerade djupet. Kontroll görs genom stickprov. Arbetet
underkänns i sin helhet om en mina eller en oexploderad enhet ammunition påträﬀas.

Syften med minsanering
Minsaneringsverksamhet kan delas in i tre kategorier
beroende på vilket syfte minsaneringen har och vem
som utför den.
Humanitär minsanering är ett systematiskt, strukturerat och tålamodsprövande arbete som syftar till
att återställa mark till förmån för lokalbefolkningen.
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Humanitär minsanering är mycket viktig ur ett socioekonomiskt perspektiv eftersom minerad mark allvarligt hämmar det dagliga livet för de människor som
befolkar den. Förekomst av minor innebär en väsentligt
nedsatt personsäkerhet och hämmar dessutom all produktion av livsmedel, djurhållning m m.
Humanitär minsanering i mer avgörande omfattning är en relativt ny företeelse och har sitt ursprung
i minsanering i Afghanistan och Kuwait. Ekonomiska
medel för minsanering med humanitärt fokus ges ofta
som bidrag inom ramen för olika publika organs program. Generellt är kartering av minor bristfällig varför
alla berörda ytor måste saneras för att säkerställa fullständig deminering. Humanitär minsanering innebär
därmed ofta ett omfattande arbete.
Kommersiell minsanering prioriterar generellt minerade landområden som efter sanering lämpar sig väl för
kommersiella syften. Mellan uppdragsgivaren och leverantören upprättas ett kommersiellt avtal som bygger
på ekonomiska prioriteringar och kalkyler för projektet.
Finansiering sker genom uppdragsgivaren som ofta är
multinationella entreprenadbolag eller myndigheter
och andra organisationer.
Själva minsaneringen utförs på samma sätt som
vid humanitär sanering, men nyttjar oftast en högre
teknisk utrustningsstandard, eftersom kraven på industriell eﬀektivitet och kostnadsmedvetenhet generellt
är högre vid kommersiell minsanering.
Militär minsanering har förekommit under lång
tid och syftar till att öka framkomligheten för de egna
trupperna eller för fredsbevarande styrkor. Militär
minsanering fokuserar på optimerad minsanering där
avgörande faktorer är snabbhet i processen och framkomlighet. Säkerhetsaspekterna är lägre och kravet på
sanerad nivå är inte lika hög som de FN förspråkar för
humanitär minsanering.

Marknadssegment och aktörer
Marknaden för minsanering kan delas upp i tre segment beroende på vilken part som arrangerar ﬁ nansieringen samt har det ekonomiska och säkerhetsmässiga
ansvaret för saneringen.
Biståndssegmentet omfattas av ﬁ nansiering i form
av bistånd från regeringar och oﬀentliga organisationer
samt privata hjälp- och biståndsorganisationer som
understödjer eller genomför minsanering. Inom detta
segment är ansvaret vanligtvis delat mellan entreprenören och ﬁ nansiären. En biståndsorganisation som
t ex SIDA kan ta det ekonomiska ansvaret för ett minsaneringsuppdrag. I händelse av oroligheter som tvingar
ett minsaneringsuppdrag att avbrytas erhåller entreprenören ersättning för det arbete som har utförts och
står tillgänglig när uppdraget kan återupptas.
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De ﬂesta I-länder har idag någon form av större ”nongovermental organization” som ﬁnansierar minsaneringsverksamhet. Vidare ﬁnns många privata och ideella organisationer som bedriver eller ﬁnansierar minsaneringsprojekt. De humanitära aktörerna utbildar
oftast lokalbefolkningen att utföra minsaneringen som
i dessa fall nästan uteslutande sker manuellt. Exempel
på humanitära aktörer inom biståndssegmentet är
Norsk Folkehjälp och engelska Halotrust.
Det kommersiella segmentet svarar för den största
delen av marknaden för minsanering. Uppdragsgivare
är främst multinationella entreprenadbolag, olje- och
gruvprospekteringsbolag samt livsmedelsföretag,
men även myndigheter och andra organisationer som
önskar genomföra projekt hindrade av minerad mark.
Entreprenören i ett kommersiellt minsaneringsuppdrag
har det ekonomiska och säkerhetsmässiga ansvaret för
genomförandet.
Marknaden för minsaneringstjänster inom det kommersiella segmentet är fragmenterad och för närvarande är antalet större aktörer begränsat. Samarbeten
förekommer mellan olika aktörer beroende på uppdrag
och karaktär. Den tekniska utvecklingen möjliggör en
mer kostnadseﬀektiv maskinell sanering som också
skapar förutsättningar för konsolidering. De ﬂesta
aktörer inom det kommersiella segmentet utför idag
manuell minsanering. Vidare ﬁnns ett stort antal aktörer vars verksamhet bygger på att utbilda lokalbefolkningen i manuell minsanering. Det är framför allt i den
senare gruppen som de större kommersiella aktörerna
ﬁ nns, t ex amerikanska Ronco.
Internationellt sett råder en skiftande konkurrenssituation inom det kommersiella segmentet.
Konkurrensen om uppdrag kan variera betydligt mellan olika geograﬁska områden. Faktorer som påverkar
konkurrenssituationen är bl a huruvida motivet för
minsaneringen är av kommersiell eller humanitär
karaktär, förekomsten av internationellt bistånd samt
graden av politisk stabilitet i det aktuella området.
Efterfrågan på eﬀektiv minsanering inom det kommersiella segmentet skapar ett utrymme för större aktörer
som kan garantera en snabb och industriellt proﬁ lerad
minsaneringsprocess.
Minsaneringsutrustning är ett segment som svarar
mot ett stort behov av teknisk utrustning och är under
tillväxt. Räddningsverk och civilförsvar i många länder
har köpt eller planerar att köpa minsaneringsutrustning
för att kunna genomföra egna minsaneringsoperationer.
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VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI

Vision, affärsidé, mål och strategi
Vision

Countermine Technologies skall med den egenutvecklade O.R.A.C.L.E.-tekniken genom Countermine plc utvecklas till ett ledande kommersiellt minsaneringsbolag och under god lönsamhet bidra till att inom överskådlig framtid lösa
det globala minproblemet.

Affärsidé

Countermine Technologies-koncernens affärsidé är att genom Countermine
plc under god lönsamhet utföra minsaneringsoperationer samt att utveckla
och producera utrustning för sanering av minor och oexploderad ammunition.
Affärsidén är vidare att utveckla och marknadsföra utrustning till räddningstjänsten.

Mål

Countermine Technologies operativa mål är att
–

med stöd i den egna O.R.A.C.L.E.-tekniken genom det delägda
Countermine plc bli marknadsledande inom minsaneringsoperationer såväl
humanitärt som kommersiellt i form av entreprenadkontrakt och konsultuppdrag

–

bli ledande i nischen utveckling av maskinell minsaneringsutrustning samt
vissa tillämpningar av utrustning för räddningstjänsten

–

expandera minsaneringsverksamheten till minst en ny marknad under
2007, varefter Countermine skall genomföra en mer omfattande expansion
till nya länder

Countermine Technologies finansiella mål är att
–

Strategi

verksamheten skall ge en avkastning som överträffar kapitalmarknadens
krav för jämförbara bolag med hänsyn till risk och kapitalsammansättning
Countermine Technologies strategi bygger på att öka antalet minsaneringsmaskiner i drift i Countermine plc och att därmed skapa förutsättningar för
etablering på ett antal nya marknader. Ett större antal maskiner betyder
bättre beredskap och trovärdighet att offerera på nya minsaneringsuppdrag
och att minska den kommersiella risknivån genom en jämnare intäktsström
fördelat på fler marknader. Etablering på nya marknader skall ske genom
lokala bolag.
Countermine Technologies avser notera Countermine plc på AIM i
London. Detta bedöms skapa trovärdighet i förhandlingar med olika beställare och samtidigt ge tillgång till kapitalmarknaden. Countermine plcs integritet förstärks också som noterat bolag.

AIM, Londonbörsen
London Alternative Investment Market, AIM, är
Londonbörsens internationella lista för tillväxtbolag.
Sedan starten 1995 har mer än 2 500 bolag noterats
samtidigt som motsvarande knappt 460 miljarder SEK
har tagits in i samband med noteringarna. Det gör AIM
till en av de ledande marknadsplatserna i världen för
mindre tillväxtbolag. AIM erbjuder en marknad för de
bolag som inte nödvändigtvis uppfyller kraven för en
notering på Londonbörsens oﬃciella lista eller för bolag
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som önskar en marknadsplats med enklare regulatoriska krav. AIM fungerar som en möjlighet för bolagen att
söka kapital för framtida tillväxt, sprida ägandet, eller
som en språngbräda till Londonbörsens huvudlista.
Under 2004 steg AIM-index med 20,4 procent och
under 2005 med 4,0 procent. År 2006 till och med oktober månad har AIM-index sjunkit med 4,2 procent.
Under samma period omsattes i genomsnitt aktier för
cirka 3,1 miljarder SEK en normal handelsdag.

VERKSAMHET
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Verksamhet
Countermine är en internationell aktör inom mekaniserad minsanering baserad på utveckling och produktion av egen maskinteknik. Countermine har utvecklat
ett unikt minsaneringsverktyg, O.R.A.C.L.E., som
med hög eﬀektivitet oskadliggör minor och samtidigt
återställer mark i minerade områden. Countermine
har med stöd i den egna tekniken under de senaste åren
tydligt proﬁ lerats mot minsaneringsuppdrag.

Countermine-koncernen utvecklar och producerar.
All utveckling, konstruktion och produktion av minsaneringsutrustning samordnas inom Countermine
Engineering och Grauers. Countermine Engineerings
intäkter kommer från försäljning av minsaneringsutrustning till Countermine Operations. Grauers intäkter kommer från försäljning av räddningsutrustning.

Organisation och personal
Koncernstruktur
Countermine-koncernen består av moderbolaget
Countermine Technologies med de helägda dotterbolagen Countermine Engineering och Grauers,
samt intressebolaget Countermine plc. Countermine
Technologies utgör moderbolag för koncernen och
omfattar koncernledning med övriga centrala funktioner. Countermine Technologies äger för närvarande 67
procent av Countermine plc. Denna ägarandel kommer
efter konvertering av lån och utnyttjande av utställda
s k warranter att reduceras till cirka 40 procent.
Countermine plc redovisas därför som intressebolag.
Countermine plc bildades som ett led i en koncernmässig omstrukturering varvid detta bolag blev moderbolag för Countermine-koncernens minsaneringsverksamhet och där Countermine Operations fördes in som
dotterbolag. Countermine plcs intäkter kommer från
försäljning av tjänster för sanering av minor och oexploderad ammunition. Bolaget äger den operativa minsaneringsverksamheten som bedrivs i Countermine
Operations. Den operativa minsaneringsverksamheten i Kroatien bedrivs i det lokala dotterbolaget
TerraFirma. Countermine Operations har en exklusiv
licens att använda den utrustning och teknologi som

Countermine-koncernen har för närvarande 37
anställda varav elva personer i Sverige, 25 personer i
Kroatien och en person i London. Medelantalet anställda i koncernen uppgick 2005 till 42 personer, fördelat
på Countermine Technologies med åtta anställda,
TerraFirma 28 anställda och Countermine Engineering
sex anställda.
I Sverige bedrivs utveckling och produktion av
Countermine-koncernens produkter i Countermine
Engineering och Grauers. Sju personer är aktiva med
teknikutveckling och fyra personer är aktiva med
administration och ledning. Verkstadspersonal uppgår
till fyra personer och 24 personer är engagerade i minsanering. I Kroatien ﬁ nns två minsaneringsteam som
består av 20 minsaneringsoperatörer, en driftstekniker
samt tre sjukvårdspersoner, varav en läkare.

Verksamhetsområden
Countermine Technologies är verksamt inom två
områden. Utveckling och produktion av minsanerings- och räddningsutrustning sker inom de helägda
dotterbolagen Countermine Engineering och Grauers.
Maskinell sanering av minor och oexploderad ammunition sker inom intressebolaget Countermine plc.

Countermine Technologies AB (publ)
100 %

100%

67%

Ulf Grauers Svenska
Försäljnings AB

Countermine
Engineering AB

Countermine plc

100%

Countermine
Operations AB
100 %

TerraFirma d.o.o.
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Countermine Engineering – utveckling och
produktion av minsanerings- och räddningsutrustning
Countermine Technologies utvecklar och producerar
eﬀektiv och personsäker minsaneringsutrustning
med tydliga fördelar i form av fysisk robusthet/dimensionering och tillgång till reservdelar och underhåll.
Utveckling sker löpande i dotterbolaget Countermine
Engineering, som även svarar för produktion och service. Bolaget har utvecklat ett kraftfullt minsaneringsverktyg, O.R.A.C.L.E., som med stor eﬀektivitet kan
återskapa brukbar mark i tidigare minerade områden.
Countermine Technologies äger sedan den 31 maj
2006 samtliga aktier i Grauers, efter att förvärvet skett i
två steg med början under 2005. Grauers fungerar integrerat med Countermine Engineering inom hydraulik,
pneumatik och elektronik.
Countermine Technologies utvecklade räddningsfordonet AlleyCat tillsammans med Grauers. Grauers
har därtill exklusiv rätt till återförsäljning och service
av produkter, inklusive stegbilar och hävare, utvecklade
av tyska Metz, en av Europas största tillverkare av räddningsutrustning för kunder inom brandförsvaret.

Countermine Operations har sedan 2000 utan kvalitetsanmärkningar utfört uppdrag i Kroatien med
betydande ytor sanerade från minor. Fram till dags dato
har bolaget genom det lokala dotterbolaget TerraFirma
sammantaget sanerat 4,8 miljoner kvadratmeter mark.
Uppdragsgivare är såväl privata bolag som regeringar
och nationella och internationella organisationer.
Upphandling av minsaneringstjänster sker via
anbudsförfarande. Genom insatserna i Kroatien har
Countermine visat förmåga att etablera verksamhet
och bygga fungerande minsaneringsorganisationer
samt vinna upphandlingar i konkurrens med andra
aktörer.

O.R.A.C.L.E.
Countermine erbjuder maskinell minsanering
utförd med den egna maskintekniken O.R.A.C.L.E..
O.R.A.C.L.E. uppfyller Geneva International Centre
for Humanitarian Deminings föreskrifter och har en
rad fördelar framför olika konkurrenter. Systemet är
utvecklat under ett antal år och tar hänsyn till mångårig erfarenhet från praktisk minsanering.

Teknik
Countermine plc – operativ minsanering
Countermine plc fokuserar på maskinell minsanering genom dotterbolaget Countermine Operations.
Minsaneringsinsatserna bedrivs med Counterminekoncernens egenutvecklade minsaneringsmaskin
O.R.A.C.L.E. Bolaget tillhandahåller all nödvändig
utrustning och personal för ett fullskaligt minsaneringsuppdrag. Detta inbegriper i huvudsak maskinell
minsanering som vid behov kompletteras med manuell
minsanering i svårtillgängliga partier. Denna sanering
utförs av människa och hund. Countermine Operations
minsanering sker med hög eﬀektivitet och hög personsäkerhetsnivå.
Countermine Operations kan genom bolagets
mekaniserade teknik sanera minerad mark upp till
hundra gånger snabbare än vid manuell minsanering
och med betydligt mindre risk för personskador.
Saneringskapaciteten varierar beroende av markförhållanden och terräng. O.R.A.C.L.E.-maskinen
är certiﬁerad i Kroatien för sanering av i genomsnitt
48 700 kvadratmeter minerad mark per dag men har
kapacitet att överträﬀa denna siﬀ ra under gynnsamma
markförhållanden. Sanering innebär att marken rensas
från minor och oexploderad ammunition samt till viss
del övrig metall.² Efter sanering kontrolleras området
av uppdragsgivaren eller annat ansvarigt statligt organ
varefter den sanerade marken kan överlämnas till
beställaren.

O.R.A.C.L.E. är en egenutvecklad och komplett
minsaneringsutrustning baserad på ett chassi från
Caterpillar (973 TTL bandlastare) framtagen i samarbete med Caterpillar Inc. Maskinen har ett minsaneringssystem byggt på egenutvecklad markfrästeknik
med markstyrd frammatning anpassad efter markmotstånd och typ av minering. Ett hydralkraftaggregat på cirka 1 000 hästkrafter driver markfräsen som
roterar med 120–240 varv per minut. O.R.A.C.L.E.
penetrerar mark ned till 45 cm och kommer därmed åt
nedgrävda minor. O.R.A.C.L.E. II, som förnärvarande
är under produktion, har cirka 1 300 hästkrafter och
penetrerar mark ned till 55 cm. Verktyget är konstruerat för att med marken som fasthållande kraft bryta
isär, slå sönder och därmed oskadliggöra minor innan
detonation. Konstruktionen bygger på att minorna
förstörs där de är positionerade utan att glida iväg
under maskinen eller plogas åt sidan. Kritiska faktorer i detta sammanhang är anslag mot minan och
bepansring vid en eventuell explosion. Anslaget mot
minan kan justeras beroende på situation och typ av
minering med sikte på omedelbar och slutgiltig minsanering.
O.R.A.C.L.E. har korta servicetider och kan snabbt
byta markfräs för anpassning till olika jordmån och
terräng. En avgörande fördel är tillgång till Caterpillars
globala servicesystem. Omfattande tekniska fälttest

² Den kroatiska myndigheten CROMAC föreskriver metallfri mark efter genomförd minsanering.
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O.R.A.C.L.E.-maskinens markfräsaggregat driver en vals som
roterar med 120–240
varv per minut och
som snabbt kan bytas
ut beroende på typ
av terräng. Valsen
är bestyckad med
ett stort antal verktygsben med hårdmetallspetsar som
penetrerar marken ned
till 45 cm.

genomfördes med O.R.A.C.L.E. i Sverige och Norge
innan maskinen togs i bruk i Kroatien. Systemet klarar
alla typer av kända landminor och påverkas inte av
metallskrot i marken.
O.R.A.C.L.E.systemet kan anses vara ett av de
kraftfullaste minsaneringssystemen på marknaden.
Tekniken bygger på den säkraste kända metoden,
nämligen att oskadliggöra minorna utan explosion.
O.R.A.C.L.E.-systemet röjer vegetation och sanerar
minor samtidigt. Konkurrerande teknik genomför
vanligtvis sanering i två steg där vegetationen först röjs
för att blottlägga minorna för sanering. Minsaneringen
innebär att kvarvarande sprängmedel och viss
övrig metall samlas in i samband med saneringen.
Kultivering av marken kan även ske genom att sprängmedel från sönderslagna minor lämnas kvar i marken
som gödningsmedel.

Kapacitet
O.R.A.C.L.E. är certiﬁerad i Kroatien av den kroatiska
myndigheten CROMAC för sanering av i genomsnitt
48 700 kvadratmeter minerad mark per dag, men har i
operativa test under gynnsam markförhållanden visat
kapacitet att överträﬀa denna siﬀ ra. Detta skall jämföras
med en kapacitet på 2–40 kvadratmeter sanerad mark
per timme vid manuella operationer under liknande
markförhållanden. I jämförelse med manuell minsanering är O.R.A.C.L.E. således mycket konkurrenskraftig
och har hög kostnadseﬀektivitet förutom att tekniken
har hög personsäkerhet.
Minsaneringskapaciteten varierar beroende på
markförhållanden och terräng. O.R.A.C.L.E. väger
53 ton i operativ drift och fräser marken framför
maskinen, som därför kräver viss bärighet i marken. Maskinen fungerar bäst på relativt fria ytor

och kan vara svår att manövrera på mindre fält.
Saneringstakten är även högre på plan och jämn mark
än på kuperad och ojämn mark.

Krav på maskinell minsaneringsutrustning
GICHD föreskriver ett antal krav för maskinella
minsaneringsfordon och genomförande av ett minsaneringsuppdrag. Dessa infrias väl av O.R.A.C.L.E. De
viktigaste kraven är:
Skydd för föraren. Ett system kan endast accepteras
för bruk i minfält om föraren av minsaneringsfordonet är garanterad skydd mot en detonation av en
stridsvagns- eller personmina. Primärt skall den
sanerande personalen skyddas mot splitter, tryckvågor och ljud vid krevader. Fjärrstyrda system för
minsanering garanterar detta till hög grad men har
samtidigt nackdelar. På grund av avståndet till minsaneringsfordonet kan föraren ha svårt att tydligt
se terrängen samtidigt som sikten ofta är begränsad
under saneringen till följd av damm m m. Ett gott personskydd kan även uppnås inom ramen för olika grad
av bepansring, vilket O.R.A.C.L.E.-tekniken bygger
på. Hög skyddsfaktor korrelerar mer eller mindre
direkt med maskinvikt, där tyngre maskiner normalt
erbjuder ett bättre skydd.
Mobilitet. Framkomligheten på vägar är begränsad i
de ﬂesta länder som är drabbade av landminor. Vikt och
mått på minsaneringsfordon måste därför vara anpassad för transport till avsides belägna platser utan att
medföra logistikproblem. O.R.A.C.L.E. monteras ned i
tre delar vid transport.
Kostnadseffektivitet. Kostnaden för maskinell minsanering per ytenhet måste vara lägre än kostnaden för
andra metoder för sanering, såsom manuell sanering och
sanering med minhundar, med lika eller bättre resultat.
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Reparation och underhåll. Den höga graden av slitage på

maskinell utrustning innebär ofta att reparationer och
underhåll måste utföras på plats under pågående minsanering. Detta innebär att maskinens konstruktion
måste vara anpassad för sådant underhåll. O.R.A.C.L.E.
möter dessa krav genom att reparation och underhåll
kan utföras med standardiserade reservdelar och standardverktyg.
Tillgång till reservdelar. Tillgång till reservdelar
måste kunna garanteras för att möjliggöra reparationer
och underhåll under pågående minsanering. Det är ofta
praktiskt att den maskinella utrustningen är baserad på
ett kommersiellt fordon som antingen tillverkas i landet
där verksamheten bedrivs eller har en global organisation som kan leverera reservdelar med kort varsel.
Caterpillars globala nätverk uppfyller väl detta kriterium genom att erbjuda god tillgång till de Caterpillarkomponenter som ingår i O.R.A.C.L.E.
Manuellt minsaneringsteam. GICHD ställer vidare
krav på att varje maskin måste understödjas av ett
manuellt minsaneringsteam till följd av begränsningar
i terrängen och andra typer av hinder i form av skog,
byggnader, kuperade och fuktiga områden som inte
är anpassade för att saneras med maskin. En grupp av
manuella minsanerare måste därför ingå för att kunna
sanera hela den aktuella ytan. Ett team som utmärker
minfältet måste därtill vara närvarande för att uppdatera vilka områden som har blivit sanerade och vilka
områden som återstår att saneras.

Positionering
Det ﬁ nns ett ﬂertal olika maskinella tekniker för sanering av landminor och oexploderad ammunition. Syftet
med dessa tekniker är att skapa hög saneringseﬀektivitet samt genom olika grad av bepansring säkerställa
skydd för maskinoperatören/minsaneraren.
De ﬂesta maskinella tekniker för minsanering
baseras på mekaniska och/eller explosiva metoder.
Många bygger på militär teknologi och ger inte tillräckliga resultat beträﬀande säkerhet enligt FNs krav.
Konkurrenskraftiga mekaniska system inom kommersiell minsanering är enligt Countermine Technologies
mening antingen roterande markfrässystem eller system baserade på kedjeslagor.³
System med kedjeslagor går tillbaka till militära tilllämpningar och utvecklades ursprungligen för att röja
minerad mark inför militär framryckning. Tekniken
bygger på kedjor som är fästa på en roterande axel och
som genom centrifugalkraft träﬀar och luckrar upp
marken. När kedjorna kommer i kontakt med minans

tändanordning eller skickar stötvågor i marken briserar minan. Med ett kedjeslagsystem är avsikten
således att minan skall slås sönder eller detonera.
Kedjeslagssystem kan delas in i tunga, medeltunga och
lätta system och är idag den främsta konkurrerande
tekniken till O.R.A.C.L.E.-systemet.
Annan maskinell utrustning för minsanering är
bland annat verktyg som lyfter upp minan underifrån
samt olika former av multiverktygssystem. De senare
är företrädesvis grävmaskiner/traktorgrävare som med
olika verktyg frilägger minan för destruktion. Vidare
ﬁnns olika former av sorteringsverktyg, t ex skakbord.
Dessa metoder är emellertid fortfarande relativt ineffektiva och dyra att använda och underhålla under de
förhållanden som ofta råder i mindrabbade områden.
O.R.A.C.L.E.-systemet består av en markfräs med
markstyrd frammatning och är konstruerat för att
mekaniskt slå sönder alla typer av minor. Minan krossas således utan att detonera. Efter sanering lämnas
endast ofarliga rester kvar och marken kan omedelbart
tas i bruk.
Det ﬁ nns ett samband mellan låg personsäkerhet
och låg saneringseﬀektivitet vid manuell minsanering
och successivt tilltagande personsäkerhet och eﬀektivitet med tilltagande tyngre maskinsystem. Vidare ﬁ nns
en korrelation mellan bepansring/maskinvikt för personsäkerhet, saneringsteknik och motorkraft där säkra
maskiner tenderar att bli relativt tyngre.
Sanering djupt i marken kräver ökad motorkraft
liksom i princip drift med markfrässystem. Den nyttjade tekniken måste svara upp emot FNs krav på saneringsdjup för att säkerställa åtkomst av olika typer av
minor. Saneringsdjupet skall vara minst 20 cm enligt
FNs norm men kan vara högre enligt lokala föreskrifter
i olika länder. Kedjeslagor och markfrässystem har
helt naturligt olika förmåga att penetrera marken. En
roterande kedja har ett rörelsemönster där den roterar i
full radie tills den når marken för att därefter dras längs
marken med följande upprepning. Kedjeslagor förmår
tränga ned i marken beroende på motorkraft och grad
av lucker mark. Ett markfrässystem likt O.R.A.C.L.E.
river systematiskt upp marken djupare än de ﬂesta
kedjeslagssystem.
O.R.A.C.L.E. är den enda markfräsmaskinen med
dubbel motordrift, en motor för framdrift och en
motor för markbearbetning. O.R.A.C.L.E. är därtill
det enda systemet med variabel framdrift beroende på
markens beskaﬀenhet. Systemet har dimensionerats
för att kunna penetrera marken djupt, vilket innebär
att O.R.A.C.L.E. kan svara upp mot de ﬂesta krav på

³ För en beskrivning av olika maskinella tekniker för minsanering samt tillverkare av maskinell minsaneringsutrustning, se
Mechanical Demining Equipment Catalogue 2006 (www.gichd.ch).
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markpenetration. O.R.A.C.L.E. II-systemet klarar djup
ned till 55 centimeter och sanerar vegetation och mark
integrerat. Flertalet av de konkurrerande teknikerna
kräver ﬂera arbetssteg för att uppnå detta.

Teknikutveckling
Utveckling av O.R.A.C.L.E sker löpande. Planer ﬁ nns
på utveckling av en lättare minsaneringsmaskin med
bättre förmåga att klara vissa terrängförhållanden,
såsom trånga och lutande partier. Vidare undersöker
Countermine kompletterande tekniker för att säkerställa bättre möjligheter för sanering av oexploderad
ammunition.
Vid sidan av utvecklingen av minsaneringsutrustning har Countermine Engineering i samarbete med
Grauers på uppdrag av Stockholms Brandförsvar
utvecklat AlleyCat, ett specialutvecklat räddningsfordon för bekämpning av bränder i smala gränder i
stadsbebyggelse. AlleyCat är liten till det yttre formatet
men bär en mycket hög stege vilket gör den idealisk
för användning på trånga ytor i städer. Ett exemplar av
AlleyCat såldes 1999 till Stockholms Brandförsvar.

Konkurrerande system
Mine-Guzzler, utvecklad av Bofors Defence, och
Minebreaker 2000/2, utvecklad av tyska FFG,
Flensburger Fahrzeugbau, är främsta exempel på markfrässystem vid sidan av O.R.A.C.L.E. Motsvarande
exempel på tungt kedjeslagssystem är Scanjack, utvecklat och tillverkat av svenska Scandinavian Demining,
det medeltunga kedjeslagssystem Hydrema MCV 910
utvecklat av danska Hydrema, samt MV-4, som är ett
lätt kedjeslagsystem utvecklat av kroatiska DOKING.

Konkurrenter
Konkurrensbilden inom minsanering är fragmenterad.
Det ﬁ nns ett stort antal aktörer med maskinell teknik
av olika kvalitet och prestanda. Samtidigt ﬁ nns i branschen ett stort antal aktörer som bedriver helt manuell
minsanering. Countermine Technologies bedömer att
maskinell minsanering i en nära framtid kommer att
ersätta manuell sanering på fria ytor. Manuell sanering
kommer emellertid alltid att behövas som komplement
till mekanisk sanering i mer svårtillgängliga partier.

Markfrässystem
O.R.A.C.L.E.
Personsäkerhet

27

Samband mellan personsäkerhet och sanerings-/kostnadseffektivitet för O.R.A.C.L.E.
markfrässystem jämfört med kedjeslagsystem och manuell
minsanering.

Tunga
kedjeslagsystem

Medeltunga
kedjeslagsystem

Lätta
kedjeslagsystem

Manuell
sanering

Sanerings-/kostnadseffektivitet
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Enligt Landmine Monitor Report 2006 deltog under
2005 27 kommersiella företag i minsaneringsuppdrag
i Kroatien. Bolaget bedömer att Countermine är femte
största aktör i Kroatien med en marknadsandel på cirka
7 procent. Största aktör i Kroatien är DOKING med
en marknadsandel på cirka 14 procent. Bedömningen
grundar sig på statistik från CROMAC samt kännedom
om sanerad mark genom bl a underleverantörskontrakt.

Sanering av oexploderad ammunition
Countermine har kompetens att delta i saneringsuppdrag avseende oexploderad ammunition på militära
skjutfält. I Sverige omfattar dessa ett antal tusen kvadratkilometer. Efterfrågan är potentiellt stor på dessa
tjänster, särskilt med hänsyn till att värdet på denna
mark med tiden har kommit att stiga. Bolaget har helt
naturligt erfarenhet av detta problemområde då minerad mark vanligtvis också innehåller kvarlämnad oexploderad ammunition.

Möjligheter
– Det globala minproblemet är mycket omfattande
med omkring 70 miljoner minor i cirka 80 länder och
minsanering är nödvändig inte minst för global livsmedelsförsörjning
– Den globala medvetenheten om minproblemet är tilltagande och olika hjälporgan visar stort engagemang
– Oexploderad ammunition upptäcks i betydande
omfattning vid kommersiell markexploatering
– Bolaget har en eﬀektiv och personsäker teknik relativt konkurrenter
– Countermines verksamhet i Kroatien utgör en betydelsefull referens vid upphandling i andra länder

Hot
– Lokal byråkrati/korruption
– Publika projekt är beroende av löpande ﬁ nansiering
– Politiska konﬂikter och sabotage
– Konkurrensen bedöms successivt tillta bland annat
till följd av teknisk utveckling

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot
Countermine-koncernens nuvarande och framtida
position på marknaden för kommersiell minsanering
kan beskrivas med nedanstående SWOT-analys.

Styrkor
– Countermines verksamhet baseras på slagkraftig
teknik byggd på i huvudsak standardutrustning från
Caterpillar med full global service
– Systemet har militär/operativt robust dimensionering med god personsäkerhet och är väl utprovat i
ﬂeråriga fälttest
– Bolaget har kompetent personal och ledning med
militär erfarenhet
– Bolaget har i Kroatien visat förmåga att etablera verksamhet och bygga en fungerande organisation i en
internationell och konkurrensutsatt miljö
– Countermine har nöjda kunder från utförda minsaneringsuppdrag och bolaget har en tydlig proﬁ l som
kvalitetsaktör

Historik
1997. Countermine Technologies bildas med aﬀ ärsidé

att bedriva utveckling och försäljning av minsaneringsoch räddningsutrustning. Utvecklingsverksamheten
bedrivs huvudsakligen i dotterbolaget Countermine
Engineering som förvärvades under 1997. Countermine
Engineering hade även innan förvärvet bedrivit utveckling av minsaneringsutrustning.
1998. Bolaget förvärvar dotterbolaget Countermine

Operations. Countermine Operations utgör den framtida basen för minsaneringsverksamheten.
Countermine Technologies genomför en publik
nyemission på 12,9 MSEK efter emissionskostnader och
noteras på Innovationsmarknadens lista. Utveckling
av O.R.A.C.L.E. inleds i samarbete med Caterpillar.
Countermine Engineering utvecklar och levererar
under året en serieprototyp för Vägminröjningsfordon
91 på uppdrag av Försvarets Materielverk (FMV).

Svagheter

1999. Countermine Technologies färdigställer minsa-

– Countermine har otillräcklig maskinpark för ett fullskaligt marknadsgenombrott
– Bolagets track record begränsas till Kroatien
– Caterpillar-teknik är fysiskt mycket tung och är därmed beroende av markförhållanden
– Bolaget har begränsade resurser och arbetar därför
med liten organisation och är relativt beroende av
vissa nyckelpersoner

neringssystemet O.R.A.C.L.E. och inleder fullskaliga
fältprov i Kroatien i samverkan med den kroatiska
tillståndsmyndigheten CROMAC. Countermine
Operations genomför som teknisk veriﬁering det första
minsaneringsuppdraget i Kroatien. Caterpillar, som
internationellt spridd och över världen välkänd entreprenadmaskinstillverkare, borgar för hög tillförlitlighet
och genom tillgång till reservdelar begränsade avbrott
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i verksamheten, jämfört med om en helt egen maskin
hade utvecklats.
På uppdrag av Stockholms Brandförsvar utvecklas i
samarbete med Grauers ett lätt stegbärande räddningsfordon, AlleyCat, baserat på brandfordonstillverkaren
Metz stegpaket. AlleyCat fyller behovet av ett litet
räddningsfordon med hög stege för åtkomst av bränder
i trånga stadsmiljöer.
2000. Countermine Technologies går in i en operativ
fas inom minsanering sedan O.R.A.C.L.E.-systemet
godkänts av CROMAC. Countermine Operations
upprättar en komplett minsaneringsorganisation i
Kroatien genom det nybildade bolaget TerraFirma.
Countermine Technologies genomför en företrädesemission på 12,4 MSEK efter emissionskostnader och noteras på NGM Equity sedan
Stockholms Börsinformation integrerats med
Innovationsmarknaden och namnändrats till NGM.
2001. Minsaneringsverksamheten i Kroatien stabiliseras
och växer hand i hand med att CROMACs upphandlingsförfarande anpassas till internationella regelverk.
2002. Tekniska modiﬁeringar genomförs av
O.R.A.C.L.E. efter provdrift i Kroatien.
2003. Countermine Technologies marknadsposition
förstärks och ett antal konkurrenter med otillräckliga
resurser slås ut i takt med att regelverket i Kroatien för
minsanering stramas upp.
2004. Bolaget genomför ett ﬂertal minsaneringsoch undersökningsuppdrag i Kroatien. Sammanlagt
saneras under 2004 cirka 1,4 miljoner kvadratmeter
minerad mark. Under året sker en uppgradering av all
utrustning i Kroatien.
Countermine Technologies undersöker möjligheter
inom sanering av oexploderad ammunition främst med
fokus på det svenska Försvarets tidigare skjutfält som
kommit att bli kommersiellt intressant mark i takt med
expanderande bebyggelse.
2005. Bolaget genomför ett ﬂertal minsanerings- och

undersökningsuppdrag i Kroatien. Sammanlagt saneras under 2005 cirka 0,8 miljoner kvadratmeter minerad mark.
Countermine Technologies genomför en omstrukturering av Bolagets minsaneringsverksamhet genom
att dotterbolaget Countermine Operations med dot-

29

terbolaget TerraFirma förs in under det nybildade dotterbolaget Countermine plc. Det senare genomför en
riktad emission till ett antal internationella parter, varefter Bolagets ägarandel reduceras till 72 procent. Avtal
tecknas om fortsatt ﬁ nansiering av minsaneringsverksamheten med sikte på notering av Countermine plc
på AIM.
Countermine Technologies genomför en garanterad
unitemission genom Erik Penser Fondkommission där
Bolaget tillförs 40,3 MSEK före emissionskostnader
och potentiellt ytterligare 17,7 MSEK genom teckning
av aktier med stöd av teckningsoptioner senast den 30
mars 2007.
Countermine Technologies förvärvar 52 procent av
aktierna i Grauers med avtal att senast den 1 juni 2006
förvärva resterande 48 procent av bolaget och förstärker därmed väsentligt koncernens kompetens inom
utveckling av fordonsburen hydraulik, pneumatik och
elektronik.
2006. Countermine genomför ett ﬂertal minsaneringsoch undersökningsuppdrag i Kroatien. Under året
avslutas ett antal minsaneringsprojekt. Sammanlagt
saneras under 2006 cirka 1,1 miljoner kvadratmeter minerad mark och den totala sanerade marken i
Kroatien uppgår till cirka 4,8 miljoner kvadratmeter.
Countermine plc initierar och genomför omfattande
marknadsaktiviteter och -sonderingar med sikte på
storskalig minsanering i ett antal mindrabbade länder
i Mellanöstern och runt Medelhavet. Målet är att etablera verksamhet på minst en ny marknad under 2007.
Countermine plc deltar i upphandling av ett omfattande minsaneringsuppdrag i regionen Mardin i
Turkiet. Upphandlingen avbryts under processens gång
men beräknas återupptas under 2007.
Countermine Engineering påbörjar produktion av
två nya O.R.A.C.L.E. II-maskiner ﬁ nansierade genom
Countermine plc. Den beﬁ ntliga O.R.A.C.L.E.-maskinen uppgraderas för insats utanför Kroatien.
Countermine Technologies förvärvar resterande 48
procent av aktierna i Grauers. Grauers påbörjar produktion av två stegbilar för Stockholms Brandförsvars
räkning samt genomför löpande service och renoveringar på äldre stegbilar.
Countermine plc tillförs 255 000 GBP motsvarande cirka 3,5 MSEK i en nyemission riktad till
Fidelity Investment Ltd. Efter emissionen äger Fidelity
Investment Ltd drygt 3 procent av Countermine plc.
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Finansiell utveckling i sammandrag
Nedan sammanfattas Countermine-koncernens ﬁnansiella utveckling för perioden
januari 2001–september 2006. Koncernen har oförändrad juridisk struktur fram
till den 27 juli 2005 varefter Countermines minsaneringsverksamhet redovisas i
intressebolaget Countermine plc med dotterbolag. Utfallet för olika perioder skall
därför jämföras med beaktande av förändringar i koncernens struktur och ﬁnansiering. Se vidare Kommentarer till den ﬁnansiella utvecklingen i sammandrag sid
34–36 samt Övrig ﬁnansiell information sid 37.
RESULATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
IFRS
Koncernen (KSEK)
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Förändring pågående arbete
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Jämförelsestörande poster
Resultat vid riktad nyemission
Andel i intresseföretags resultat
Rörelseresultat
Jämförelsestörande poster
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

Enligt svenska redovisningsprinciper

Jan–sep
2006

Jan–sep
2005

2005

2004

2003

2002

2001

4 594

11 782

14 302

13 409

5 557

2 507

5 264

–

–

3 240

2 423

–

–

–

6 787

2 990

3 904

93

-29

–

321

–

–

–

–

–

56

2 500

11 381

14 772

21 446

15 925

5 528

2 563

8 085

–23 878

–16 535

–30 326

–22 203

–12 125

–12 358

–16 784

–

–

–

–

–

598

322

2 354

13 550

13 550

–

–

–

–

–4 042

–4 762

–10 524

–

–

–

–

–14 185

7 025

–5 854

–6 278

–6 597

–9 197

–8 377

–

–

–

–

1 007

–

–

–417

–1 963

–615

–581

–404

–487

-422

–14 602

5 062

–6 469

–6 859

–5 994

–9 684

–8 799

–

–

–

–

–

100

101

–14 602

5 062

–6 469

–6 859

–5 994

–9 584

–8 698

30 sep
2006

30 sep
2005

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
IFRS
Koncernen (KSEK)

Enligt svenska redovisningsprinciper
2005

2004

2003

2002

2001

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

1 221

475

3 916

3 102

1 052

1 076

1 012

27 806

6 064

3 689

7 269

5 904

6 692

8 682

Finansiella anläggningstillgångar

8 429

11 092

9 960

–

–

–

–

Omsättningstillgångar

9 802

17 622

44 611

8 975

3 127

1 711

2 011

47 258

35 253

62 176

19 346

10 178

9 479

11 705

–2 070

Materiella anläggningstillgångar

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare

4 215

1 142

18 964

–1 450

–1 643

717

Minoritetsintresse

–

–

–

21

–

–

–

Avsättningar

–

–

–

–

–

–

100
7 750

Långfristiga skulder

7 688

8 212

3 066

4 413

3 473

2 734

Kortfristiga skulder

35 355

25 899

40 146

16 362

8 348

6 028

5 925

Summa eget kapital och skulder

47 258

35 253

62 176

19 346

10 178

9 479

11 705

COUNTERMINE » INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

32

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG

KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG
IFRS
Koncernen (KSEK)
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finaniseringsverksamheten

Enligt svenska redovisningsprinciper

Jan–Sep
2006

Jan–Sep
2005

2005

2004

2003

2002

2001

–7 955

9 529

16 014

–2 464

–3 098

–6 971

–5 478

–22 048

–11 552

–13 755

–4 353

–944

–218

–1 189

3 365

–4 573

27 730

6 628

4 069

6 993

6 645

–26 638

–6 596

29 989

–189

27

–196

–22

Jan–Sep
2006

Jan–Sep
2005

2005

2004

2003

2002

Rörelsemarginal, %

Neg

59,62

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Nettomarginal, %

Neg

42,96

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Räntabilitet på operativt kapital, %

Neg

149,80

N/A

Neg

Neg

Neg

Neg

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

Neg

111,29

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Räntabilitet på eget kapital, %

Neg

Neg

Neg

N/A

N/A

N/A

Neg

Operativt kapital, KSEK

8 424

6 213

–3 689

3 166

2 113

5 137

N/A

Sysselsatt kapital, KSEK

11 903

9 354

26 428

3 294

2 430

5 427

N/A

–1 643

717

–3 355
N/A

Periodens kassaflöde

NYCKELTAL
IFRS
Koncernen

Eget kapital, KSEK

Enligt svenska redovisningsprinciper
2001

4 215

1 142

19 177

–1 450

Räntebärande nettoskuld/-fordran,
KSEK

–579

2 759

–22 866

4 595

3 756

4 420

Skuldsättningsgrad, ggr

–0,14

2,42

–1,19

–3,17

–2,29

6,16

N/A

Räntetäckningsgrad, ggr

29,08

–1,56

9,80

12,81

15,80

18,32

N/A

Andel riskbärande kapital, %

8,92

3,24

30,84

Neg

Neg

7,56

Neg

Soliditet, %

8,92

0,4

30,84

Neg

Neg

7,56

Neg

24 117

–

11 957

2 423

312

–103

N/A

42

42

21

15

Nettoinvesteringar i materiella
anläggningstillgångar, KSEK
Medelantalet anställda under
perioden, st

46

28

Antal aktier vid periodens slut, st

33 533 988

12 283 257 33 508 138 11 874 244

8 914 332

4 289 332 2 352 332

Genomsnittligt antal aktier under
perioden, st

33 528 637

12 161 719 16 024 374 10 784 622

Resultat per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Utdelning per aktie, SEK
P/E-tal, ggr
Kurs/Eget kapital, ggr
Börskurs vid periodens slut, SEK
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9 039 065

3 810 036

2 351 301

–0,51

0,42

–0,40

–0,64

–0,66

–2,52

–4,12

0,13

0,09

1,20

–0,13

–0,18

0,19

–1,43

–

–

–

–

–

–

–

Neg

9,08

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

43,91

40,23

2,59

Neg

Neg

2,87

Neg

5,52

3,74

3,10

1,55

2,14

0,54

2,14
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NYCKELTALSDEFINITIONER

Rörelsemarginal, %

Soliditet, %

Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutning.

Nettomarginal, %

Nettoresultat i procent av totala intäkter.

Nettoinvesteringar i materiella
anläggningstillgångar, KSEK

Räntabilitet på operativt kapital, %

Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar minskat med periodens försäljningar och
utrangeringar.

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt
kapital. Genomsnittligt operativt kapital har beräknats
som ingående plus utgående operativt kapital dividerat
med två.

Medelantal anställda under perioden, st

Genomsnittligt antal anställda under perioden.
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

Rörelseresultat plus ﬁ nansiella intäkter i procent av
genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

Antal aktier vid periodens slut, st

Antal utestående aktier vid periodens slut.
Genomsnittligt antal aktier under perioden, st

Genomsnittligt antal aktier under perioden.
Räntabilitet på eget kapital, %

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två.

Resultat per aktie, SEK

Operativt kapital, KSEK

Eget kapital per aktie, SEK

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande
skulder, avsättningar, likvida medel och ﬁ nansiell tillgångar.

Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal utelöpande aktier.

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal
aktier för perioden.

Utdelning per aktie, SEK
Sysselsatt kapital, KSEK

Utdelning dividerat med antal aktier för perioden.

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande
skulder och avsättningar.

P/E-tal, ggr

Börskurs dividerat med resultat per aktie.
Eget kapital, KSEK

Eget kapital vid periodens slut.

Kurs/Eget kapital, ggr

Räntebärande nettoskuld/-fordran, KSEK

Börskurs dividerat med eget kapital per aktie vid periodens slut.

Räntebärande skulder plus kassa vid periodens slut .
Börskurs vid periodens slut, SEK
Skuldsättningsgrad, ggr

Börskurs sista handelsdagen för perioden.

Räntebärande skulder dividerat med eget kaptial.
Räntetäckningsgrad, ggr

Resultat efter ﬁnansiella poster plus ﬁnansiella kostnader dividerat med ﬁ nansiella kostnader.
Andel riskbärande kapital, %

Summan av eget kapital och latenta skatteskulder
inklusive minoritet dividerat med balansomslutning.
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Kommentarer till den finansiella
utvecklingen i sammandrag
I detta avsnitt jämförs verksamhetsåret 2005 med 2004
enligt IFRS. Vidare kommenteras perioden januari –
september 2006 med motsvarande period 2005 enligt
IFRS. Jämförelsen mellan övriga verksamhetsår sker
med utgångspunkt i reviderade räkenskaper för 2001–
2003, vilka inte har upprättats i enlighet med IFRS.

av O.R.A.C.L.E. II vilket under 2006 till stor del disponerats för betalningar för inköp av komponenter
till O.R.A.C.L.E. II, bl a Caterpillar-komponenter.
Bolaget har under 2006 förvärvat fastigheten Södertälje
Råteglet 4 för 4,7 MSEK med följande låneﬁ nansiering
3,3 MSEK.

2006 januari–september
Omsättning

2005
Omsättning

Omsättningen minskade till 4 594 KSEK (11 782),
huvudsakligen p g a att omsättningen för 2005 innehöll ersättning från Countermine plc med 6,8 MSEK
i samband med överlåtelse av minsaneringsrörelsen.
Countermine plc kommer fortsättningsvis att redovisa
alla minsaneringsintäkter. Omsättningen i Grauers är
i huvudsak hänförlig till räddningsfordon. Förändring
av pågående arbete i Countermine Engineering avser
upparbetade kostnader för O.R.A.C.L.E. II.

Omsättningen ökade under året till 14 302 KSEK
(13 409), d v s med 0,9 MSEK. Förändringen i omsättning består av ökning med 2,3 MSEK genom förvärvet
av Grauers och minskning med 1,6 MSEK i minsaneringsverksamheten. Det senare förklaras av en minskning av sanerad yta i Kroatien under 2005 samt också av
lägre prisnivå för minsaneringstjänster.

Resultat
Resultatet efter ﬁnansiella poster uppgick till –14 602
KSEK (5 062). Försämringen förklaras till 3,4 MSEK av
minskade intäkter och till 11,2 MSEK av konsolideringseﬀekter i samband med riktade emissioner i intressebolaget Countermine plc. Eﬀekten uppstod genom att
det riktades en nyemission i Countermine plc till ett
antal internationella placerare till ett värde överstigande
bokfört värde i Countermine Technologies-koncernen
innan den riktade emissionen, med verkan att koncernens värde på andelen i intressebolaget Countermine plc
ökade. Denna konsolideringseﬀekt redovisas över resultaträkningen men har ingen inverkan på koncernens
likviditet. Rörelsens kostnader ökade med 7,3 MSEK
p g a ökade kostnader i samband med byggnationen av
O.R.A.C.L.E. II, hyreskostnader till följd av utökade ytor
samt konsultkostnader.

Resultat
Resultatet efter ﬁ nansiella poster uppgick till –6 469
KSEK (–6 859). Resultatförändringen är sammansatt
främst av omvärderingar av tillgångar i samband med
omstrukturering av Countermine-koncernen samt
koncernkonsolideringseﬀekter av den genomförda
omstruktureringen av Countermine-koncernen. Dessa
innebär bl a att Countermine-koncernen redovisar
andel i intressebolagsresultat med –10 524 KSEK samt
en resultateﬀekt på 13 550 KSEK som konsekvens av
riktad nyemission i Countermine plc.

Balansräkning

Balansomslutningen ökade till 47 258 KSEK (35 253).
Dominerande orsak är ökade materiella tillgångar
14,5 MSEK till följd av pågående nybyggnation av
O.R.A.C.L.E. II. I delårsrappoten har detta felaktigt
redovisats som anläggningstillgång och skulle i stället redovisats som varulager. Investeringar i fabriken
inklusive en hjullastare uppgick under perioden till 1,5
MSEK. Tilläggsköpeskilling för förvärvet av Grauers
erlades med 0,5 MSEK.

Balansomslutningen ökade under året med 42 830
KSEK till 62 176 KSEK. Ökningen härleds till avgörande
del till likvida medel och eget kapital i anledning av
genomförda nyemissioner under 2005. Likvida medel
ökade med 30,0 MSEK och fordringar på intressebolag
med 8,4 MSEK. Eget kapital ökade med 20,4 MSEK och
skulder till intressebolag med 30,0 MSEK. Det senare
härleds främst till förskottsbetalning 23,0 MSEK från
intressebolaget Countermine plc avseende två minsaneringsmaskiner, O.R.A.C.L.E. II.
Bolagets investeringar uppgick till 13,8 MSEK och
bestod i anskaﬀ ning av materiella anläggningstillgångar 2,6 MSEK, bl a verktyg i fabriken samt datorer
och CAD/CAM-system, balanserade utvecklingsutgifter avseende produktion och minsaneringsutrustning
2,3 MSEK samt fordran på intressebolag 8,4 MSEK.
Förvärvet av Grauers uppgick till 0,5 MSEK.

Kassaflöde

Kassaflöde

Koncernens kassaﬂöde från den löpande verksamheten uppgick till –7 955 KSEK (9 529). Bolaget erhöll
under 2005 ett förskott på 18,9 MSEK för byggnation

Koncernens kassaﬂöde från den löpande verksamheten
inklusive rörelsekapitalförändring uppgick till 16 014
KSEK. Rörelsekapitalet påverkades positivt av en för-

Balansräkning
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skottsbetalning på 23,0 MSEK från Countermine plc
avseende produktion av O.R.A.C.L.E. II-maskiner.
Kassaﬂödet från investeringsverksamheten uppgick
till –13 755 KSEK. Dessa poster kompenserades av
nyemissioner varefter likvida medel ökade med 30,0
MSEK. Countermine-koncernen inklusive intressebolaget Countermine plc tillfördes emissioner av aktier
och konvertibla skuldebrev på sammanlagt drygt 57,6
MSEK efter emissionskostnader.

2004
Omsättning
Omsättningen ökade kraftigt bl a till följd av minsaneringsuppdrag i Kroatien och uppgick till 13 409 KSEK
(5 557), d v s en ökning med 7,9 MSEK. Bolaget hade
relativt god beläggning i minsaneringsverksamheten.

Resultat
Resultat efter ﬁnansiella poster försämrades under året
och uppgick till –6 859 KSEK (–5 994). Den kraftiga
omsättningsökningen innebar också en kraftig ökning
av dels personalkostnader, dels externa kostnader för
bl a teknikutveckling.

Balansräkning
Balansomslutningen ökade under året med 9 168 KSEK
till 19 346 KSEK. Ökningen berodde på investeringar
i nya lokaler och utrustning till Kroatien bl a minibussar, ambulans samt terränggående fordon. Bolaget tog
under året upp lån på 1 238 KSEK och genomförde riktade emissioner på 5 390 KSEK.

Kassaflöde
Koncernens sammanlagda kassaﬂöde utvecklades
negativt även med beaktande av tillförd ﬁnansiering
enligt ovan. Investeringar 1,0 MSEK genomfördes dels i
Bolagets lokaler i Södertälje, dels i det kroatiska bolaget
TerraFirma där bl a bolagets fordonspark förnyades
för 1,4 MSEK. Utvecklingsutgifter aktiverades med 1,9
MSEK.
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Resultat
Resultatet efter ﬁ nansiella poster förbättrades under
året med 3,7 MSEK och uppgick till –5 994 KSEK
(–9 684). Förbättringen kan till största delen härledas
till ökade intäkter på 3,1 MSEK men även till en ackordsuppgörelse där ett lån på 1,0 MSEK skrevs av.

Balansräkning
Balansomslutningen ökade under 2003 med 0,7 MSEK
till 10 178 KSEK. Ökningen härleds till såväl lång- som
kortfristiga skulder. De senare motsvarades av ökning
av omsättningstillgångar. Bolagets investeringar var
mycket begränsade.

Kassaflöde
Koncernens kassaﬂöde i den löpande verksamheten
inklusive investeringsverksamheten var fortsatt negativ
med 4 042 KSEK och innebar en förbättring med 3,1
MSEK i huvudsak beroende på minsaneringsverksamheten. Bolaget tillfördes netto 4 069 KSEK genom
nyemission samt genom utgivande av konverteringslån.

2002
Omsättning
Countermines position förstärktes på den kroatiska
marknaden där ﬂera konkurrenter slogs ut på grund
av prisdumpning och hård marknadskonkurrens.
Omsättningen uppgick till 2 507 KSEK (5 264). Den
betydande minskningen berodde på att Bolaget under
året huvudsakligen verkat som underleverantör med
den sämre prisbild detta naturligt innebär. Lagar och
förordningar som styr upphandling och genomförande
av minsaneringuppdrag stramades upp.

Resultat
Resultatet efter ﬁ nansiella poster uppgick till –9 684
KSEK (–8 799). Försämringen var i sin helhet hänförlig
till de lägre marginaler som råder i en situation där
Bolaget verkar som underleverantör.

Balansräkning
2003
Omsättning
Koncernens omsättning ökade med 122 procent och
uppgick till 5 557 KSEK (2 507) vilket innebar en återhämtning av den låga nivån från 2002. Året präglades
av att ﬂera konkurrenter slogs ut men också av en
betydande priskonkurrens där Countermine valde att
inte delta.

Balansomslutningen minskade under året med 2,2
MSEK till 9 479 KSEK. Bolaget hade endast begränsade
investeringar.

Kassaflöde
Koncernens kassaﬂöde var kraftigt negativt med 7 189
KSEK i den löpande verksamheten tillsammans med
kassaﬂödet i investeringsverksamheten. Bolaget tillförde likvida medel genom nyemissioner på 7,0 MSEK.
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN I SAMMANDRAG

2001
Omsättning
Omsättningen uppgick till 5 264 KSEK (4 348), en
ökning med 0,9 MSEK. Ökningen berodde på ökad fakturering av minsaneringsaktiviteter i Kroatien.

Resultat
Den kroatiska myndigheten CROMACs upphandlingsförfarande anpassades till internationella regelverk
vilket innebar en stabilisering och tillväxt i efterfrågan
på minsaneringstjänster i landet. Resultatet efter ﬁ nansiella poster uppgick till –8 799 KSEK (–12 676), en
förbättring med 3,9 MSEK.
Bolaget genomförde under året en koncernintern
omstrukturering och överförde verksamhet i dotterbolagen till moderbolaget för att reducera kostnadsmassan. Bolaget drabbades dock av förseningar i produktionen på grund av tekniska problem som senare kunde
åtgärdas, samt av omfattande regnväder, varför löpande
kostnader blev högre än beräknat.

Balansräkning
Balansomslutningen minskade under året med 10 664
KSEK till 11 705 KSEK. Bakom minskningen låg i
huvudsak en omfattande utrangering av såväl materiella som immateriella tillgångar på sammanlagt 8 816
KSEK.

Kassaflöde
Koncernens kassaﬂöde från den löpande verksamheten
inklusive kassaﬂöde från investeringsverksamheten
uppgick till –6 667 KSEK. Beloppet kunde i huvudsak
kompenseras genom utökade krediter från banker och
aktieägare på sammanlagt netto 6 645 KSEK. Bolagets
likviditet var trots detta ansträngd.
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Skattesituation
Countermine-koncernen har t o m 2005 genererat
ackumulerade underskott på 30,1 MSEK. Bolaget
har under 2005 genomfört en omstrukturering av
ägandet i Countermine Operations genom bildandet av Countermine plc-koncernen. Countermine
Technologies äger för närvarande 67 procent i
Countermine plc och beräknas efter full konvertering
och tillkommande nyemission reducera ägarandelen
till i storleksordningen 40 procent innan den planerade
noteringen på AIM. Den genomförda ägarförändringen i Countermine Operations genom bildandet av
Countermine plc kan negativt påverka möjligheterna
att nyttja koncernens skattemässiga underskott.
Något skattemässigt värde av underskottsavdragen
har till och med 2005 inte bokförts då det råder osäkerhet när aktuella underskottsavdrag kan utnyttjas.

Valutapolitik
Countermine-koncernen tillämpar inte valutasäkring
men avser införa detta om det anses erforderligt i framtiden avseende större och prediktiva valutaﬂöden.
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Övrig finansiell information
Finansiell ställning
Nedanstående tabeller illustrerar Contermine Technologies eget kapital och skuldsättning, uppdelat i kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder, per den
30 september 2006. Med kortfristiga skulder avses
skulder med förfall inom ett år. Säkerhet för kortfristiga
skulder utgörs av företagsinteckningar. Säkerhet för
långfristiga skulder utgörs av fastighetsinteckning.
NETTOSKULDSÄTTNING (KSEK)

2006-09-30

KORTFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Mot borgen
Mot säkerhet

–
1 322

Blancokrediter

2 900

Summa kortfristiga räntebärande skulder

4 222

LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Summa långfristiga räntebärande skulder

–
3 300
–
3 300

LIKVIDITET

Kassa
Likvida medel
Lätt realiserbara värden

2
3 477
–

Summa likviditet

3 479

NETTOSKULDSÄTTNING

4 043

EGET KAPITAL (KSEK)
Aktiekapital
Övriga reserver
Balanserat resultat
EGET KAPITAL

2006-09-30
3 353
65 754
–64 892
4 215

Rörelsekapital
Countermine Technologies förfogar inte över tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven.
Countermine Technologies genomför föreliggande
nyemissioner för att tillföra Bolaget nödvändigt rörelsekapital och ekonomiska medel. Nyemissionerna om
sammanlagt 29,0 MSEK är garanterade till 18,8 MSEK
genom garantiförbindelser samt till 10,2 MSEK genom
teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från
Bolagets större aktieägare.
Följande ﬁ nansiella händelser påverkar Bolagets
ﬁ nansiella ställning efter september 2006 och ger
inblick i Bolagets faktiska situation beträﬀande tillgängligt rörelsekapital. Countermine Technologies
har två konvertibla lån på sammanlagt 2,0 MSEK
nominellt med konverteringskurs 3,00 SEK med förfall
den 31 december 2006 samt ett konvertibelt lån på 0,9
MSEK med konverteringskurs 4,50 SEK med förfall

den 28 februari 2007. Bolaget kan träﬀas av återbetalning beroende på kursutveckling i Countermine
Technologies-aktien fram till respektive förfallodag.
Konverteringskurserna understiger rådande kurs för
Bolagets aktie vilket talar emot kontant återbetalning.
Countermine Technologies utelöpande teckningsoptioner med lösenkurs 2,50 SEK motsvarande en
nyemission på 17,6 MSEK förfaller till lösen den 30
mars 2007. Denna kurs understiger rådande aktiekurs
för Countermine Technologies-aktien. Bolaget kommer innan teckningstiden löper ut att meddela innehavare av teckningsoptioner möjligheten att utnyttja
teckningsoptionerna eller att genomföra en försäljning
i marknaden. Det är Bolagets bedömning med nuvarande kursrelationer att de utelöpande teckningsoptionerna kommer att bidra till rörelsekapitalet.
Countermine plc har ett konvertibelt lån på 22,0
MSEK med förfall den 26 december 2007 efter förlängning med elva månader. Bolaget har i månadsskiftet
november/december 2006 inom ramen för denna överenskommelse om förlängning deltagit med 200 KGBP
av 600 KGBP i en nyemission i Countermine plc. Detta
avtal har ännu inte hunnit undertecknas av alla berörda
parter.
Avsikten är att notera Countermine plc på AIM i
London. Tidpunkten för noteringen kan inte exakt
fastställas, men beräknas infalla under perioden t o
m november 2007. Bedömningen är att en notering
på AIM kommer att innebära konvertering. Det är
Countermine plcs intention vid eventuellt påkallande av kontant återbetalning av det konvertibla
lånet att detta skall omsättas i ett nytt konvertibellån,
varvid någon utbetalning netto inte beräknas ske.
Countermine Technologies kan dock inte garantera att
detta blir fallet, varför Bolaget vid en eventuell kontant
återbetalning av konvertibellånet kan välja att disponera en del av likviden i föreliggande emissioner för detta
samt emissionslikvid från aktuella teckningsoptioner.
Countermine Technologies förfogar i dagsläget inte
över tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven
men givet föreliggande garanterade nyemissioner samt
mot bakgrund av ovanstående ﬁ nansiella händelser
bedömer Countermine Technologies att Bolaget kommer att förfoga över tillräckligt rörelsekapital för drift
av Bolaget under tolv månader. Bedömningen grundar
sig på att Bolagets konvertibellån omsätts i aktier, att
Bolagets teckningsoptioner nyttjas för teckning av
aktier, att utelöpande konvertibellån i Countermine plc
omsätts i aktier eller kan omsättas i ett annat konvertibellån och om det senare inte inträﬀar inﬂutet emissionsbelopp i föreliggande emission tillsammans med
i förekommande fall tillkommande medel genom teckningsoptioner i sådant fall kan nyttjas för återbetalning
av det konvertibla lånet i Countermine plc.
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktiekapital

rerade på person och kontoförs av VPC AB med adress
Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktierna har utgivits i
enlighet med svensk lagstiftning.
Föreliggande nyemissioner kommer att öka aktiekapitalet med högst 828 995,20 SEK fördelat på högst
375 000 A-aktier och 7 914 952 B-aktier. Aktiekapitalet
kommer efter föreliggande nyemissioner att uppgå till
högst 4 182 684,00 SEK. Nedanstående uppställning
visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande. Eﬀekter av de föreliggande nyemissionerna framgår
längst ned i tabellen.

Aktiekapitalet i Countermine Technologies uppgår
innan föreliggande nyemissioner till 3 353 688,80
SEK, fördelat på 1 875 000 A-aktier och 31 661 888 Baktier. Varje A-aktie och B-aktie har ett kvotvärde om
0,10 SEK. En A-aktie medför fem (5) röster medan en
B-aktie medför en (1) röst. Alla aktier har lika rätt till
andel i Bolagets tillgångar och resultat. Vid en eventuell
likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i
förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Aktierna i Countermine Technologies är regist-

Förändring
av antalet
A-aktier

Totalt
antal
A-aktier

Förändring
av antalet
B-aktier

Totalt
antal
B-aktier

1997 Bolagets bildande

1 000

1 000

–

–

100 000,00

100 000,00 100,00 100,00

1997 Nyemission

4 000

5 000

–

–

400 000,00

500 000,00 100,00 100,00

495 000

500 000

–

–

–

500 000,00

1,00

–

–

500 000

200 000

200 000

200 000,00

700 000,00

1,00

1,00

År

Transaktion

1997 Split
1998 Nyemission

Förändring av
aktiekapitalet

Totalt
aktiekapital

Kvotvärde

Emissionskurs

1998 Nyemission

–

500 000

789 000

989 000

789 000,00

1 489 000,00

1,00

18,00

2000 Nyemission

–

500 000

870 238

1 859 238

870 238,00

2 359 238,00

1,00

15,00

2001 Nedsättning

–

500 000

–6 906

1 852 332

–6 906,00

2 352 332,00

1,00

15,00

2002 Nyemission

–

500 000

777 000

2 629 332

777 000,00

3 129 332,00

1,00

5,00

2002 Utbyte skuldebrev

–

500 000

1 160 000

3 789 332

1 160 000,00

4 289 332,00

1,00

5,00

2003 Nyemission

–

500 000

1 300 000

5 089 332

1 300 000,00

5 589 332,00

1,00

1,00

2003 Nyemission

825 000

1 325 000

825 000

5 914 332

1 650 000,00

7 239 332,00

1,00

1,00

2003 Nyemission

550 000

1 875 000

1 125 000

7 039 332

1,00

2003 Nedsättning

–

1 875 000

–

2004 Nyemission

–

1 875 000

716 667

2004 Nyemission

–

1 875 000

2004 Utbyte skuldebrev

–

1 875 000

2004 Utbyte skuldebrev

–

1 875 000

2004 Utbyte skuldebrev

–

1 875 000

2004 Utbyte skuldebrev

–

2004 Utbyte skuldebrev
2005 Nyemission

1 675 000,00

8 914 332,00

1,00

7 039 332 –8 022 898,80

891 433,20

0,10

–

7 755 999

71 666,70

963 099,90

0,10

3,00

260 000

8 015 999

26 000

989 099,90

0,10

5,77

40 000

8 055 999

4 000

993 099,90

0,10

5,00

280 175

8 336 174

28 017,50

1 021 117,40

0,10

5,00

280 175

8 616 349

28 017,50

1 049 134,90

0,10

1,90

1 875 000

139 474

8 755 823

13 947,40

1 063 082,30

0,10

1,90

–

1 875 000

1 243 421

9 999 244

124 342,10

1 187 424,40

0,10

1,90

–

1 875 000

409 013

10 408 257

40 901,30

1 228 325,70

0,10

3,00

2005 Nyemission

–

1 875 000

21 224 881

31 633 138

2 122 488,10

3 350 813,80

0,10

1,90

2006 Lösen av teckningsoptioner

–

1 875 000

23 750

31 656 888

2 375,00

3 353 188,80

0,10

2,50

2006 Lösen av teckningsoptioner

–

1 875 000

5 000

31 661 888

500,00

3 353 688,80

0,10

2,50

375 000

2 250 000

7 914 952

39 576 840

828 995,20

4 182 684,00

0,10

3,50

2006 Föreliggande
nyemissioner
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Konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner
Nedan sammanställs uppgifter om Bolagets utestående
konvertibla skuldebrev avseende nominellt belopp,
räntevillkor, löptid och konverteringsrätt till B-aktier.
Vidare framgår antalet utelöpande teckningsoptioner
med löptid samt konverteringsrätt till B-aktier.
Full konvertering av beﬁ ntliga konvertibla skuldebrev
tillför 866 666 B-aktier och full teckning enligt utgivna

teckningsoptioner tillför ytterligare 7 046 210 B-aktier,
sammanlagt 7 912 876 B-aktier.
Vid full konvertering av samtliga beﬁ ntliga konvertibla skuldebrev och vid full teckning av samtliga utestående teckningsoptioner blir utspädningseﬀekten 15,9
procent av kapitalet och 13,5 procent av röstetalet efter
föreliggande nyemissioner.

Konvertibla skuldebrev

Nominellt
belopp

Ränta, %

Sista konverteringsdag

Konvertering
B-aktier

Konverteringskurs

Konvertibel 2006 I

1 000 000

6,5

2006-12-31

333 333

3,00

Konvertibel 2006 II

1 000 000

6,5

2006-12-31

333 333

3,00

900 000

5,0

2007-02-28

200 000

4,50

2 900 000

–

–

866 666

–

2007-03-30

7 046 210

2,50

–

7 046 210

–

Andel av
kapital, %

Andel av
röster, %

Konvertibel 2007 I

Teckningsoptioner

Ägarstruktur
Nedanstående tabeller visar ägarförhållandet i
Countermine Technologies per den 24 november 2006
samt därefter kända förhållanden.

Ägare per 2006-11-24

Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Björn Wolrath (privat och genom bolag)

580 000

6 520 000

21,2

23,0

Tord Cederlund (genom bolag)

–

3 406 239

10,2

8,3

Skandia Liv

–

2 926 999

8,7

7,1

1 125 000

1 740 305

8,5

18,0
6,4

Lars Nylin (med familj)
Försäkringsbranschens pensionskassa

–

2 605 999

7,8

Folksam Fonder

–

2 482 500

7,4

6,1

Svenska Röda Korset

–

1 000 000

3,0

2,4

Carl Nisser

–

550 000

1,6

1,3

Superbus AB

–

500 000

1,5

1,2

170 000

9 929 846

30,1

26,2

1 875 000

31 661 888

100,0

100,0

Antal
aktieägare

Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Andel av
kapital, %

Andel av
röster, %

1–500

372

–

104 563

0,3

0,3

501–1 000

201

–

185 963

0,6

0,5

1 001–5 000

538

–

1 488 412

4,4

3,6

5 001–10 000

204

–

1 625 453

4,8

4,0

10 001–15 000

47

–

617 854

1,8

1,5

15 001–20 000

31

–

602 075

1,8

1,5

Övriga
Summa

Innehav per 2006-11-24

20 001–

99

–

27 037 838

86,2

88,7

Summa

1 492

1 875 000

31 661 888

100,0

100,0
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Notering

Aktieägaravtal

Countermine Technologies B-aktie noterades 1998 på
dåvarande IM, sedermera SBI-listan. I samband med
att SBI-listan övergick till NGM kom Countermine
Technologies att bli noterat på NGMs Equity-lista.
Bolagets aktie handlas med kortnamnet COUM B. En
handelspost motsvarar 2 000 aktier.

Bolaget känner inte till några avtal mellan olika aktieägare vad gäller samordnat ägande, styrelserepresentation eller dylikt.

Utdelningspolitik
Countermine Technologies har hittills inte lämnat
någon utdelning. Bolaget avser lämna utdelning så
snart det kan ske med hänsyn till Bolagets resultat och
ekonomiska ställning. Någon utdelningspolicy är inte
fastställd. Styrelsen avser i valet mellan hög direktavkastning och ﬁ nansiell konsolidering prioritera konsolidering och expansion av verksamheten med hänsyn
till värdetillväxt i aktien.

Begränsningar i aktiernas överlåtbarhet
Nuvarande huvudägare i Countermine Technologies
har innehaft sina aktier under lång tid men har inte förbundit sig att behålla aktierna viss tid. Bolaget känner
inte till några planer från någon större aktieägare att
avyttra hela eller delar av sitt innehav.

Aktielån
Det förekommer ingen organiserad verksamhet med
aktielån i Countermine Technologies. Bolaget känner
heller inte till några sådana avtal olika parter emellan.

Likviditetsgaranti
Bemyndigande
Vid extra bolagstämma i Countermine Technologies
den 28 november 2006 beslutades att ändra bolagsordningen så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 350 000
SEK och högst 13 400 000 SEK. Vidare beslutades att
bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller ﬂera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler upp till aktiekapitalets övre
gräns. Betalning skall kunna erläggas kontant eller
genom kvittning. Grund för emissionskursen skall vara
aktiens marknadsvärde.



Countermine Technologies har ingått avtal med
Erik Penser Fondkommission där Erik Penser Fondkommission skall vara likviditetsgarant i Bolagets aktie.
Åtagandet innebär i korthet att likviditetsgaranten åtar
sig att när så är möjligt ställa kurser i minst en post på
både köp- och säljsidan, med verkan att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte överstiger fem procent. Syftet
med avtalet är att främja likviditeten i Bolagets aktie.

Kursutveckling
Diagrammet nedan visar kursutvecklingen för
Countermine Technologies B-aktie under perioden
2 januari–30 november 2006.
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Styrelse, ledande befattningshavare
och revisorer
Styrelse
Björn Wolrath. Ordförande. Född 1943. Invald 1998. Pol

Diana Wormuth. Ledamot. Född 1947. Invald 2004.

mag. Styrelseordförande i Momentum AB , Insurance
Training and Consulting in Stockholm BICON AB
och Gexco AB. Styrelseledamot i Samhall AB, Codan
A/S och Rederi AB Gotland. Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien IVA. Tidigare styrelseordförande
i AB Svensk Exportkredit och verkställande direktör
i Försäkrings AB Skandia. Äger 580 000 A-aktier och
6 520 000 B-aktier (privat och genom bolag) samt
1 226 000 teckningsoptioner (privat och genom bolag) i
Countermine Technologies AB.

Doktor vid Yale University, USA. Styrelseledamot i försäkringsbolaget KKP i Kazakstan som representant för
European Bank for Reconstruction and Development.
Styrelseledamot i Countermine Engineering,
Countermine plc och Countermine Operations. En
av grundarna av Insurance Training och Consulting
in Stockholm BICON AB. Tidigare verksam inom
Försäkrings AB Skandia med utveckling av Skandiakoncernens system för omvärldsbevakning. Äger
42 000 A-aktier och 63 000 B-aktier samt 21 000 teckningsoptioner i Countermine Technologies AB.

Tord Cederlund. Ledamot. Född 1941. Invald

2005. Civilekonom. Tidigare auktoriserad revisor.
Styrelseledamot i Endomines Oy, Kalvinit Oy och
Centera Minerals AB. Verkställande direktör i Odin
Enterprises Ltd SA. Äger 3 406 239 B-aktier (genom
bolag) och 1 234 430 teckningsoptioner (genom bolag) i
Countermine Technologies AB.
Karl-Gustaf Lye. Ledamot. Född 1934. Invald 1998.

Civilingenjör. Verkställande direktör, delägare
och styrelseledamot i Constantia Consulting AB,
samt delägare och styrelseledamot i Stenvillan
Projektutveckling AB. Tidigare verkställande direktör i BS Konsult AB samt ansvarig för utlandsprojekt
i Arcona AB. Äger 28 000 A-aktier och 48 000 Baktier (med familj) samt 14 000 teckningsoptioner i
Countermine Technologies AB.

Ledande befattningshavare
Lars Nylin. Verkställande direktör. Se Styrelse.
Christer Bergquist. Ekonomidirektör. Född 1952.

Anställd sedan 2005. Civilekonom. Tidigare auktoriserad revisor. Styrelseledamot i Rederi AB Gotland och
Förlags AB Svensk Tidskrift. Tidigare styrelseordförande i Kaupthing Bank Sverige AB samt bl a verkställande direktör i Modul 1 Data AB. Äger inga aktier eller
teckningsoptioner i Countermine Technologies AB.
Lars Christiansson. Verkställande direktör i

Countermine Engineering. Född 1969. Anställd sedan
2006. Civilingenjör. Tidigare anställd som konsult
inom produktutveckling för Devex Mekatronik AB.
Äger inga aktier eller teckningsoptioner i Countermine
Technologies AB.

Lars Nylin. Ledamot. Verkställande direktör i

Countermine Technologies. Född 1958. Invald 1997.
Arméingenjör. Styrelseledamot och verkställande
direktör i Countermine Operations, samt verkställande
direktör i Countermine plc. Styrelseledamot och tidigare verkställande direktör i Countermine Engineering.
Tidigare verkställande direktör i Countermine Holding
Ltd. Tidigare styrelseledamot och verkställande
direktör i SKRC Event AB. Tidigare verksam inom
försvarsmakten och Försvarets Materielverk med bl a
utveckling av minsaneringsteknik. Äger 1 125 000
A-aktier och 1 740 305 B-aktier (med familj) samt
573 061 teckningsoptioner (med familj) i Countermine
Technologies AB.

Revisorer
Håkan Daniels, KPMG. Ordinarie revisor sedan 1997.
Född 1951. Auktoriserad revisor och medlem i FAR
SRS.
Anders Skeppstedt, KPMG. Revisorssuppleant sedan

2002. Född 1948. Auktoriserad revisor och medlem i
FAR SRS.
Bolagets revisor och revisorssuppleant omvaldes vid
ordinarie bolagsstämma 2003 för tiden intill årsstämman 2007. Adressen till Bolagets revisor är KPMG
Bohlins AB, Storgatan 3–5, 151 72 Södertälje.
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Uppgifter avseende styrelsen och
ledande befattningshavare
Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av
årsstämman 2007. Det ﬁ nns inga överenskommelser
med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra
parter, enligt vilka styrelseledamöter eller ledande
befattningshavare har valts eller tillsatts. Det ﬁ nns
inget avtal mellan Bolaget eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats. Det
ﬁ nns heller inga övriga avtal mellan Bolaget och styrelseledamöter respektive ledande befattningshavare
utöver anställningsavtal.
Tidigare uppdrag som anges ovan för styrelseledamöter och ledande befattningshavare avser de senaste fem
åren. Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande
befattningshavare har, utöver vad som framgår nedan,
under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade
mål, (ii) varit ställföreträdare i bolag som försatts i konkurs, likvidation eller genomgått företagsrekonstruktion, (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av
myndigheter eller organisation som företräder en viss
yrkesgrupp och som är oﬀentligrättsligt reglerad, eller
(iv) ålagts näringsförbud. Vidare har konstaterats att det
inte föreligger familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
Björn Wolrath har under de senaste fem åren varit
styrelseledamot i nedan nämnda bolag då de varit föremål för nedan nämnda åtgärder. Svenska Kreditförsäkringsaktiebolaget, Information and Logistics Research
and Development Aktiebolag och SnapSend AB har
varit föremål för konkursförfarande. Bolagsstämman i
Studystar AB har beslutat om likvidation av bolaget.
Christer Bergquist har under de senaste fem åren
varit verkställande direktör, styrelseledamot och/eller
styrelsesuppleant i nedan nämnda bolag då de varit
föremål för nedan nämnda åtgärder. Drax Industries
AB, HIGH Digital Education & Consulting Stockholm
AB, Initage Aktiebolag, nörthspace AB, ONTV Sweden
Aktiebolag, Prosit Communication Aktiebolag,
Prosolutions System AB (publ), Pro Solutions Göteborg
AB, Prosolutions Option AB, Prosolutions Utbildning
AB, Prosolutions International AB, Prosolutions
Avveckling AB och Stinglight Aktiebolag har varit föremål för konkursförfarande. Bolagsstämmorna i Adacra
AB, Malktech AB, Modul 1 Business Aktiebolag,
Modul 1 e-business Aktiebolag, Modul 1 IT-solutions
AB, Prosolutions Utbildning AB, Systech AB och
Systech Solutions AB har beslutat om likvidation av
respektive bolag. Bolagsverket har beslutat om likvidation av Prosolutions Avveckling AB.
Samtliga ovanstående konkurser har avslutats utan
att någon åtgärd vidtagits gentemot styrelseledamoten
eller den ledande befattningshavaren.
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Lars Nylin, Björn Wolrath och Diana Wormuth är
styrelseledamöter i Countermine plc. Lars Nylin är
verkställande direktör i Countermine plc och har rätt
till 2 762 optioner (s k hurdle shares) i bolaget. Christer
Bergquist är CFO i Countermine plc och har rätt till
690 optioner i bolaget. Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare i Countermine Technologies har i
vissa fall att tjänstgöra som styrelseledamot eller verkställande direktör i intressebolag inom ramen för sin
anställning. Sådana uppdrag medför en lojalitetsplikt
mot intressebolaget i fråga att verka för intressebolagets intressen vilket inte nödvändigtvis sammanfaller
med bolagets intressen. De beskrivna intressekonﬂikterna hanteras enligt aktiebolagslagens regler för jäv.
Utöver ovanstående och vad som anges under rubriken
”Transaktioner med närstående” på sid 48–49 föreligger inga potentiella intressekonﬂikter för styrelseledamöter eller ledande befattningshavare.
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås genom kontakt med Countermine
Technologies, Brännarevägen 3, 151 55 Södertälje.

Arbetsordning för styrelse och
instruktion för VD
Styrelsen i Countermine Technologies har upprättat
en arbetsordning för sitt arbete inklusive instruktioner
avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör. Styrelsen skall sammanträda minst fem
gånger mellan varje årsstämma. Under 2005 och fram
till och med årsstämma den 17 maj 2006 hölls 22 protokollförda möten. Bolagets revisor deltar vid styrelsemöte där årsbokslut behandlas.
Bolagets styrelse har inte utsett kommittéer eller
utskott för revisions- och ersättningsfrågor.

Löner, ersättningar och revisionsarvoden
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode
enligt beslut vid årsstämma. Styrelsearvode utgår ej för
styrelseuppdrag i dotterbolag. Däremot erhåller Björn
Wolrath och Diana Wormuth arvode för styrelsearbete
i Countermine plc.
Ersättning till verkställande direktör och andra
ledande befattningshavare utgår med grundlön och
i vissa fall övrig ersättning och pension. Därutöver
erhåller Lars Nylin ersättning från Countermine plc
för sitt uppdrag som verkställande direktör. Beslut om
ersättning till verkställande direktör fattas av styrelsen.
I Countermine plc ﬁ nns ett aktiebaserat incitamentsprogram.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

Ersättningar till styrelse och ledande
befattningshavare
Den sammanlagda summan av fasta ersättningar och
övriga förmåner exklusive sociala kostnader till ledande befattningshavare i Bolaget inklusive verkställande
direktören uppgick 2005 till 1 294 KSEK. Ersättning till
styrelsen exklusive verkställande direktören uppgick
2005 till 343 KSEK.
Styrelsens arvode för 2006 är beslutat till 250 KSEK
av bolagsstämman den 17 maj 2006, senare fördelat
inom styrelsen på Björn Wolrath 100 KSEK, Diana
Wormuth 50 KSEK, Karl-Gustaf Lye 50 KSEK och Tord
Cederlund 50 KSEK. Därtill erhåller Björn Wolrath och
Diana Wormuth 20 KGBP vardera per år för styrelsearbete i Countermine plc.
Verkställande direktören Lars Nylin erhåller en
fast årslön på 450 KSEK samt pensionspremier om 13
procent av årslönen från Countermine Technologies.
Utöver detta erhåller Lars Nylin ingen övrig ersättning från Bolaget. För sitt uppdrag som verkställande
direktör i Countermine plc erhåller Lars Nylin en fast
lön om 100 KGBP per år, pensionspremier om 13 KGBP
per år, ett lönetillägg istället för tjänstebil om 6 KSEK
per månad samt sjukvårdskostnadsförsäkring. Övriga
ledande befattningshavare erhåller grundlön och i vissa
fall övrig ersättning och pensionspremier.

Incitamentsprogram
Bolaget har inga bonusprogram för styrelseledamöter,
verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare.
Styrelsen för Countermine plc har beslutat att
införa ett incitamentsprogram där deltagarna skall
skall erhålla s k ”hurdle shares” motsvarande högst
totalt fem procent av Countermine plcs aktiekapital.
Tilldelningen skall ske enligt följande: Sir John Walker,
vice ordförande i styrelsen för Countermine plc, tilldelas hurdle shares motsvarande två procent av aktie-
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kapitalet i Countermine plc, Lars Nylin tilldelas motsvarande två procent och Christer Bergquist tilldelas
motsvarande en halv procent.

Pensioner
Pensionsålder för verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare är 65 år. Verkställande
direktören Lars Nylin erhåller pensionspremier om
13 procent av årslönen från Bolaget samt 13 KGBP per
år från Countermine plc. Lars Christiansson erhåller
pensionspremier motsvarande 15 procent av årslönen.
I övrigt gör Bolaget inga pensionsåtaganden mot styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Avgångsvederlag
För verkställande direktör Lars Nylin gäller en
ömsesidig uppsägningstid om tolv månader. Under
uppsägningstiden utgår lön och annan ersättning.
Motsvarande uppsägningsvillkor gäller för verkställande direktörens anställning i Countermine plc. För
Christer Bergquist gäller en ömsesidig uppsägningstid
om två månader. För Lars Christiansson gäller en
uppsägningstid vid uppsägning från Bolagets sida
om tolv månader. Uppsägningstiden vid uppsägning
från Lars Christianssons sida är fyra månader. Under
uppsägningstiden utgår lön och annan ersättning. För
Lars Nylins anställning i Countermine plc och Lars
Christianssons anställning gäller att för det fall den
anställde med arbetsgivarens medgivande påbörjar
annan tjänst under uppsägningstiden avräknas eventuell ersättning under uppsägningstiden.

Ersättning till revisorer
Ersättning till Bolagets revisorer utgår enligt räkning.
Ersättning för räkenskapsåret 2005 för Counterminekoncernen uppgick till 528 KSEK, varav 390 KSEK avsåg
revisionsuppdrag och 138 KSEK avsåg andra uppdrag.

Ersättningar och förmåner under 2005
Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnader

Finansiella
instrument

Övrig
ersättning

Styrelsens ordförande

100

–

–

–

–

–

100

Övriga styrelseledamöter

243

–

–

–

–

–

243

Verkställande direktör

576

–

–

20

–

37

633

Andra ledande befattningshavare

625

–

–

9

–

27

661

1 544

–

–

29

–

64

1 637

(KSEK)

Summa

Summa
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BOLAGSORDNING

Bolagsordning
1. Firma
Bolagets ﬁ rma är Countermine Technologies AB.
Bolaget skall vara publikt (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Södertälje kommun.

3. Verksamhet
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva
utveckling och konstruktion av minsanerings- och
räddningsmaterial samt inköp, marknadsföring,
försäljning och drift av produkter och tjänster inom
nämnda område, ävenså utföra reparationer, serviceoch underhållsarbete på dessa produkter. Dessutom
skall Bolaget bedriva utbildnings- och konsultverksamhet vad gäller minsanerings- och räddningsmaterial
jämte idka med någon ovan angivna verksamheter förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst SEK 3 400 000 och högst
SEK 13 600 000.

A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler
har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som
kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten,
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som
om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan
komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagt skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontanteller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission
skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som ﬁ nns sedan
tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag
medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad
som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig
ändring av bolagsordning, ge ut aktier av nytt slag.

7. Antal aktier
5. Aktieslag
Bolagets aktier skall utgivas i två serier, serie A och serie
B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av Serie
A (”A-aktie”) medföra fem (5) röster och aktie av serie B
(”B-aktie”) en (1) röst. Om aktier av båda slagen utges,
må antalet aktier av vardera serien uppgå till högst
nittionio hundradelar av hela antalet aktier i Bolaget.

Antalet aktier skall vara lägst 34 000 000 st och högst
136 000 000 st.

8. Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.

9. Revisorer
6. Företrädesrätt till aktier inom varje slag
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall
ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt
att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande
till det antal aktier innehavaren förut äger (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med
subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut
äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie
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För granskning av Bolagets årsredovisning jämte
räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en suppleant för
denne eller ett registrerat revisionsbolag.

10. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i
Post och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

11. Anmälan om deltagande vid bolagsstämma
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall
anmäla sig hos Bolaget senast kl. 12:00 den dag som
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare
än den femte vardagen före stämman.

BOLAGSORDNING

12. Årsstämma

13. Räkenskapsår

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. om disposition beträﬀande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn,
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor samt revisorsuppleant,
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

45

14. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av ﬁnansiella
instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister enligt 4 kap lagen om kontoföring
av ﬁ nansiella instrument eller den som är antecknad på
avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6–8
nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen.
———
Denna bolagsordning har fastställts vid extra bolagsstämma den 28 november 2006.
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Legala frågor och
kompletterande information
Countermine plc
Countermine Technologies tecknade den 26 juli 2005
avtal med ett antal internationella placerare angående kapitalisering av Countermine Technologies
minsaneringsverksamhet (”Investeringsavtalet”).⁴
Kapitaliseringen var avsedd att ske genom riktade
emissioner i ett nybildat dotterbolag, Countermine plc,
med säte i Kent, Storbritannien. Den första delen av
kapitaliseringen genomfördes i juli 2005 genom att placerarna investerade i aktier och konvertibla skuldebrev
utfärdade av Countermine plc. Därutöver har placerarna möjlighet att teckna ytterligare aktier i Countermine
plc med stöd av teckningsoptioner.
I anledning av dessa investeringar förändrades
Countermine-koncernens legala struktur genom att
Countermine Operations med det kroatiska dotterbolaget TerraFirma fördes in i en separat underkoncern till
Countermine Technologies med det nybildade bolaget
Countermine plc som moderbolag. Avsikten var att inom
tolv månader från den 26 juli 2005 notera Countermine
plc på AIM i London och i anslutning till detta genomföra
en publik nyemission. Countermine plc har dock i samråd med nämnda placerare valt att avvakta med AIMnoteringen beroende på fördröjd orderingång.
Innan investeringarna genomfördes hade
Countermine plc 101 708 aktier av ett aktieslag,
fördelat på 100 000 aktier ägda av Countermine
Technologies och 1 708 aktier ägda av Countermine
Investments Ltd. Det sistnämnda bolaget ingår oaktat
namnet inte i Countermine-koncernen. Countermine
Investments Ltd medverkade vid ett försök till kapitalanskaﬀ ning avseende Countermine Operations och
tecknade aktier i Countermine Operations mot kontant
ersättning om 190 000 EUR. Som en del i den ovan
beskrivna förändringen av Countermine-koncernens
legala struktur bytte Countermine Investments Ltd
genom avtal den 19 juli 2005 sina aktier i Countermine
Operations mot aktier i Countermine plc.
Till följd av att aktierna i Countermine plc inte
marknadsnoterades inom tolv månader från den 26
juli 2005, erhöll de internationella placerarna i enlighet med investeringsavtalet vederlagsfritt totalt 3 770
nyemitterade aktier i Countermine plc. Därutöver
har investerarna i enlighet med investeringsavtalet
rätt att, till dess att Countermine plc har noterats, var
trettionde dag efter den 26 juli 2006, vederlagsfritt
erhålla totalt 624 aktier i Countermine plc. Denna
rätt gäller inte under perioden från den 26 november
2006 till den 26 december 2007 (se nedan i avsnittet
"Emission hösten 2006"). Countermine Technologies

innehav av 100 000 aktier i Countermine plc, motsvarade den 1 oktober 2006 72,4 procent av aktierna i
Countermine plc.

Aktier och konvertibla skuldebrev
Countermine plc genomförde den 26 juli 2005 riktade
nyemissioner till ovan nämnda internationella placerare om 3 245 000 GBP, lika fördelade på nyemitterade
aktier till ett värde om 1 622 500 GBP och på konvertibla skuldebrev till ett värde om nominellt 1 622 500
GBP. Antalet nyemitterade aktier uppgick till 31 432,
motsvarande 23,6 procent av aktierna i Countermine
plc. Skuldebreven löpte inledningsvis utan ränta.
Till följd av att någon marknadsnotering av aktierna i
Countermine plc inte kom till stånd inom tolv månader
från den 26 juli 2005, utgick dock ränta med en procent
per kalendermånad under de första tolv månaderna
från och med den 26 juli 2005. För tiden efter den 26
juli 2006 till den 26 december 2006 utgår ränta med två
procent per kalendermånad. Under de därpå följande
tolv månaderna utgår ränta med en procent. Från och
med den 26 december 2007 utgår ränta med två procent
till dess att notering sker. Räntan har ännu inte betalats.
Konvertering av skuldebreven till aktier skall ske
senast den 26 december 2007. Konverteringskursen per
aktie varierar beroende på om konvertering sker före
eller efter meddelande om marknadsnotering av aktierna i Countermine plc. För det fall att konvertering sker
innan marknadsnotering skall kursen vara sådan att
konvertering av samtliga skuldebrev leder till en ägarandel om 18,54 procent av aktierna i Countermine plc.
Om marknadsnotering inte sker före den 26 december
2007, äger skuldebrevsinnehavarna, med iakttagande
av vissa kvaliﬁcerade majoritetskrav, också säga upp
konvertibellånet till betalning.
Avtalet med de internationella placerarna innehåller
även bestämmelser om restriktioner för en rad åtgärder
inom Countermine plc, vilka kräver investerarnas samtycke. Dylika åtgärder omfattar till exempel upplåning
och kapitalanvändning över vissa belopp, utdelning,
vissa förändringar av bolagets kapital samt vissa
anställningsfrågor.
Som säkerhet för det konvertibla lånet har
Countermine plc ställt säkerhet i större delen av
bolagets tillgångar, inklusive aktierna i Countermine
Operations, samt har Countermine Operations pantförskrivit aktierna i TerraFirma och vissa koncerninterna fordringar. Samtliga rättigheter till Countermines
teknologier och know-how avseende minsanering ägs
av Countermine Operations.

⁴ De internationella placerarna är Lansdowne Partners Limited Partnership, Lansdowne UK Equity Fund LP, Lansdowne UK Equity
Fund Limited, RAB Special Solutions (Master) Fund Limited, RAB Energy Fund Limited, RAB Investment Funds Plc (för RAB Hedged
Investment Fund), Philip Richards och Michael Alen-Buckley.
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Teckningsoptioner
I samband med investeringarna den 26 juli 2005 erhöll
de internationella placerarna även teckningsoptioner,
vilka berättigar till teckning av lika många aktier som
tecknades, d v s totalt 31 432 aktier. Dessa teckningsoptioner kan utnyttjas till och med tre bankdagar efter det
att Countermine plc har meddelat de internationella
placerarna att Countermine plc kommer att AIM-noteras. Teckning av nya aktier i Countermine plc med stöd
av dessa optioner kan ske till en teckningskurs motsvarande 135 procent av teckningskursen vid emissionen
i juli 2005 förutsatt att meddelande om AIM-notering
inte lämnats, eller, efter meddelande om att AIM-notering kommer att ske, till 50 procent av den vid meddelandetillfället tänkta noteringskursen.
På motsvarande sätt kommer de internationella
placerarna, vid konvertering av skuldebrev enligt ovan,
att erhålla optioner att för varje aktie erhållen genom
konvertering av skuldebrev teckna lika många aktier
i Countermine plc. Dessa optioner kan utnyttjas till
och med det senare av (i) ett år efter konverteringen av
motsvarande skuldebrev, och (ii) tre bankdagar efter
att Countermine plc meddelat de internationella placerarna att Countermine plc kommer att AIM-noteras.
Om inte konvertering av skuldebreven sker, förfaller
dessa optioner. Teckningskursen för aktier som tecknas
med stöd av dessa optioner är 135 procent av konverteringskursen enligt vilken respektive skuldebrev har
konverterats.
Vid full konvertering och fullt deltagande av de
internationella placerarna i kapitaliseringen enligt
ovan kommer Countermine Technologies innehav att
motsvara 40 procent av aktierna i Countermine plc.
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Edwards-Jones blir part till det ursprungliga investeringsavtalet.

Restriktioner för överlåtelse av aktier
Bolagsordningen för Countermine plc innehåller bestämmelser om förköpsrätt för aktieägare och
innehavare av konvertibla skuldebrev vid försäljning
av aktier, samt skyldighet att sälja aktier i vissa fall,
bl a vid vissa insolvensförfarande hos en aktieägare.
Vidare föreskrivs att om samtliga av de ovan nämnda
investerarna samt en majoritet representerande 51
procent av aktierna i Countermine plc har accepterat ett marknadsmässigt erbjudande att köpa aktier
i bolaget, är övriga aktieägare skyldiga att acceptera
samma erbjudande. Om en eller ﬂera aktieägare avser
att sälja en majoritet av aktierna i Countermine plc, har
övriga aktieägare enligt bolagsordningen rätt att sälja
samtliga sina aktier till samma köpare och till samma
villkor. I bolagsordningen ges även innehavare av de
ovan nämnda konvertibla skuldebreven företräde till
bolagets tillgångar vid likvidation eller utdelning av
bolagets kapital.

Styrelse
De internationella placerarna, d v s Lansdowne-kollektivet och RAB-kollektivet, har rätt att tillsätta styrelseledamöter i relation till ägarandel så länge innehavet
uppgår till mer än 5 procent per investerarkollektiv.
Hittills har dessa ägare inte anvisat någon ledamot.
Styrelsen i Countermine plc består för närvarande av
Björn Wolrath (ordförande), Sir John Walker (vice ordförande) samt Guy Saxton, Diana Wormuth och Lars
Nylin som ordinarie ledamöter.

Emission hösten 2006

Patent och produkträttigheter

Bolaget har ingått avtal med parterna till det ursprungliga investeringsavtalet och med Marcus EdwardsJones avseende nyemission om totalt 600 000 GBP i
Countermine plc. I emissionen tecknar Countermine
Technologies aktier för cirka 200 000 GBP, Lansdowne
för cirka 300 000 GBP och Marcus Edwards-Jones för
cirka 100 000 GBP. En förutsättning för emissionens
genomförande är att Countermine plc emitterar de
aktier som skall emitteras enligt investeringsavtalet
fram till och med den 26 november 2006. Avtalet innebär att den ränta om två procent på investerat belopp
som skall utbetalas var trettionde dag genom nya
aktier i Countermine plc upphör att löpa från den 26
november 2006. För det fall notering på AIM inte har
skett den 26 december 2007 skall ränta på nytt betalas
genom emission av aktier från och med detta datum.
Avtalet innebär även en justering av konvertibelvillkoren, varvid löptiden förlängs fram till och med den 26
december 2007. Avtalet innebär slutligen att Marcus

Countermine Technologies har inga patent för
O.R.A.C.L.E. eller annan utvecklad teknik. De patent
som Countermine Engineering tidigare disponerade
genom innehav eller licensavtal har Bolaget valt att inte
förnya vid patentens utgång. Countermine Operations
innehar idag information, know-how och immateriella
rättigheter rörande bl a O.R.A.C.L.E. Den tillverkning
av O.R.A.C.L.E. som sker i Countermine Engineering
sker under ett produktionsavtal med Countermine
Operations, vilket beskrivs närmare nedan under rubriken "Väsentliga avtal".

Fastighetsinnehav
Bolaget förvärvade den 17 januari 2006 fastigheten
Södertälje Råteglet 4. Fastigheten nyttjas för den verksamhet Bolaget, Countermine Engineering och Grauers
bedriver. Inteckningar om totalt 5,7 MSEK ﬁnns uttagna på fastigheten, varav 5 MSEK är pantsatta. Bolagets
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styrelse känner inte till några miljöfaktorer som negativt kan inverka på Bolagets nyttjande av fastigheten.

på 468 KSEK. Den 30 maj 2006 förvärvades resterande
48 procent av aktierna i Grauers för 432 KSEK plus en
tilläggsköpeskilling om 68 KSEK, totalt 500 KSEK.

Försäkringar
Countermine Technologies är försäkrat i IngoNord
Insurance Company Ltd. I Kroatien har TerraFirma
tecknat företagsförsäkringar i lokala försäkringsbolag.
Bolagets styrelse bedömer att Bolaget har ett väl avpassat försäkringsskydd för den verksamhet som bedrivs.
För de anställda inom Bolaget gäller i förekommande
fall tjänstereseförsäkring med särskilt höjt belopp.
Samtliga krav från svenska och kroatiska myndigheter
som ställs på försäkring av anställda i verksamhet av
detta slag är uppfyllda.

Tvister
Countermine Technologies har en fordran på utländsk
motpart i en kommissionsaﬀ är på cirka 349 000 USD.
Motparten har framställt krav på cirka 226 000 USD. I
Countermine-koncernens balansräkning 1999 är detta
nettobokfört till noll SEK.
Bolaget var svarande i ett skiljeförfarande som
avgjordes till Bolagets fördel den 26 oktober 2006.
Bolaget är inte och har under de senaste tolv månaderna, utöver vad som angivits ovan, inte varit part i
något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som kan
komma att få betydande eﬀekter på Bolagets eller koncernens ﬁ nansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är
inte heller medvetet om något sådant ärende som kan
uppkomma.

Väsentliga avtal
Kapitaltäckningsgarantier
Countermine Technologies har genom kapitaltäckningsgarantier förbundit sig att täcka uppkomna
förluster i Grauers intill ett belopp om 1,5 MSEK och i
Countermine Engineering intill ett belopp om 5 MSEK.
Båda åtagandena gäller för tiden intill nästa årsstämma.
Bolaget har även ställt borgen begränsad till 2 MSEK
för Grauers förpliktelser mot Swedbank.

Konvertibla skuldebrev
Countermine Technologies har utgivit ett konvertibelt
skuldebrev till Försäkringsbranschens Pensionskassa
om nominellt 1 MSEK med förfallodag den 31 december 2006, och ett likalydande konvertibelt skuldebrev
till Livförsäkringsaktiebolaget Skandia AB (publ).
Bolaget har även utgivit ett konvertibelt skuldebrev till
Försäkringsbranschens Pensionskassa om nominellt
900 KSEK med förfallodag den 28 februari 2007.

Förvärv av Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB
Den 20 september 2005 förvärvade Countermine
Technologies 52 procent av Grauers för en köpeskilling

COUNTERMINE » INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Vinnova
Verket för innovationssystem (”Vinnova”) har beviljat
lån till Countermine Engineering på sammanlagt 9,5
MSEK. Dessa har senare omvandlats till ett royaltyåtagande där Countermine Engineering erlägger royalty
på sju procent beräknat på nettofakturerat belopp för
det i O.R.A.C.L.E.-maskinen ingående minsaneringsaggregatet intill det att Countermine Engineering
erlagt en sammanlagd ersättning på 1,5 gånger utbetalt
anslagsbelopp. Därefter sänks royaltyn till två procent.
Skyldighet att erlägga royalty upphör när royalty erlagts
för det tionde kalenderåret efter utgången av det år då
slutrapport ingivits. Slutrapport inkom till Vinnova
den 8 januari 2002. Ingen royalty har ännu betalats.

Information, know-how och
immateriella rättigheter
Det av Countermine Technologies helägda dotterbolaget Countermine Engineering har sommaren 2005
som ett led i förberedelserna för den omstrukturering
av koncernen som skedde enligt vad som beskrivs ovan
under rubriken Countermine plc ingått avtal rörande
information, know-how och immateriella rättigheter
med intressebolaget Countermine plc respektive dess
dotterbolag Countermine Operations. Dessa avtal
beskrivs nedan.
Countermine Engineering ingick i juli 2005 ett
avtal om överföring av information, know-how och
immateriella rättigheter avseende minsanering
till Countermine plc mot en köpeskilling av 1 GBP.
Enligt ett likalydande avtal samma dag överförde
Countermine plc samma rättigheter till Countermine
Operations för samma ersättning.
Countermine Engineering ingick i juli 2005 ett
licensavtal med Countermine Operations, enligt vilket
Countermine Engineering ges en icke-exklusiv licens
att nyttja all tidigare överlåten information, know-how
och immateriella rättigheter som inte konkurrerar
med O.R.A.C.L.E. för tillverkning, försäljning och
utveckling. All utveckling av information, know-how
och immateriella rättigheter genom Countermine
Engineering skall tillhöra Countermine Operations
men omfattas också av avtalad licens och får således
nyttjas av Countermine Engineering.

Produktion av O.R.A.C.L.E.
Countermine Engineering har ett produktionsavtal med Countermine Operations, enligt vilket
Countermine Engineering skall ha ensamrätt
att tillverka framtida O.R.A.C.L.E.-maskiner för
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Countermine Operations, under förutsättning att de
erbjuds till ett pris om högst 854 861 GBP (med en årlig
uppräkning om högst tre procent från avtalsdagen
den 19 juli 2005). Countermine Engineering får enligt
avtalet inte tillverka O.R.A.C.L.E. för annan köpare än
Countermine Operations.

Avtal med Caterpillar
Countermine Engineering har ingått avtal med
Caterpillar France S.A. angående villkor för samarbete,
enligt vilket Countermine Engineering åtar sig att hålla
hemligt viss konﬁdentiell information som Caterpillar
kan komma att tillhandahålla samt accepterar att
Caterpillars ansvar enligt fransk produktansvarslagstiftning begränsas. Avtalet trädde i kraft den 18 juni
1999 och löper under tio år.

Avtal med Metz
Grauers är exklusiv återförsäljare i Sverige av komponenter för räddningstjänstfordon, t ex stegar och
hävare, tillverkade av Metz Aerials GmbH & Co KG.

Emissionsgarantiavtal och
teckningsförbindelser
Föreliggande företrädesemission och riktade emission av aktier i Countermine Technologies, omfattande sammanlagt 29,0 MSEK, är till 65 procent
säkerställda genom garanti utställd av Erik Penser
Fondkommission. Genom avtal daterat den 30 oktober 2006 förbinder sig Erik Penser Fondkommission
att teckna sig för maximalt 5 357 139 aktier till en
teckningskurs om 3,50 SEK per aktie, sammanlagt
18 749 986,50 SEK. Ersättning för garanterat belopp
utgår med 7,0 procent, med tillägg av s k arrangement
fee på 250 KSEK, sammanlagt 1 562 499 SEK.
Postadressen till Erik Penser Fondkommission
är Box 7504, 103 91 Stockholm. Besöksadressen är
Biblioteksgatan 9.
Vidare har Tord Cederlund och Björn Wolrath
utfäst att teckna sin respektive andel i emissionerna,
den senare dock maximalt 3,0 MSEK. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser. Adressen
till Tord Cederlund är Avenue A.J. Slegers 31, 1200
Bruxelles, Belgien. Adressen till Björn Wolrath är c/o
Momentum AB, Holländargatan 22, 113 59 Stockholm.

Tillstånd
Samtliga för verksamheten erforderliga tillstånd har
erhållits och är i förekommande fall giltiga, inklusive
erforderliga tillstånd från Inspektionen för strategiska
produkter. Bolaget gör bedömningen att det inte föreligger någon nämnvärd risk att dessa tillstånd inte
skulle kunna vidmakthållas eller bli förnyade vid tillståndens utgång.
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Transaktioner med närstående
Bolaget har, utöver vad som angivits ovan under rubrikerna ”Countermine plc”, ”Patent och produkträttigheter”, ”Väsentliga avtal” samt "Emissionsgarantiavtal
och teckningsförbindelser" även träﬀat andra avtal med
närstående vilka beskrivs nedan.
Bolaget förvärvade den 17 januari 2006 fastigheten
Södertälje Råteglet 4 för 4,7 MSEK. Säljare var Björn
Wolrath, styrelsens ordförande tillika aktieägare i
Bolaget. Bolaget bedömer att transaktionen genomfördes på marknadsmässiga villkor. Se även ovan under
rubriken "Fastighetsinnehav".
Countermine Holding Ltd (”Countermine Holding”)
har under de tre senaste åren genomfört transaktioner
med såväl Countermine Operations som Countermine
Technologies. Countermine Holding ingår oaktat namnet
inte i Countermine-koncernen. Verkställande direktör i
Countermine Technologies, Lars Nylin, var under perioden 2003−2004 även Executive Director i Countermine
Holding. Becker Consulting AB är aktieägare i såväl
Countermine Technologies som Countermine Holding.
Countermine Holding ﬁ nansierade under 2003
kostnader för två presentationer i Kroatien för turkiska
intressenter. Countermine Holding förvärvade också
samma år mindetektorer för TerraFirmas räkning
i Kroatien. Dessa mellanhavanden har under 2006
reglerats genom att Countermine Technologies erlagt
30 000 USD till Countermine Holding för visningsﬁnansiering och Countermine Operations erlagt 5 500
GBP till Countermine Holding som ersättning för
mindetektorer. Betalningar för dessa utlägg genomfördes utan påslag eller ränta och Countermine Holding
förklarade sig i samband därmed inte ha ytterligare
anspråk mot bolagen i anledning av detta.
Odin Enterprises Ltd SA är ett styrelseledamoten
Tord Cederlund närstående bolag som också äger aktier
i Bolaget. Odin Enterprises Ltd SA har tidigare lånat ut
pengar till Bolaget enligt konvertibla skuldebrev, vilka
i januari 2006 löstes genom återbetalning. De konvertibler som löstes i januari uppgick till 2,5 MSEK och
löpte till nio procents ränta. Bolaget bedömer att lånet
upptogs på marknadsmässiga villkor.
Styrelsens ordförande och tillika aktieägare i
Bolaget, Björn Wolrath, har vid olika tillfällen lånat
pengar till Bolaget och andra koncernbolag. Björn
Wolrath har inte uppburit någon ränta för dessa lån.
Samtliga sådana mellanhavanden är idag reglerade.
Bolaget har haft en skuld till Insurance Training and
Consulting in Stockholm BICON AB, delägt av styrelseledamöterna och aktieägarna Björn Wolrath och
Diana Wormuth. Skulden är nu reglerad avseende såväl
kapitalbelopp som ränta. Bolaget bedömer att lånet
gavs på marknadsmässiga villkor.
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Verkställande direktör Lars Nylin har vid olika tillfällen lånat pengar och gått i borgen för Bolaget utan att
uppbära någon ersättning för detta. Vid andra tillfällen
har Bolaget haft fordringar på verkställande direktören.
Samtliga sådana mellanhavanden är idag reglerade.
Verkställande direktör Lars Nylins båda söner är
timanställda i Countermine Engineering för städning
av bolagets lokaler. Bolaget bedömer att lön och övriga
anställningsvillkor är marknadsmässiga. Verkställande
direktör Lars Nylins hustru har tidigare varit anställd
i Bolaget för att sköta redovisning och administrativa
uppgifter. Bolaget bedömer att lön och övriga anställningsvillkor var marknadsmässiga.
Förutom Bolagets ovan nämnda fordringar på
verkställande direktören, har inget av de i koncernen
ingående bolagen lämnat lån till eller till förmån för
styrelseledamöter eller anställda. Inget av de i koncernen ingående bolagen har lämnat garantier eller
borgensförbindelser till eller till förmån för styrelseledamöter eller anställda. Ingen av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisor har vid
sidan av ovan nämnda transaktioner haft någon direkt
eller indirekt delaktighet i aﬀ ärstransaktion med något
bolag i koncernen, som är eller har varit ovanlig till sin
karaktär eller med avseende på villkoren.

Revisionsberättelser
Bolagets revisor, Håkan Daniels, har granskat Bolagets
och koncernens årsredovisning och bokföring samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
under 2003−2005. Revisorn har vid ﬂera tillfällen
lämnat revisionsberättelser som avviker från standardutformningen, s k orena revisionsberättelser. Nedan
redovisas de orena revisionsberättelser som lämnats
avseende räkenskapsåren 2003−2005.
I revisionsberättelse avseende Bolagets räkenskapsår
2005 skrev revisorn: ”Under räkenskapsåret har brister
i den interna kontrollen förelegat. Det gäller främst
attester samt avstämningar. Vidare har ekonomiavdelningen haft brist på resurser vilket medfört brister och
eftersläpningar i redovisningen. Bristerna bedöms inte
ha haft sådan väsentlig inverkan på årsredovisningen
att de påverkar mina uttalanden nedan.”
I revisionsberättelse avseende Bolagets räkenskapsår
2004 skrev revisorn: ”Granskningen av det utländska
dotterbolaget har visat på brister i den interna kontrollen. Det gäller bl a avstämning av koncernmellanhavanden. En följd av detta är att värdet av pågående arbeten
inte kunnat bekräftas, varför denna post är behäftad
med osäkerhet. Denna osäkerhet bedöms dock inte av
betydelse för bolagets fortsatta drift. Årsredovisningen
och koncernredovisningen har, med reservation för
ovanstående osäkerhet, upprättats i enlighet med
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årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande
bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i
enlighet med god redovisningssed i Sverige.” och ”Utan
att det påverkar mina uttalanden enligt ovan vill jag
uppmärksamma att moderbolaget inte har tillräckliga
resurser på ekonomiavdelningen vilket bl a medfört
brist i den interna kontrollen avseende avstämning av
mellanhavande med utländskt koncernbolag.”
Håkan Daniels är även revisor i Countermine
Operations AB. I revisionsberättelsen avseende
Countermine Operations ABs räkenskapsår 2004 skrev
revisorn:
”Årsredovisningen har inte upprättats inom lagstadgad tid men har i övrigt upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild
av bolagets resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige.”

Svensk Kod för Bolagsstyrning
Det är inte obligatoriskt för Countermine Technologies
att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning. Bolaget
tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Bolagets säte m m
Countermine Technologies har ﬁ rma Countermine
Technologies AB och använder sig av handelsbeteckningarna ”Countermine Technologies” och ”CMT”.
Bolagets organisationsnummer är 556541-8794.
Styrelsen har säte i Södertälje kommun, Stockholms
län. Bolaget har bildats enligt svensk rätt och inregistrerades vid Patent- och registreringsverket, vars bolagsverksamhet numera överförts till Bolagsverket, den
24 april 1997 och har bedrivit verksamhet sedan dess.
Bolagets verksamhet bedrivs som aktiebolag och dess
associationsform regleras i aktiebolagslagen (2005:551).
Bolagets adress är Brännarevägen 3, 151 55 Södertälje
och Bolagets telefonnummer är 08-55 44 20 00.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Kopior av följande handlingar ﬁ nns under prospektets
giltighetstid tillgängliga för inspektion i pappersform
på Bolagets kontor, Brännarevägen 3, 151 55 Södertälje:
1. Bolagsordning för Countermine Technologies.
2. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för
räkenskapsåren 2003, 2004 och 2005.
3. Bolagets delårsrapport avseende perioden 1 januari
till 30 september 2006.
4. Föreliggande prospekt.
Ovanstående dokument kommer även att ﬁ nnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida,
www.countermine.se.
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Skattefrågor i Sverige
Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler
som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan
aktualiseras av föreliggande Erbjudande till aktieägare
och innehavare av optionsrätter och konvertibler att
teckna aktier i Countermine Technologies AB (publ).
Sammanfattningen vänder sig till aktieägare och innehavare av optionsrätter och konvertibler som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges.
Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande
behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte värdepapper som innehas av handelsbolag eller andra juridiska
personer än aktiebolag eller som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. Inte heller behandlas övergångsbestämmelserna om kvarvarande s k lättnadsbelopp eller de särskilda regler som kan bli tillämpliga på
innehav av s k kvaliﬁcerade aktier m m i bolag som är
eller tidigare varit fåmansföretag, eller på aktier m m
som förvärvats med stöd av sådant innehav. Särskilda
skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom
investmentbolag, värdepappersfonder samt fysiska
och juridiska personer som är begränsat skattskyldiga
i Sverige. Varje aktieägare rekommenderas att inhämta
råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser
som kan uppkomma till följd av att äga aktier eller teckningsrätter i Countermine Technologies, t ex till följd
av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella
regler är tillämpliga.

Beskattning vid avyttring av aktier m m
Fysiska personer
För fysiska personer beskattas kapitalinkomster såsom
utdelning och kapitalvinst vid avyttring av aktier i
inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget
kapital är 30 procent. För onoterade aktier gäller i vissa
fall att endast fem sjättedelar av en kapitalvinst respektive utdelning skall tas upp till beskattning. Detta gäller
dock inte om något aktieslag i bolaget, t ex aktierna av
serie B, är marknadsnoterat.
Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid försäljning
av aktier och andra delägarrätter beräknas normalt som
skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag
för eventuella försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet (anskaﬀ ningsutgift). Vid vinstberäkningen
används genomsnittsmetoden. Enligt denna skall
omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma
slag och sort. Betalda tecknade aktier anses därvid
inte vara av samma slag och sort som de aktier vilka
berättigat till företräde i emissionen. Vid försäljning
av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet
alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20

procent av försäljningsersättningen efter avdrag för
försäljningsutgifter.
Kapitalförlust vid avyttring av aktier och kan kvittas
i sin helhet mot kapitalvinster på aktier under samma
år. Kapitalförlust på onoterade aktier får dras av endast
till fem sjättedelar. Kvittning kan även ske fullt ut mot
kapitalvinster på andra marknadsnoterade delägarrätter än aktier med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter
(räntefonder). Om full kvittning inte kan ske är överskjutande förlust avdragsgill till 70 procent mot övriga
kapitalinkomster.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av
tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt.
Skattereduktion medges med 30 procent för underskott
som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent
för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas
till ett senare beskattningsår.

Aktiebolag
Aktiebolag beskattas normalt för alla inkomster,
inklusive skattepliktiga kapitalvinster och utdelning,
i inkomstslaget näringsverksamhet efter en skattesats
om 28 procent. Beräkningen av kapitalvinster respektive kapitalförluster sker i huvudsak på samma sätt som
för fysiska personer enligt vad som angivits ovan.
Särskilda regler gäller för näringsbetingade aktier.
För sådana aktier är kapitalvinster normalt skattefria
och kapitalförluster inte avdragsgilla. Vidare är utdelning på sådana aktier normalt skattefri. Onoterade
aktier, såsom aktier av serie A i Countermine
Technologies, som utgör en kapitaltillgång hos
investeraren anses alltid vara näringsbetingade.
Marknadsnoterade aktier, såsom aktier av serie B i
Countermine Technologies, anses näringsbetingade
bland annat om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång
hos investeraren och innehavet antingen uppgår till
minst 10 procent av rösterna eller betingas av rörelse
som bedrivs av ägarföretaget eller annat, på visst sätt
deﬁ nierat, närstående företag. För att en kapitalvinst
skall vara skattefri och en kapitalförlust inte avdragsgill
avseende marknadsnoterade aktier förutsätts även
att aktierna varit näringsbetingade hos innehavaren
under en sammanhängande tid om minst ett år före
avyttringen. För att en utdelning på marknadsnoterade aktier skall vara skattefri krävs att aktierna inte
avyttras inom ett år från det att aktien blivit näringsbetingad.
Avdrag för kapitalförluster på aktier, för vilka avdrag
skall göras (d v s där de särskilda reglerna för näringsbetingade innehav inte är tillämpliga), medges bara mot
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delä-
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garrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa
villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier
och delägarrätter i bolag inom samma koncern, under
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger.
Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett
visst beskattningsår, får sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter
under efterföljande beskattningsår utan begränsning
i tiden.

Förmögenhetsbeskattning
Aktierna av serie B i Countermine Technologies är
noterade på NGMs Equity-lista och är befriade från
förmögenhetsskatt. Onoterade aktier är förmögenhetsskattepliktiga. Vid värderingen åsätts emellertid onoterade aktier ett skattepliktigt värde endast i den mån
som bolaget bedriver kapitalförvaltning.

Utnyttjande av teckningsrätter
När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier
sker inte någon beskattning. Anskaﬀ ningsutgiften för
en aktie utgörs av emissionskursen. Vid försäljning av
aktier förvärvade genom utnyttjande av teckningsrätter skall aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga
aktier av samma slag och sort sammanläggas och
beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden.
Om teckningsrätter som utnyttjats för teckning av
aktier köpts får erlagd likvid för dessa teckningsrätter
läggas till vid beräkning av omkostnadsbeloppet för
aktierna. En teckningsrätt som inte utnyttjas eller säljs
utan förfaller anses avyttrad för noll kronor.

Avyttring av erhållna teckningsrätter
Teckningsrätterna kommer att marknadsnoteras.
Aktieägare som inte vill utnyttja sin företrädesrätt
att delta i Erbjudandet kan sälja sina teckningsrätter. Skattepliktig kapitalvinst skall då beräknas.
Teckningsrätter som grundas på innehav av aktier i
Countermine Technologies eller på grund av innehav
av optionsrätt eller konvertibel anses anskaﬀ ade för
noll kronor. Schablonmetoden får inte användas i detta
fall. Hela försäljningsintäkten efter avdrag för utgifter
för avyttringen skall således tas upp till beskattning.
Anskaﬀ ningsutgiften för den ursprungliga aktien
påverkas inte.
För aktiebolag gäller att kapitalvinst är skattefri
och kapitalförlust inte är avdragsgill om innehavaren
av teckningsrätterna samtidigt innehar näringsbetingade andelar i det företag som rätten hänför sig till
och förvärvet grundas på detta innehav. För marknadsnoterade teckningsrätter gäller att sådan kapitalvinst
är skattefri och kapitalförlust ej avdragsgill endast om
teckningsrätterna eller de underliggande aktierna har
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innehafts under en sammanhängande tid om minst ett
år före avyttringen.

Avyttring av köpta teckningsrätter
För den som köper eller på liknande sätt förvärvar
teckningsrätter i Countermine Technologies på marknaden utgör vederlaget anskaﬀ ningsutgift för dessa.
Omkostnadsbeloppet för teckningsrätterna beräknas
enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får
användas vid beräkning av omkostnadsbelopp för
marknadsnoterade teckningsrätter.
En teckningsrätt som inte utnyttjas eller säljs utan
förfaller anses avyttrad för noll kronor. För fysiska
personer gäller att en kapitalförlust på marknadsnoterade teckningsrätter får kvittas fullt ut mot vinster
på aktier samt andra marknadsnoterade delägarrätter
utom andelar i räntefonder. Om full kvittning inte kan
ske är förlusten kvittningsgill till 70 procent mot övriga
kapitalinkomster.
För aktiebolag gäller att kapitalförluster på teckningsrätter är avdragsgilla mot kapitalvinster på aktier
och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan
även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter i bolag inom
samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger.
Reglerna avseende skattefria kapitalvinster och ej
avdragsgilla kapitalförluster på aktiebaserade delägarrätter, som gäller för aktiebolag är endast tillämpliga
om förvärvet av teckningsrätterna grundas på innehav
av näringsbetingade andelar i det företag som rätterna
hänför sig till. Teckningsrätter som förvärvas på annat
sätt t ex genom köp torde därför inte omfattas av de nya
reglerna.

Beskattning av utdelning
Utdelning på aktier är i allmänhet skattepliktig. Se
dock ovan vad som anges under ”Aktiebolag” vad avser
utdelning på näringsbetingade aktier i vissa fall. Fysiska
personer beskattas normalt i inkomstslaget kapital med
en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som
är bosatta i Sverige innehålls preliminär skatt avseende utdelning med 30 procent på utdelat belopp. Den
preliminära skatten innehålls normalt av VPC eller,
beträﬀande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.
För aktiebolag är skattesatsen, i förekommande fall, 28
procent.

Aktieägare som är begränsat
skattskyldiga i Sverige
Innehavare av aktier och teckningsrätter som är
begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver
verksamhet från fast driftsställe i Sverige beskattas
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normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av
sådana värdepapper. Beskattning i respektive hemviststat kan emellertid bli aktuell. Enligt en särskild regel
kan emellertid en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid försäljning av svenska aktier om personen under det kalenderår då försäljningen sker eller vid något tillfälle under
de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i
Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten
av denna regel är dock i ﬂera fall begränsad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i
Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning på aktier i svenska aktiebolag. Svensk kupongskatt
utgår emellertid inte för utdelning till vissa utländska
juridiska personer om utdelningen hade varit skattefri såsom för näringsbetingade aktier hos ett svenskt
företag (se ovan under rubriken ”Aktiebolag”). Vidare
ﬁ nns undantag för utdelning till utländska juridiska
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personer inom EG som innehar 20 procent eller mer av
andelskapitalet i det utdelande bolaget och som uppfyller kraven i det s k moder-/dotterbolagsdirektivet.
Kupongskattesatsen är 30 procent. Denna skattesats
är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som
Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör därvid nedsättning av den svenska skatten till
avtalets skattesats direkt vid utbetalningstillfället om
erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades
hemvist föreligger. Avdraget för kupongskatt verkställs
normalt av VPC eller, beträﬀande förvaltarregistrerade
aktier, av förvaltaren.
I de fall där 30 procent kupongskatt innehålls vid
utbetalningstillfället till en person som har rätt att
beskattas enligt en lägre skattesats eller kupongskatt
annars innehållits med för högt belopp kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det
femte kalenderåret efter utdelningstillfället.
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Delårsrapport
januari–september 2006
Countermine Technologies intressebolag Countermine
plc med dotterbolag Countermine Operations och
TerraFirma arbetar med minsanering med egenutvecklad maskinteknik O.R.A.C.L.E. Countermine plc
har genomfört omfattande minsanering i Kroatien och
har under de senare två åren i ökad grad satt fokus på
storskalig minsanering i olika länder i Mellanöstern.
Behovet av minsanering är omfattande i stora delar av
världen, inte minst för kommersiell markexploatering
som oljeutvinning, väg- och byggprojekt samt livsmedelsproduktion. Countermine Technologies helägda dotterbolag Countermine Engineering och Grauers arbetar
med utveckling och produktion av eﬀektiv och säker minsaneringsutrustning samt utrustning för brandförsvaret.

– Countermine plc deltar i oﬀertverksamhet och
marknadssonderingar för betydande minsaneringsuppdrag i Turkiet m ﬂ länder i Mellanöstern
– Countermine plc har under perioden slutfört fem
minsaneringsprojekt i Kroatien på 350 000 m 2
– Countermine Technologies försäljning under tredje
kvartalet uppgick till 979 KSEK (5 429)
– Omsättningen under perioden januari–september
uppgick till 4 594 KSEK (11 782)
– Resultatet under perioden uppgick till
–14 602 KSEK (5 062)
– Resultat per aktie uppgick till –0,51 SEK (0,42)

Verksamheten
Intressebolaget Countermine plc
Ändrade redovisningsprinciper
I Countermine plc-koncernen ﬁ nns konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner, som vid fullt utnyttjande
gör att Bolagets ägarandel kommer att understiga 50
procent. Styrelsen har därför gjort bedömningen att
redovisning av Countermine plc-koncernen som intressebolag ger en mer rättvisande bild och dessutom bättre
överensstämmer med regelverket IFRS. Omräkning
av föregående år har skett och den emissionsvinst som
uppstod vid de internationella investorernas förvärv i
Countermine plc skall enligt IFRS redovisas över resultaträkningen. Detta har inneburit att föregående års
resultat kraftigt förbättrats med ett engångsbelopp på
13,6 MSEK.
Minsanering i Kroatien
Countermine plc inklusive Countermine Operations
och TerraFirma d.o.o. har i Kroatien genomfört minsaneringsuppdrag på sammanlagt 900 000 m 2 . Den
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egenutvecklade minsaneringsmaskinen O.R.A.C.L.E. är
i Kroatien certiﬁerad för 48 690 m 2/dag och den medelstora maskinen RM-KA 02 för 18 850 m 2/dag.
Uppdraget i Kroatiska Lika på 305 425 kvadratmeter
med ordervärde 4,0 MSEK har kvalitetskontrollerats
och godkänts liksom ett minsaneringsuppdrag i östra
Slavonien på 44 000 m 2 med ordervärde 520 KSEK.
TerraFirma arbetar nu med ett ﬂertal mindre technical
surveys och minsaneringsprojekt i Kroatien på sammanlagt 397 000 m 2 med ett ordervärde på 2,7 MSEK.

Minsanering i Mellanöstern
Countermine plc arbetar med oﬀertverksamhet och
marknadssondering avseende ett ﬂertal potentiella
projekt i Mellanöstern. Det sker f n en oﬀensiv satsning
på marknadsföring av minsaneringsverksamheten i ett
ﬂertal länder.
Countermine plc arbetar fokuserat med ett potentiellt stort minsaneringsuppdrag i Egypten. Landet
har för avsikt att frigöra i storleksordningen 2 870
kvadratkilometer minerade landområden för kommersiella ändamål innefattande bl a utvinning av naturtillgångar samt för turismindustrin. Egypten har ett stort
antal minor i västra ökenregionen, på Sinaihalvön, i
områden nära Suezkanalen samt längs Röda havets
kust. Projekten har hög prioritet. Vid sidan av detta
diskuteras ett ﬂertal områden för oljeutvinning längs
gränsen mot Libyen.
Certiﬁeringen av O.R.A.C.L.E II för ett potentiellt
minsaneringsuppdrag beräknas ske efter årsskiftet
2006/2007. Certiﬁeringen styr tidplanen för uppdraget
och genomförs genom att maskinen testas mot de mintyper som förekommer i landets minfält. Uppdraget
kommer vid fullskalig drift att engagera ett stort antal
O.R.A.C.L.E. II-maskiner som inom ramen för avtalet
kommer att byggas lokalt i landet. Uppdraget beräknas
pågå under tio år. Den första delen av uppdraget blir att
sanera mark för oljeprospektering.
Countermine plc har vidare tillsammans med det
brittiska bolaget MACC International Ltd deltagit i en
upphandling under september i Turkiet mot ett internationellt konsortium. Oﬀertvärdet uppgår till ca 11
MUSD och omfattar 6 miljoner m 2 minerad mark med
sikte på att utveckla en region med bl a ekologiskt lantbruk, en järnvägslinje och en motorväg. Countermine
plc och MACC har träﬀat en överenskommelse om
minsanering med konsortiet villkorat av ett slutligt
avtal mellan konsortiet och det turkiska jordbruksdepartementet där förhandlingar pågår för närvarande.
Countermine plc deltar i samtal om sanering av
minor och kvarlämnad ammunition i Libanon med
sikte på återuppbyggnad efter kriget med Israel. Landet
väntas erhålla betydande donationer bl a från olika parter i Gulf-staterna.
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I våras avbröts en för Countermine plc mycket betydelsefull upphandling för regionen Mardin i Turkiet
p g a en teknikalitet i reglerna för anbudsgivning.
Anbudsgivningen beräknas dock återupptas under
december 2006. Countermine plc avser delta i ﬂera
anbudsomgångar i Turkiet mot gränsen till Syrien.
Totalt sex anbudsförfrågningar gällande gränsområdet
mot Syrien väntas under 2006–2007.
Jordanien har inlett aktiva förhandlingar angående två
minerade områden, 13 respektive 10 kvadratkilometer.
Libyen har delat ut ﬂera koncessionsrätter för oljeprospektering i mindrabbade områden. Ytterligare
koncessionsrätter kommer att auktioneras ut under
december där minproblem förekommer. Landet har i
storleksordningen 300 000 kvadratkilometer områden
med minor och oexploderad ammunition sedan andra
världskriget.

Dotterbolagen Countermine Engineering
och Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB
Countermine Engineering AB
De två O.R.A.C.L.E. II-maskinerna beställda av
Countermine plc är under slutmontering i Södertälje.
Tekniska förbättringar har inneburit en viss försening
av produktionen och en senareläggning av planerad
leverans. Detta bedöms dock inte ha någon negativ
eﬀekt på minsaneringsverksamheten. All huvudsaklig
tillverkning av komponenter är klar och monteringsarbetet är i slutfas.

Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB
Två Metz stegbilar med en ordersumma på 11,5 MSEK
är under produktion för Stockholms Brandförsvar med
leverans under 2007. Förutom löpande service och
reparationsarbeten har större renoveringar av äldre
stegbilar genomförts under perioden.

Countermine plc finansiering
Bolaget har i början av 2006 tillförts 255 000 GBP, motsvarande 3,5 MSEK i en nyemission riktad till Fidelity
International. Efter emissionen uppgår Fidelitys ägande
till omkring 3,5 procent av bolaget.
Countermine Technologies äger den 30 september ca 72 procent av Countermine plc men kommer
efter konvertering av lån och utnyttjande av utställda
s k warranter att äga cirka 40 procent i bolaget.
Countermine plc redovisas därför som intressebolag.
Avsikten är att notera Countermine plc på AIM i
London. Tidpunkten för noteringen kan inte exakt
fastställas, men beräknas infalla under perioden t o m
november 2007. Noteringen har fördröjts mot den
ursprungliga planen att notera Countermine plc senast
den 27 juli 2006. Bolagets internationella investerare
har därmed rätt till ränta fram till noteringen. Räntan
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beräknas på de utestående konvertibla skuldebrevens
nominella belopp 1,6 MGBP motsvarande ca 22 MSEK.
Räntan tillförs investerarna genom utgivande av nya
aktier. Förhandlingar har förts med de aktuella investerarna om reviderade villkor m h t att förseningen
helt legat utanför Countermine plcs och ledningens
kontroll.

Nyemission i Countermine Technologies
En extra bolagsstämma i Countermine Technologies
den 28 november 2006 godkände styrelsens beslut att
genomföra två nyemissioner på sammanlagt 29,0 MSEK,
dels en företrädesemission till Bolagets aktieägare, dels
en riktad emission till innehavare av Bolagets utelöpande
konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner.
Countermine Technologies har vidare ett utelöpande
teckningsoptionsprogram som vid full teckning tillför
Bolaget cirka 17,7 MSEK. Optionerna löper t o m den
30 mars 2007 och berättigar innehavarna att teckna en
nyemitterad aktie till kurs 2,50 SEK. Under perioden
januari–september 2006 har teckningsoptioner motsvarande 70 KSEK lösts in.

Händelser efter rapportperioden
Grauers har i konkurrens vunnit en upphandling
avseende en s k hävare (arbetsplattform) för Huddinge
Brandförsvar med ordersumma på ca 4,5 MSEK.
Beställningen omfattar en option på ytterligare ett
hävarfordon.
Förhandlingar med de internationella investorerna
i intressebolaget Countermine plc har genomförts och
innebär att ytterligare 600 000 GBP motsvarande 8,2
MSEK kommer att tillföras Countermine plc under
december 2006 varav Countermine Technologies kommer att tillföra 200 000 GBP. Förhandlingarna innebär
också att en eventuell återbetalning av Countermine
plcs utestående konvertibla skuldebrev kommer att
senareläggas till tidigast den 26 december 2007.

Countermine Technologies
– resultat och finansiell ställning
Countermine Technologies omsättning uppgick under
perioden till 4 594 KSEK (11 782) och avsåg i huvudsak
minsaneringsutrustning med service i Countermine
Engineering samt service och reparationer av räddningsfordon i Grauers. Resultatet efter ﬁ nansnetto
uppgick till –14 602 KSEK (5 062). Resultatet per aktie
uppgick till –0,51 SEK (0,42).
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3 479
KSEK (11 584). Soliditeten uppgick vid periodens slut
till 8,9 procent (0,4). Koncernens egna kapital uppgick
till 4 215 KSEK (189).
Denna rapport är inte granskad av Bolagets revisor.
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Resultaträkning
Koncernen (KSEK)
Nettoomsättning

Jul–sep
2006

Ändrad
Jul–sep
2005

Jul–sep
2005

Jan–sep
2006

Ändrad
Jan–sep
2005

Jan–sep
2005

Ändrad
Jan–dec
2005

Jan–dec
2005
10 307

979

5 429

3 066

4 594

11 782

9 419

14 302

Aktiverat arbete för egen räkning

–

–

–

–

–

–

3 240

3 240

Förändring av pågående arbeten

3 112

4 595

4 970

6 787

2 990

3 365

3 904

3 904

4 091

10 024

8 036

11 381

14 772

12 784

21 446

17 451

Råvaror och förnödenheter

–2 697

–2 025

–2 144

–6 959

–2 552

–2 671

–4 639

–5 167

Övriga externa kostnader

–3 564

162

–2 468

–10 230

–1 377

–4 007

–5 323

–10 533

Personalkostnader

–1 731

–915

–1 308

–6 066

–6 060

–6 453

–10 988

–13 767

–262

–938

–1 116

–623

–1 905

–2 083

–3 290

–3 551

–

13 550

–

2 354

13 550

–

13 550

–

519

–4 641

–

-4 042

–4 762

–

–10 524

–

–

–

–

–

–

–

–

–1 324

RÖRELSENS KOSTNADER

Av- och nedskrivningar
Resultat vid riktad nyemission
Andel i intressebolagets resultat
Nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Minoritetens andel
Ränteintäkter
Räntekostnader
Jämförelsestörande post
Finansiellt netto
Resultat efter finansiella poster
Skatter

–

–4 762

–

–

–4 641

–

–6 086

–

–3 644

10 455

1 000

–14 185

7 025

–2 430

–5 854

–16 891

–

–

–

–

–

28

–

–

13

11

39

103

13

41

119

187

–237

–1 561

–1 855

–520

–1 976

–2 270

–734

–1 556

–

–

–

–

–

–

–

–

–224

–1 550

–1 816

–417

–1 963

–2 229

–615

–1 369

–3 868

8 905

–816

–14 602

5 062

–4 659

–6 469

–18 260

–

–

–

–

–

–

–

–

Periodens resultat

–3 868

8 905

–816

–14 602

5 062

–4 659

–6 469

–18 260

Resultat fördelat på moderbolagets
aktieägare

–3 868

8 905

–822

–14 602

5 062

–4 665

–6 469

–17 053

–

–

6

–

–

6

–

–1 207

–3 868

8 905

–816

–14 602

5 062

–4 659

–6 469

–18 260

Resultat fördelat på minoritet
Periodens resultat
Resultat per aktie, SEK

–0,12

0,72

–0,07

–0,51

0,42

–0,38

–0,40

–1,06

Antal aktier, st

33 533 989

12 283 257

12 283 257

33 533 989

12 283 257

12 283 257

33 508 139

33 508 139

Genomsnittligt antal aktier, st *

33 532 426

12 283 257

12 283 257

33 528 637

12 161 719

12 161 719

16 024 374

16 024 374

* Antal aktier och genomsnitt anges i takt med inbetalning.
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Balansräkning
Koncernen (KSEK)

2006-09-30

Ändrad
2005-09-30

2005-09-30

Ändrad
2005-12-31

2005-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella
Materiella
Fordringar intressebolag
Andelar i intressebolag
Andra finansiella anläggningstillgångar

1 221

475

475

3 916

3 916

27 806

6 064

11 455

3 689

14 746

8 423

3 531

–

8 423

–

–

7 595

–

1 534

–

6

–34

–34

3

384

37 456

17 631

11 896

17 565

19 046

Varulager m m

2 248

4 124

5 856

5 087

1 146

Fordringar intressebolag

2 060

98

–

811

–

Kortfristiga fordringar

2 015

10 259

15 576

8 595

11 052

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kassa och bank

3 479

3 141

11 584

30 117

33 776

Summa omsättningstillgångar

9 802

17 622

33 016

44 610

45 974

47 258

35 253

44 912

62 175

65 020

4 215

1 142

189

18 964

18 566

–

–

2 630

–

1 120

4 788

2 312

22 759

166

21 825
2 900

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse
Långfristiga skulder
Konvertibla lån
Kortfristiga skulder intressebolag
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

2 900

5 900

5 900

2 900

27 871

18 912

–

30 044

–

7 484

6 987

13 434

10 101

20 609

47 258

35 253

44 912

62 175

65 020
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Förändring i eget kapital
Ändrad
Jan–dec
2005

Koncernen (KSEK)

Jan–sep
2006

Vid periodens början

18 964

–1 429

–1 429

65

26 243

26 243
14 695

Nyemission mm

Jan–dec
2005

Insläpp av minoritet

–

–

Utgivna konvertibla skuldebrev

–

–

2 307

–212

619

–3 870

Omräkningsdiff m m
Periodens resultat

–14 602

-6 469

–18 260

Vid periodens slut

4 215

18 964

19 686

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

4 215

18 964

19 269

–

–

417

4 215

18 964

19 686

Ändrad
Jan–sep
2005

Jan–sep
2005

Ändrad
Jan–dec
2005

Jan–dec
2005

Eget kapital hänförligt till minoritet
Summa eget kapital

Kassaflöde
Koncernen (KSEK)
Den löpande verksamheten

Jan–sep
2006
–7 955

9 529

–1 968

16 014

–22 861

–22 048

–11 552

–2 081

–13 755

–11 097

Finansieringsverksamheten

3 365

–4 573

3 942

27 730

67 606

Förändring av likvida medel

–26 638

–6 596

–107

29 989

33 648

33 776

128

128

128

128

3 479

3 141

21

30 117

33 776

Investeringsverksamheten

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Räkenskaper 2003–2005
Resultaträkningar
Koncernen

Moderbolaget

IFRS

Svenska
redovisningsprinciper

1 januari – 31 december

Not

2005

2004*

2003

2005

2004

2003

Nettoomsättning

2, 3

14 302

13 409

5 557

8 548

2 537

1 482

Aktiverat arbete för egen räkning

3 240

2 423

–

3 240

1 837

–

Förändring pågående arbete

3 904

93

–29

–

–

–29

(KSEK)

Övriga rörelseintäkter

Ändrad
IFRS

Svenska redovisningsprinciper

–

–

–

–

443

–

21 446

15 925

5 528

11 788

4 817

1 453

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

–4 639

–1 885

–393

–562

–245

–137

Övriga externa kostnader

–5 323

–9 083

–4 786

–2 374

–3 128

–4 266

Personalkostnader

–10 988

–10 297

–5 190

–5 299

–4 344

–1 823

Avskrivningar

–3 290

–938

–1 756

–1 541

–322

–324

Resultat vid riktad nyemission

13 550

–

–

–

–

–

–10 524

–

–

–

–

–

5

–6 086

–

–

–290

–

–

–

–

–

–

–

–8

3, 6, 7, 27

–5 854

–6 278

–6 597

1 722

–3 222

–5 105

–

–

1007

–

–

–

5

–

–

–

–10 206

–

–

119

–

1

51

–

1

Andel i intressebolagets resultat
Nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Jämförelsestörande post
Resultat från andelar i dotterbolag
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och
liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

8

Resultat före skatt
Skatt

9

Årets resultat

–734

–581

–405

–546

–570

–347

–6 469

–6 859

–5 994

–8 979

–3 792

–5 451

–6 469

–6 859

–5 994

–8 979

–3 792

–5 451

–

–

–

–2 800

1 893

109

–6 469

–6 859

–5 994

–11 779

–1 899

–5 342

–6 469

–6 859

–5 994

–

–

–

–0,40

–0,64

– 0,66

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse
Resultat per aktie
Före utspädning (SEK)

19

Ingen utspädning
* Den enda skillnaden mellan IFRS och Svenska redovisningsprinciper 2004 är att resultatet vid riktad nyemission 1 710 KSEK enligt
svenska redovisningsprinciper skulle förbättrat resultatet efter finansiella poster från –6 859 KSEK till –5 149 KSEK, varför 2004
enligt svenska redovisningsprinciper inte presenteras.
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Balansräkningar
Koncernen

Ändrad
IFRS

(KSEK)
Per den 31 december
TILLGÅNGAR

Not

IFRS

Moderbolaget
Svenska
redovisningsprinciper

Svenska redovisningsprinciper

2005

2004

2003

2005

2004

2003

–

–

95

–

–

95

3 174

3 102

1 052

3 174

2 358

710

742

–

–

–

–

–

3 689

7 269

5 904

2 346

918

867

4

Tecknat ej inbetalt aktiekapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

10

Balanserade utvecklingsutgifter
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

11

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar

13

3

–

–

–

–

–

Fordringar intressebolag

34

8 423

–

–

–

–

–

Andelar intressebolag

30

1 534

–

–

100

–

–

Andelar i koncernbolag

29

–

–

–

3 936

3 568

3 568

Fordringar på koncernbolag

12

Summa anläggningstillgångar

–

–

–

230

2 574

3 648

17 565

10 371

6 956

9 786

9 419

8 793

240

Omsättningstillgångar
Varulager

14

5 087

342

240

8

342

Skattefordringar

9

117

–

–

38

–

–

Kundfordringar

15

1 197

382

47

–

45

45

Fordringar intressebolag
Fordringar på koncernbolag
Övriga fordringar

13

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

16

Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel

–

–

687

–

–

–

–

–

1 335

23 066

10 757

7 078

5 213

942

283

154

698

204

2 910

1 581

34

1 275

638

14 494

8 847

2 810

2 385

24 882

12 378

30 117

128

317

18 322

8

94

Summa omsättningstillgångar

44 611

8 975

3 127

20 707

24 890

12 472

SUMMA TILLGÅNGAR

62 176

19 346

10 178

30 493

34 309

21 360
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Balansräkningar (forts)
Koncernen

Ändrad
IFRS

(KSEK)
Per den 31 december

Not

IFRS

Moderbolaget
Svenska
redovisningsprinciper

Svenska redovisningsprinciper

2005

2004

2003

2005

2004

2003

3 350

1 187

2 546

3 350

1 187

2 546

–

–

–

–

37 820

31 069

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

18

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Reservfond
Reserver

–

–

–

61 900

–

–

61 900

37 820

31 071

–

–

–

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

–39 817

–33 598

–29 266

–33 115

–24 016

–23 540

Årets resultat

–6 469

–6 859

–5 994

–11 779

–1 899

–5 342

Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare

18 964

–1 450

–1 643

–

–

–

–

21

–

–

–

–

18 964

–1 429

–1 643

20 356

13 092

4 733

20-22, 26

2 900

4 413

3 473

2 900

4 413

2 460

9

166

–

–

–

–

–

3 066

4 413

3 473

2 900

4 413

2 460

Minoritetsintresse
Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder

20-22, 26

Leverantörsskulder

4 564

310

600

4 013

310

600

1 929

5 096

3 931

643

2 643

3 160

Skulder intressebolag

28

30 044

–

–

–

–

–

Skulder till koncernbolag

28

–

–

–

–

8 379

7 035

Skatteskulder

9

–

309

–

–

309

–

Övriga skulder

24

1 841

6 572

1 230

1 436

1 882

1 019

Skulder till andra närstående fysiska
och juridiska personer

28

–

1 039

951

–

1 039

951

Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

25

1 768

3 036

1 636

1 145

2 242

1 402

Summa kortfristiga skulder

40 146

16 362

8 348

7 237

16 804

14 167

Summa skulder

43 212

20 775

11 821

10 137

21 217

16 627

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

62 176

19 346

10 178

30 493

34 309

21 360
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Balansräkningar (forts)
Koncernen

(KSEK)
Per den 31 december

Ändrad
IFRS
2005

IFRS
2004

Moderbolaget
Svenska
redovisningsprinicper

Svenska redovisningsprinciper

2003

2005

2004

2003

STÄLLDA SÄKERHETER OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter
Andelar i intressebolag

1 534

–

–

100

–

–

Företagsinteckningar

1 100

1 000

4 000

–

1 000

1 000

Koncernen har härutöver företagsinteckningar om 2 000 KSEK, utan antecknad innehavare.
Moderbolaget har härutöver företagsinteckning om 1 000 KSEK, utan antecknad innehavare.
Eventualförpliktelser
Borgen för dotterbolag
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Inga

Inga

–

–

–

–

–

–

1 000

1 000

1 284
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Sammandrag avseende förändringar
i koncernens eget kapital
(KSEK)

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

4 289

34 021

–37 592

–

–

–5 994

4 625

–1 295

–

–8 023

–

8 023

–

–

303

891

32 726

–35 260

Summa

Minoritetsintresse

Totalt eget
kapital
–1 643

KONCERNEN

Utgående balans enligt
balansräkningen 2002-12-31
Årets resultat
Nyemission
Nedsättning av aktiekapital
för förlusttäckning
Omräkningsdifferens
Eget kapital den 31 december 2003

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

(KSEK)
Ingående eget kapital 2004-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserade
vinstmedel
inkl årets
Reserver
resultat

891

32 726

–

–35 260

–1 643

–

Valutakursdifferens

–

–

–48

–

–48

–

–48

Årets resultat

–

–

–

–6 859

–6 859

–

–6 859

Summa förmögenhetsförändringar
exkl. transaktioner med bolagets ägare

891

32 726

–48

–42 119

–8 550

–

–8 550

Nyemission

296

5 094

–

–

5 390

21

5 390

Vinst vid riktad nyemission
i koncernbolag
Utgående eget kapital 2004-12-31

–

–

–

1 710

1 710

–

1 731

1 187

37 820

–48

–40 409

–1 450

21

–1 429

Summa

Minoritetsintresse

Totalt eget
kapital
–1 429

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Balanserade
vinstmedel
inkl årets
resultat
Reserver

(KSEK)

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Ingående eget kapital 2005-01-01

1 187

37 820

–48

–40 409

–1 450

21

–

–

–

640

640

–

640

1 187

37 820

–48

–39 769

–810

21

–789

Valutakursdifferenser

–

–

48

–48

–

–

–

Årets resultat

–

–

–

–6 469

–6 469

–

–6 469

Summa förmögenhetsförändringar
exkl. transaktioner med bolagets ägare

1 187

37 820

0

–46 286

–7 279

21

–7 258

Nyemission

2 163

24 080

–

–

26 243

–

26 243

–

–

–

–

–

–21

–21

3 350

61 900

0

–46 286

18 964

0

18 964

Bortbokning av differenser
Ändrat eget kapital 2005-01-01

Bortbokning minoritet
Utgående eget kapital 2005-12-31
(Ändrad)
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Sammandrag avseende förändringar
i moderbolagets eget kapital
Bundet eget kapital
(KSEK)
Ingående eget kapital 2003-01-01
Nedsättning av aktiekapital för förlusttäckning
Nyemission

Aktie- Pågående
kapital nyemission

Fritt eget kapital

Reserv- Överkursfond
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt
eget
kapital
6 466

4 289

2 950

–

31 069

–31 842

–

–8 023

–

–

–

8 023

–

–

4 625

–1 295

–

–

–

–

3 330

Koncernbidrag

–

–

–

–

388

–

388

Skatteeffekt på koncernbidrag

–

–

–

–

–109

–

–109

Årets resultat
Utgående eget kapital 2003-12-31

–

–

–

–

–

–5 342

–5 342

891

1 655

–

31 069

–23 540

–5 342

4 733

Reserv- Överkursfond
fond

Balanserat
resultat

Bundet eget kapital
(KSEK)

Aktie- Pågående
kapital nyemission

Fritt eget kapital
Årets
resultat

Totalt
eget
kapital

Ingående eget kapital 2004-01-01

891

1 655

–

31 069

–28 883

–

4 733

Nyemission

296

–1 655

–

6 751

–

–

5 392

Koncernbidrag

–

–

–

–

6 760

–

6 760

Skatteeffekt på koncernbidrag

–

–

–

–

–1 893

–

–1 893

–1 899

–1 899

–1 899

13 092

Årets resultat
Utgående eget kapital 2004-12-31

–

–

–

–

1 187

0

–

37 820

–24 016

Reserv- Överkursfond
fond

Balanserat
resultat

Bundet eget kapital
(KSEK)
Ingående eget kapital 2005-01-01

Aktie- Pågående
kapital nyemission

Fritt eget kapital
Årets
resultat

Totalt
eget
kapital
13 092

1 187

–

–

37 820

–25 915

–

Utdelningar

–

–

–

–

–

–

–

Nyemission

2 163

–

–

24 080

–

–

26 243

Aktieägartillskott

–

–

–

–

–

–

–

Koncernbidrag

–

–

–

–

–10 000

–

–10 000

Skatteeffekt på koncernbidrag

–

–

–

–

2 800

–

2 800

Överfört till reservfond

–

–

61 900

–61 900

–

–

–

Årets resultat

–

–

–

–

–

–11 779

–11 779

3 350

–

61 900

0

–33 115

–11 779

20 356

Utgående eget kapital 2005-12-31
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Kassaflödesanalyser
Koncernen
(KSEK)

Moderbolaget

Ändrad
2005

2004

2003

Ändrad
2005

2004

2003

Not 31
Resultat före skatt

–6 469

–6 859

–5 994

–8 979

–3 792

–5 451

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

6 732

2 717

1 965

12 614

324

229

Betald skatt

–309

–

–

–309

–

–

–46

–4 142

–4 029

3 326

–3 468

–5 222

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSEKAPITAL

Ökning (–)/Minskning (+) av varulager

–5 499

–2 552

–5

334

–102

–5

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar

–9 751

–3 485

–1 384

21 948

–12 402

–836

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder

31 310

7 715

2 320

–12 961

2 339

5 508

Kassaflöde från den löpande verksamheten

16 014

–2 464

–3 098

12 647

–13 633

–555

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Lämnade aktieägartillskott
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Förvärv av dotterbolag (not 4)
Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–

–

–

–7 417

–

–

–2 592

–2 423

–312

–2 296

–494

–271

–

–1 930

–632

–2 355

–1 837

–313

–2 277

–

–

–

–

–

–463

–

–

–468

–

–

–8 423

–

–

–230

1 474

–2 430

–13 755

–4 353

–944

–12 766

–857

–3 014

3 330

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission
Emissionskostnader
Emission av konvertibellån
Upptagna lån
Amortering av låneskulder

41 555

5 390

3 330

41 555

5 392

–15 312

–

–

–15 312

–

–

2 000

–

–

–1 513

–

–

–

1 238

739

3 703

2 252

–

–513

–

–

–

–

–276
388

Erhållna koncernbidrag

–

–

–

–

6 760

Lämnade koncernbidrag

–

–

–

–10 000

–

–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

27 730

6 628

4 069

18 433

14 404

3 442

Årets kassaflöde

29 989

–189

27

18 314

–86

–127

128

317

290

8

94

221

–

–

–

–

–

–

30 117

128

317

18 322

8

94

Likvida medel vid årets början
Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
(a) Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna
av International Accounting Standards Board (IASB) samt
tolkningsuttalanden från International Financial Reporting
Interpretations Commtn till IFRS skall redovisas. Vidare har
Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner tillämpats.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som
koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet
”Moderbolagets redovisningsprinciper”. De avvikelser som
förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer
föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i
moderbolaget till följd av ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa
fall av skatteskäl.

(i) Ändrade redovisningsprinciper
Övergången till redovisning enligt IFRS har för koncernen redovisats enligt IFRS 1 och beskrivs i not 33 och enlighet med frivilligt
undantag i IFRS 1 tillämpas IAS 39 och IFRS 4 och IFRS 5 ej på
jämförelsesiffror för 2004 utan framåtriktat från den 1 januari
2005. Tillämpningen av IAS 39 har inneburit att eget kapital
påverkats med 0 per den 1 januari 2005. Effekter av IAS 39 i
resultaträkningen har under 2005 varit marginella till följd av att
ränteläget ej förändrats och att aktuella valutakurserna varit stabila. För jämförelseåret 2004 tillämpas samma redovisningsprinciper som för moderbolaget avseende finansiella instrument.
Effekter på eget kapital per 2004-01-01

(KSEK)

Eget kapital enligt svenska redovisningsregler

–1 643

Effekter vid övergång till IFRS

–

Eget kapital enligt IFRS

–1 643

I not 33 finns en sammanställning med förklaringar hur övergången till IFRS har påverkat koncernens finansiella resultat och
ställning samt redovisade kassaflöden.

Effekter på eget kapital per 2004-12-31

(KSEK)

Eget kapital enligt svenska redovisningsregler

–1 450

(b) Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter

Eget kapital enligt IFRS

–1 450

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även
utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen.
Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska
kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till
närmaste tusental. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar
och skulder. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till
verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella tillgångar
klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som
kan säljas.
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS
kräver att bolagsledningen gör bedömningar och uppskattningar
samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och antaganden är
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer
som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet
av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att
bedöma redovisade värden på tillgångar och skulder som inte
annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen
görs om ändringen endast påverkar denna period, eller i den
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen
påverkar både aktuell period och framtida perioder.
De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i
koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan,
och vid upprättandet av koncernens öppningsbalansräkning
enligt IFRS per den 1 januari 2004 som förklarar övergången
från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till redovisningsprinciper enligt IFRS. Koncernens redovisningsprinciper har
tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av
moderbolag, dotterbolag, intressebolag och joint venture bolag.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts
för utfärdande av styrelsen den 15 maj 2006. Koncernens
resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och
balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den
17 maj 2006.

Effekter på nettoresultatet jan–dec 2004

(KSEK)

Nettoresultat enligt svenska redovisningsregler

–5 149
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Effekter vid övergång till IFRS

Effekter vid övergång till IFRS*
Nettoresultat enligt IFRS

–

–1 710
–6 859

*Avser resultat vid riktad nyemission.
Intressebolag är bolag där koncernen har ett betydande men
inte bestämmande inflytande. Vid bedömningen om ett bestämmande eller betydande inflytande föreligger, skall potentiella
röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller
konverteras beaktas. Countermine Technologies AB ägde vid
årsskiftet 2005 aktier i Countermine Plc motsvarande 75,1%
av röster och kapital i bolaget. Countermine Plc äger 100% av
Countermine Operations AB, vilket äger 100% av Terra Firma
d.o.o i Kroatien. Countermine Plc är således moderbolag i en
koncern (Plc-koncernen). I Plc-koncernen finns konvertibler
och optioner, vilka om de utnyttjas gör att ägarandelen i Plckoncernen kommer att understiga 50%. Styrelsen har därför
gjort bedömningen att redovisning av Plc-koncernen som intressebolag ger en mer rättvisande bild och dessutom bättre överensstämmer med regelverket i IFRS. Den tidigare uppfattning
att klassificera andelen i Plc-koncernen som ett dotterbolagsinnehav har därför reviderats, med följd att koncernens finansiella
rapporter avseende 2005 som presenterades i 2005 års årsredovisning här har ändrats.
Fram t o m 26 juli 2005 har Countermine Operations AB, med
dotterbolaget Terra Firma d.o.o, redovisats som dotterbolag,
vilket innebär att resultaträkningarna för dessa bolag, justerat för
koncerninterna transaktioner, ingår i koncernens resultaträkning
t o m detta datum. Sedan 27 juli 2005 ingår de båda bolagen i
Plc-koncernen, som fr o m detta datum redovisas som ett intressebolag enligt kapitalandelsmetoden. Andel av Plc-koncernens
resultat för tiden därefter redovisas på en egen rad i resultaträkningen benämnd andel i intressebolags resultat.
I not 35 finns i sammandrag en jämförelse mellan resultatoch balansräkningarna för koncernen 2005 såsom de visas i
årsredovisningen och såsom de visas i den ändrade koncernredovisningen med intressebolagsredovisning.
Övergången till redovisning som intressebolag i koncernredovisningen har även haft vissa effekter på moderbolagets räken-
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skaper. Det gäller uppdelningen av fordringar på och skulder
till intressebolag respektive koncernbolag, samt redovisning av
andel i intressebolag. Vidare har kvittning av fordringar och skulder till koncernbolag medfört att moderbolagets balansomslutning 2005 minskat med 20 339 KSEK. I moderbolagets kassaflödesanalys för 2005 har motsvarande förskjutning skett mellan
förändring av rörelsefordringar och förändring av rörelseskulder.
Noter för 2005 och 2004 är upprättade enligt IFRS. Noter
för 2003 är upprättade enligt svenska redovisningsprinciper.
Separata noter för 2004 enligt svenska redovisningsprinciper
presenteras ej eftersom det inte var några väsentliga skillnader.

(c) Segmentsrapportering
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av
koncernen som antingen tillhandahåller produkter eller tjänster
(rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk
omgivning (geografiskt område), som är utsatta för risker och
möjligheter som skiljer sig från andra segment.
Segmentsinformation lämnas i enlighet med IAS 14 endast för
koncernen.
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Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med
intressebolag och gemensamt kontrollerade bolag elimineras i
den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i bolaget.
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon
indikation på nedskrivningsbehov.
(iii) Intressebolag
Innehav i intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden,
vilket innebär att innehavet i koncernredovisningen bokförs till
ett belopp motsvarande andelen av intressebolagets egna kapital
med tillägg för eventuella justeringar för verkligt värde på tillgångar och skulder (netto efter avskrivning och upplösning) samt
goodwill som identifierats i samband med förvärvet. Koncernens
andel av resultat som uppkommit i intressebolaget efter förvärvet
redovisas i resultaträkningen och dess andel av förändringar i
reserver efter förvärvet redovisas bland reserver. Ackumulerade
förändringar efter förvärvet redovisas som en ändring av innehavets redovisade värde.

(f) Utländsk valuta
(d) Klassificering m m
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget
och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat
från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder
i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt enbart av
belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader
räknat från balansdagen.

(e) Konsolideringsprinciper
(i) Dotterbolag
Dotterbolag är bolag som står under ett bestämmande inflytande
från Moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller
indirekt en rätt att utforma ett bolags finansiella och operativa
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, skall potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller
konverteras beaktas.
Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar
och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys
i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet
på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt
övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet
för dotterbolagsaktierna respektive rörelsen utgörs av de verkliga
värdena per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller
övertagna skulder och emitterade egetkapitalinstrument som
lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna samt transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger
nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt
eventualförpliktelser, redovisas skillnaden som goodwill. När
skillnaden är negativ redovisas denna direkt i resultaträkningen.
Dotterbolags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det
bestämmande inflytandet upphör.
(ii) Transaktioner som skall elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernbolag, elimineras i sin
helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

(i) Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska
miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar
och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella
valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen.
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder
som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till
valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och
skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde, valutakursförändringen redovisas sedan
på samma sätt som övrig värdeförändring avseende tillgången
eller skulden.
(ii) Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill
och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas
från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens
rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som
råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som
utgör en approximation av kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Intäkter och kostnader hänförliga till utlandsverksamheter belägna i länder med hyperinflation omräknas till den funktionella valutan till balansdagens kurs. Omräkningsdifferenser
som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv.

(g) Intäkter
(i) Försäljning av varor och utförande av tjänsteuppdrag
Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas
ägande har överförts till köparen. Intäkter från tjänsteuppdrag
redovisas i resultaträkningen baserad på färdigställandegraden
på balansdagen. Färdigställandegraden fastställs genom en
bedömning av utfört arbete på basis av gjorda undersökningar.
Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Om det råder betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader
eller risk för returer och om säljaren behåller ett engagemang i
den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet sker ingen intäktsföring.
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Färdigställandegraden bestäms på basis av nedlagda uppdragsutgifter i förhållande till uppdragets totala beräknade uppdragsutgifter. Endast sådana utgifter som motsvarar utför arbete
inräknas i nedlagda utgifter på balansdagen. Endast utgifter som
motsvarar arbete som utförts eller kommer att utföras räknas i
beräknade totala utgifter.

(h) Rörelsekostnader och finansiella
intäkter och kostnader
(i) Betalningar avseende operationella leasar
Betalningar avseende operationella leasingavtal redovisas i
resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna
i samband med tecknandet av ett avtal redovisas som en del av
den totala leasingkostnaden i resultaträkningen.
(ii) Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på
bankmedel och fordringar och räntebärande värdepapper, räntekostnader på lån, utdelningsintäkter, valutakursdifferenser,
orealiserade och realiserade vinster på finansiella placeringar
samt derivatinstrument som används inom den finansiella verksamheten.
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden.
Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran
eller skulden. Räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar
är redovisad i resultaträkningen genom tillämpning av effektivräntemetoden. Ränteintäkter inkluderar periodiserade belopp
av transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och
andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran och
det belopp som erhålls vid förfall.
Räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av emissionskostnader och liknande direkta transaktionskostnader för
att uppta lån.
Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning
fastställts.
Koncernen och moderbolaget aktiverar inte ränta i tillgångars
anskaffningsvärden.

finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för
del av en finansiell skuld.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på
affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången förutom i de fall bolaget förvärvar eller
avyttrar noterade värdepapper då tillämpas likviddags redovisning.
Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras
av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde
på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att använda
värderingstekniker till exempel nyligen genomförda transaktioner, pris på liknande instrument och diskonterade kassaflöden.
För ytterligare information se not 26. Vid varje rapporttillfälle
utvärderar bolaget om det finns objektiva indikationer på att en
finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i behov av
nedskrivning. För eget kapitalinstrument som klassificeras som
tillgångar som kan säljas, förutsätts en väsentlig och utdragen
nedgång i det verkliga värdet under instrumentets anskaffningsvärde innan en nedskrivning verkställs. Om nedskrivningsbehov
föreligger för en tillgång i kategorin tillgångar som kan säljas,
omföres tidigare eventuell ackumulerad värdeminskning redovisad direkt mot eget kapital till resultaträkningen. Nedskrivningar
av eget kapitalinstrument som redovisats i resultaträkningen får
inte senare återföras via resultaträkningen.
IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier.
Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolagsledningen bestämmer klassificering
vid ursprunglig anskaffningstidpunkt.
Kategorierna är följande:
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar
som innehas för handel och andra finansiella tillgångar som bolaget initialt valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång
klassificeras som innehav för handel om den förvärvas i syfte att
säljas på kort sikt. Derivat som är fristående liksom inbäddade
derivat klassficeras som innehav för handel utom då de används
för säkringsredovisning. Tillgångar i denna kategori värderas
löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i
resultaträkningen.

(i) Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i
enlighet med reglerna i IAS 39.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier
och andra eget kapitalinstrument, lånefordringar och obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns
leverantörsskulder, utgivna skuld- och eget kapitalinstrument,
låneskulder samt derivat.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde
motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas
till verkligt värde via resultaträkningen vilka redovisas till verkligt
värde exklusive transaktionskostnader. Redovisning sker därefter
beroende av hur de har klassificerats enligt nedan.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga
villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har
skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte
mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En
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Lånefordringar och kundfordringar
”Lånefordringar och kundfordringar” är finansiella tillgångar som
inte utgör derivat med fasta betalningar eller med betalningar
som går att fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad. Fordringarna uppkommer då bolag tillhandahåller pengar,
varor och tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att idka
handel i fordringsrätterna. Kategorin innefattar även förvärvade
fordringar. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån
den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten.
Investeringar som hålles till förfall
Finansiella tillgångar som har betalningsströmmar som är fasta
eller som kan fastställas på förhand, och med en fast löptid som
bolaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall.
Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Det innebär
att över- och undervärden liksom direkta transaktionskostnader
periodiseras över instrumentets löptid.
Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella
tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller
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finansiella tillgångar som bolaget initialt valt att klassificera i
denna kategori. Tillgångar i denna kategori värderas löpande
till verkligt värde med värdeförändring mot eget kapital. Vid den
tidpunkt placeringarna bokas bort från balansräkningen omförs
tidigare redovisad ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital till
resultaträkningen.
Finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori består av finansiella skulder som innehas för
handel samt derivat (fristående och inbäddade) som inte
används för säkringsredovisning. Skulder i kategorin värderas
löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i
resultaträkningen.
Andra finansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms
utifrån den effektivränta som beräknades när skulden togs upp.
Det innebär att över- och undervärden liksom direkta emissionskostnader periodiseras över skuldens löptid.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt
kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast
en obetydlig risk för värdefluktuationer.
Långfristiga fordringar och övriga fordringar
Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar är fordringar som uppkommer då bolaget tillhandahåller pengar utan
avsikt att idka handel med fordringsrätten. Om den förväntade
innehavstiden är längre än ett år utgör de långfristiga fordringar
och om den är kortare övriga fordringar. Dessa fordringar tillhör
kategorin Lånefordringar och kundfordringar.
Kundfordringar
Kundfordringar klassificeras i kategorin lånefordringar och
kundfordringar. Kundfordringar redovisas till det belopp som
förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts
individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet
redovisats till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivningar
av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.
Skulder
Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär
att de initialt redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas lånen
till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.
Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 1 år medan
kortfristiga har en löptid kortare än 1 år.
Utgivna konvertibla skuldebrev
Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier genom att
motparten utnyttjar sin option att konvertera fordringsrätten
till aktier, redovisas som ett sammansatt finansiellt instrument
uppdelat på en skulddel och en egetkapitaldel. Skuldens verkliga
värde beräknas genom att de framtida betalningsflödena diskonteras med den aktuella marknadsräntan för en liknande skuld,
utan rätt till konvertering. Värdet på egetkapitalinstrumentet
beräknas som skillnaden mellan emissionslikviden då det konvertibla skuldebrevet gavs ut och det verkliga värdet av den finansiella skulden vid emissionstidpunkten. Transaktionskostnader i
samband med emission av ett sammansatt finansiellt instrument
skall fördelas på skulddelen och egetkapitaldelen proportionellt
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mot hur emissionslikviden fördelas. Räntekostnaden redovisas
i resultaträkningen och beräknas med effektivräntemetoden.
Utestående konvertibler skulle per 2004-12-31 ha en försumbar
inverkan på eget kapital. Per 2005-12-31 har eget kapital tillförts
213 KSEK.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella
skulder. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.

(j) Materiella anläggningstillgångar
(i) Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för
tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för
att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med
syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och
hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster och juristtjänster. Lånekostnader ingår inte i anskaffningvärdet för egenproducerade anläggningstillgångar
Anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar
inkluderar utgifter för material, utgifter för ersättningar till anställda, om tillämpligt andra tillverkningsomkostnader som anses
vara direkt hänförbara till anläggningstillgången samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgångar och
återställande av plats eller område där dessa finns.
(ii) Leasade tillgångar
Avseende leasade tillgångar tillämpas IAS 17. Leasing klassificeras i koncernredovisningen som operationell leasing.
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs
över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja
sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.
(iii) Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är
förknippade med tillgången kommer att komma bolaget till del
och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla
andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period
de uppkommer.
Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs
till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter
aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften
till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden
på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras
och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande.

(k) Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Mark skrivs inte av. Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen.
Beräknade nyttjandeperioder;
– maskiner och andra tekniska anläggningar
5–8 år
– inventarier, verktyg och installationer
5–8 år
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Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs
årligen.

(l) Immateriella tillgångar
(i) Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för
rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar,
övertagna skulder samt eventualförpliktelser.
Beträffande goodwill i förvärv som ägt rum före den 1 januari
2004 har koncernen vid övergången till IFRS inte tillämpat IFRS
retroaktivt utan det per denna dag redovisade värde utgör fortsättningsvis koncernens anskaffningsvärde, efter nedskrivningsprövning, se not 33.
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella
ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och skrivs inte längre av utan testas årligen för
nedskrivningsbehov.
(ii) Utveckling
Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen,
om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt
användbar och bolaget har tillräckliga resurser att fullfölja
utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella
tillgången. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material,
direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras
till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter
för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de
uppkommer. I balansräkningen redovisade utvecklingskostnader
är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
(iii) Avskrivning
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte
sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Goodwill och immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod prövas
för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde.
Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av huvudsakligen
i relation till antal tillverkade maskiner.

(m) Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade
försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för
uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.
Anskaffningsvärdet för annat varulager beräknas genom tilllämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) och inkluderar
utgifter som uppkommit vid förvärv av lagertillgångar och transport av dessa till deras nuvarande plats och skick. För tillverkade
varor och pågående arbete, inkluderar anskaffningsvärdet en
rimlig andel av indirekta kostnader baserat på normal kapacitet.

(n) Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje
balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om någon indikation på nedskrivning finns beräknas tillgångens återvinningsvärde.
För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är
färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen.
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(i) Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärde på tillgångar tillhörande kategorierna investeringar som hålles till förfall och lånefordringar och kundfordringar
vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som
nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterat med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången.
Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte.

(o) Ersättningar till anställda
(i) Avgiftsbestämda planer
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår.

(p) Skatter
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade
eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Följande temporära
skillnader beaktas inte; för temporär skillnad som uppkommit vid
första redovisningen av goodwill, första redovisningen av tillgångar
och skulder som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat,
vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till
andelar i dotter- och intressebolag som inte förväntas bli återförda
inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar
sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas
bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade
eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån
det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet
på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre
bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid
utdelning redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen
redovisas som en skuld.

(q) Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst
bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller
när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller
avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridisk person. RR 32 innebär
att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen
skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så
långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som skall
göras från IFRS. RR 32 har ej använts 2004. Den enda effekten
är att emissionskostnaden har redovisats över resultaträkningen
istället för mot eget kapital
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Dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna
utdelningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel
som intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa
intjänade vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade värde.

Långfristiga monetära mellanhavanden
Långfristiga monetära mellanhavanden mellan moderbolaget och självständig utlandsverksamhet som representerar
en utvidgning eller reduktion av moderbolagets investering i
utlandsverksamheten, värderas i moderbolaget till historisk
valutakurs.

Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar på samma sätt som för koncernen
men med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Leasade tillgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för
operationell leasing.
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Lånekostnader
I moderbolaget belastar lånekostnader resultatet för den period
till vilken de hänför sig till.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
för juridiska personer
Bolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i
enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp.
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och
aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk
innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att
minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.
Koncernbidrag som är att jämställa med en utdelning redovisas som en utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag
och dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen.
Lämnat koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas
direkt mot balanserade vinstmedel.
Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott
redovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserade vinstmedel. Givaren redovisar
koncernbidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i
andelar i koncernbolag, i den mån nedskrivning ej erfordras.

Not 2 Intäkternas fördelning
Intäkter per väsentligt intäktsslag
Koncernen
(KSEK)

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

2004

2003

12 012

13 409

5 557

–

–

–

–

–

–

–

202

343

–

–

–

8 548

2 778

1 139

2 290

–

–

–

–

–

NETTOOMSÄTTNING

Minsanering
Försäljning av varor med anknytning till minsanering
Koncernintern intäkt
Brandförsvarsmaterial

Not 3 Segmentsrapportering
Segmentsrapportering upprättas för koncernens rörelsegrenar
och geografiska områden. Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt utifrån uppföljning av avkastningen på koncernens varor och tjänster varför rörelsegrenar är den primära
indelningsgrunden
I segmentens resultat, tillgångar och skulder bör inkluderas
direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segment på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster består
av ränte- och utdelningsintäkter, vinster vid avyttring av finansiella placeringar, räntekostnader, förluster vid avyttring av finansiella placeringar, koncernens andel av förluster i intressebolag
och joint venture bolag som konsolideras enligt kapitalandelsmetoden, skattekostnader och allmänna administrationskostnader.
Tillgångar och skulder som inte har fördelats ut på segment är
uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder, finansiella placeringar eller finansiella skulder.
I segmentens investeringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar ingår samtliga investeringar frånsett investeringar i korttidsinventarier och inventarier av mindre värde.

Rörelsegrenar
Rörelsegrenar utgör koncernens primära segment. Koncernen
består av följande rörelsegrenar:
• Minsanering
• Brandförsvarsmaterial. Denna rörelsegren förvärvades 20
September 2005

Geografiska områden
Geografiska områden utgör koncernens sekundära segment.
Koncernens segment är indelade i följande geografiska områden: Kroatien och Sverige. I Kroatien bedrivs minsanering. I
Sverige utvecklas och byggs minsaneringsmaskiner. Ett svenskt
bolag säljer varor med anknytning till minsanering. Ett svenskt
bolag säljer tjänster och varor inom brandförsvarsmaterial.
Bolagsledning finns i Sverige.
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Rörelsegrenar
Varor med anknytning
till minsanering

Minsanering
Koncernen (KSEK)
Externa intäkter

Brandförsvarsmaterial

2005

2004

2003

2005

2004

2003

2005

2004

2003

12 012

13 409

5 557

–

–

–

2 290

–

–

Geografiska områden
Sverige

Kroatien

Koncernen (KSEK)

2005

2004

2003

2005

2004

2003

Externa intäkter

7 953

502

372

6 349

13 000

5 185

En fullständig segmentsrapportering har ej upprättats beroende på att omfattande omstruktureringar genomförts under året och att
bolaget därför inte ansett att en sådan rapportering skulle bli tillförlitlig.

Not 4 Förvärv av rörelse
Den 20 september 2005 förvärvade koncernen 52 procent av
aktierna i Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB för 468 KSEK och
tecknade samtidigt avtal om förvärv av resterande 48 procent.
Viss del av förvärvet är enligt avtal baserat på resultatet perioden
2005-09-20–2006-03-31. Tilläggsköpeskillingen bedöms ej bli
av betydande värde.
Goodwill har uppkommit vid förvärv av Ulf Grauers Svenska
Försäljnings AB på grund av att det förvärvade bolaget innehar

generalagenturen för Metz stegar samt att kompetens finns för
framtida utveckling av produkten AlleyCat. Bedömningen är att
nedskrivning ej behöver göras. Se vidare not 10.

Effekter av förvärvet
Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och
skulder.

Det förvärvade bolagets nettotillgångar
vid förvärvstidpunkten:

(KSEK)
Materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde i
Ulf Grauers
Svenska F. AB
före förvärvet

Justering
verkligt
värde

Verkligt värde
redovisat i
koncernen
247

16

231

Varulager

815

–

815

Kundfordringar och övriga fordringar

653

–

653

Likvida medel

5

–

5

Uppskjuten skatteskuld

–

65

65

Räntebärande skulder

470

–

470

Leverantörsskulder och övriga skulder

1 459

–

1 459

Netto identifierbara tillgångar och skulder

–440

–

–274

Koncerngoodwill

742

Erlagd köpeskilling, kontant

468
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Not 5 Nedskrivningar
Koncernen
(KSEK)
Inventarier

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

2004

2003

290

–

–

290

–

–

7 417

–

–

Andelar i dotterbolag
Fordringar/koncernfordringar

5 796

–

–

2 789

–

–

6 086

–

–

10 496

–

–

Not 6 Anställda och personalkostnader
Koncernen
Kostnader för ersättningar till anställda (KSEK)

2005

2004

2003

Löner och ersättningar m m

6 916

6 483

2 883

Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer
Sociala avgifter

190

20

710

2 566

2 880

1 118

9 672

9 383

4 711

2005

Varav
Män

2004

Varav
Män

2003

Varav
Män

8

94%

10

90%

6

83%

Sverige

6

100%

1

100%

–

–

Kroatien

28

93%

35

91%

22

86%

Totalt i dotterbolag

34

Koncernen totalt

42

Medelantalet anställda
MODERBOLAGET

Sverige
DOTTERBOLAG

36
94%

46

22
91%

28

85%

2005
Andel
kvinnor

2004
Andel
kvinnor

2003
Andel
kvinnor

20%

20%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

Antalet anställda i dotterbolag avser genomsnittligt antal anställda under hela 2005.

Könsfördelning i bolagsledningen
MODERBOLAGET

Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare
KONCERNEN TOTALT

Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

2005
Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader (KSEK)
Moderbolaget
(varav pensionskostnad)

2004

2003

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

3 931

1 099

3 398

885

1 341

482

42

1)

6

1)

–

150

1 Av moderbolagets pensionskostnader avser 20 (6) styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa personer

uppgår till 0 (0).
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Löner och andra ersättningar fördelade
per land och mellan styrelseledamöter
m fl och övriga anställda (KSEK)

2005
Styrelse
och VD

2004
Övriga
anställda

Styrelse
och VD

2003
Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

MODERBOLAGET

Sverige

919

3 012

654

2 744

584

857

Moderbolaget totalt

919

3 012

654

2 744

584

857

–

–

–

–

–

–

1 542

(varav tantiem o dyl)

DOTTERBOLAG

Kroatien

–

1 372

–

2 673

–

Sverige

112

1 501

100

312

–

–

Dotterbolag totalt

112

2 873

100

2 985

–

1 542

1 031

5 885

754

5 729

584

2 399

Koncernen totalt

Löner och ersättningar till anställda i bolag som under året omklassificerats till intressebolag ingår i belopp ovan för den tid som koncernförhållandet förelegat.

Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen
(KSEK)

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

2004

2003

Revisionsuppdrag

390

190

155

373

115

105

Andra uppdrag

138

85

110

100

75

110

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 8 Finansnetto
Koncernen
(KSEK)

2005

2004

Ränteintäkter

119

–

2003
1

Finansiella intäkter

119

–

1

Räntekostnader

114

347

405

Räntekostnad konvertibler

490

234

–

Netto valutakursförändringar

130

–

–

Finansiella kostnader

734

581

405

Finansnetto

–615

–581

–404

Räntekostnader och liknande resultatposter (KSEK)

2005

2004

2003

56

336

347

490

234

–

546

570

347

Moderbolaget
Räntekostnader, övriga
Ränta konvertibler
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Not 9 Skatter
Koncernen
(KSEK)

2005

2004

2003

Periodens skattekostnad/skatteintäkt

–

–

–

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

–

–

–

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen

–

–

–

Moderbolaget
(KSEK)
Periodens skatteintäkt/skattekostnad

2005

2004

–2 800

1 893

2003
109

–2 800

1 893

109

2004

2003

Koncernen
Avstämning av effektiv skatt (KSEK)

2005

Resultat före skatt

2005

2004

–6 469

–6 859

2003
–5 994

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

28,0%

1 811

28,0%

1 920

28,0%

1 678

Ej avdragsgilla kostnader

22,2%

–1 433

0%

–

0%

–

Ej skattepliktiga intäkter

58,6%

3 794

0%

–

0%

–

Ökning av underskottsavdrag utan
motsvarande aktivering av uppskjuten skatt

64,5%

4 172

28,0%

–1 920

27,5%

–1 678

0%

–

0%

–

0%

–

2005

2005

2004

2003

Redovisad effektiv skatt

Moderbolaget
Avstämning av effektiv skatt (KSEK)
Resultat före skatt

2004

–8 979

–3 792

2003
–5 451

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

28,0%

2514

28,0%

1 062

28,0%

1 526

Ej avdragsgilla kostnader

26,3%

–2 362

–0,7%

–25

–0,5%

–25

0%

–

0%

–

0%

–

32,9%

–2 952

0%

–

–25,5%

–1 392

0%

–

22,6%

856

0%

–

31,0%

–2 800

49,9%

1 893

2,0%

109

Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag utan
motsvarande aktivering av uppskjuten skatt
Utnyttjande av tidigare ej
aktiverade underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt

REDOVISADE UPPSKJUTNA SKATTESKULDER

Uppskjutna skatteskulder hänför sig till följande:
Koncernen
Uppskjuten skatteskuld (KSEK)
Materiella anläggningstillgångar
Övrigt

2005

2004

2003

66

–

–

100

–

–

Det skattemässiga värdet av underskottsavdrag uppgår till 8 412 (6 444 KSEK 2004 och 6 453 KSEK 2003).
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Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

2004

2003

Vid årets början

4 291

1 868

1 555

Internt utvecklade tillgångar

2 277

2 423

313

2 782

945

632

2 277

1 837

Omklassificering till intressebolag

–586

–

313

–

–

–

Utrangeringar

–577

–

–

–

–577

–

–

Vid årets slut

5 405

4 291

1 868

4 482

2 782

945

–1 189

–816

–479

–424

–235

–83

374

–

–1

374

–

–

Årets avskrivningar

–1 416

–373

–336

–1 258

–189

–152

Vid årets slut

–2 231

–1 189

–816

–1 308

–424

–235

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar

Redovisat värde vid periodens början

3 102

1 052

1 076

2 358

710

549

Redovisat värde vid periodens slut

3 174

3 102

1 052

3 174

2 358

710

Goodwill
Vid årets början

0

Rörelseförvärv

742

Vid årets slut

742

Med hänsyn till svag marknad har utvecklingskostnader avseende produkterna Diggit och ammunitionsröjning kostnadsförts i sin helhet med beloppet 577 KSEK.
Bolaget har prövat hurvida en nedskrivning av goodwill skulle erfordras. Med hänsyn till den order på två stegbilar som finns, tillsammans med övriga svenska affärsmöjligheter och framförallt den potential som finns i bolaget Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB vad
gäller samarbetet med Metz och Rosenbauer och en internationell lansering av AlleyCat, så medför detta inget nedskrivningsbehov.
Bolaget har aktiverat konstruktionsarbete avseende vidareutvecklingen av O.R.A.C.L.E. med nedlagd tid (lön inklusive social kostnader). Denna aktivering avskrivs relaterat till de första åtta maskinerna. Försäljningspriset per maskin täcker de direkta och indirekta
kostnaderna för tillverkningen och lämnar ett tillfredsställande täckningsbidrag.
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Koncernen
(KSEK)

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

2004

2003

15 710

13 780

13 148

1 881

1 387

1 121

2 592

1 930

632

1 716

494

271

247

–

–

–

–

–

–12 697

–

–

–

–

–

–5

–

–

–5

–

–

5 847

15 710

13 780

3 592

1 881

1 392

–8 441

–7876

–6 456

–963

–519

–353

–

–

–

–

–311

–

8 120

–

–

–

–

–

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Vid årets början
Övriga förvärv
Förvärvat via rörelseförvärv
Omklassificering till intressebolag
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar till intressebolag
Årets avskrivningar

–1 837

–565

–1 420

–283

–133

–172

Vid årets slut

–2 158

–8 441

–7 876

–1 246

–963

–525

3 689

7 269

5 904

2 346

918

867

Redovisat värde vid årets slut

Not 12 Fordringar på koncernbolag
Moderbolaget
(KSEK)

2005

2004

2003

4 572

5 646

3 216

230

–

2 430

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Vid årets början
Lån till dotterbolag
Amorteringar
Utgående balans 31 december

–4 572

–1074

–

230

4 572

5 646

–1 998

–1 998

–1 998

1998

–

–

–

–1 998

–1 998

230

2 574

3 648

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR

Vid årets början
Reversering av nedskrivningar
Utgående balans 31 december
Redovisat värde vid periodens slut
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Not 13 Långfristiga fordringar och övriga fordringar
Koncernen
(KSEK)

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

2004

2003

3

–

–

–

–

–

–

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR SOM
ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Övrigt
ÖVRIGA FORDRINGAR SOM
ÄR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Skatter i Kroatien
Mervärdesskatt
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Övrigt
Förskott till leverantörer

–

1 186

–

–

–

676

–

–

–

–

–

–

3 393

–

–

–

–
698

362

480

942

283

154

6 040

154

–

–

–

–

7 078

5 213

942

283

154

698

Not 14 Varulager
Koncernen

Moderbolaget

(KSEK)

2005

2004

2003

2005

2004

Råvaror och förnödenheter

5 087

342

240

8

342

2003
240

5 087

342

240

8

342

240

Not 15 Kundfordringar
Kundfordringar redovisas till verkligt värde. Inga reserveringar har gjorts för osäkra fordringar.

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
(KSEK)
Upparbetad ej fakturerad intäkt
Arvoden

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

2004

–

–

943

–

–

2003
–

34

1 766

503

–

1 147

503

Hyra

34

105

85

–

75

35

Övrigt

136

1 039

50

34

53

100

204

2 910

1 581

34

1 275

638
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Not 17 Likvida medel
Koncernen
(KSEK)

2005

2004

2003

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank

30 117

128

317

Summa enligt balansräkningen

30 117

128

317

Not 18 Eget kapital
Nedan följer definitioner avseende posterna i eget kapital. Se
vidare ovan sammanställning eget kapital i koncernen respektive
moderbolaget.
Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december
2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och
framöver redovisas också som tillskjutet kapital.
Teckningsoptioner
Fullt nyttjande av teckningsoptioner enligt emission i oktober
2005 tillför 7 074 960 B-aktier. Sista teckningsdag är 200703-30. Teckningkursen uppgår till 2,50 SEK, vilket innebär att
bolaget kan tillföras 17,7 MSEK.

Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.
Uppskrivningsfond
Vid en uppskrivning av en materiell eller finansiell anläggningstillgång avsätts uppskrivningsbeloppet till en uppskrivningsfond.
Reservfond
Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som
inte går åt för täckning av balanserad förlust.
Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna skall
betalas mer än aktiernas nominella belopp, skall ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver det nominella värdet på
aktierna, föras till överkursfonden.

Reserver
Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som
uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska
verksamheter som har upprättat finansiella rapporter i en annan
valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar finansiella
rapporter i svenska kronor. Vidare består omräkningsreserven
av valutakursdifferenser som uppstår vid omvärdering av skulder
som upptagits som säkringsinstrument av en nettoinvestering i
en utländsk verksamhet.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade
vinstmedel i moderbolaget och dotterbolag, intressebolag och
joint venture-bolag. Tidigare avsättningar till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost.

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års fria egna
kapital efter en eventuell reservfondsavsättning och efter att
en eventuell vinstutdelning lämnats. De utgör tillsammans med
årets resultat och eventuell fond för verkligt värde summa fritt
eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för
utdelning till aktieägarna.

Ägarförhållanden
Aktiekapitalet i Countermine Technologies AB (publ) fördelas på 33 509 638 aktier, varav 1 875 000 är A-aktier
(SE0000514333), 31 633 138 B-aktier (SE0000541341) och
1 500 IA B (SE0001607490). Bolaget hade per 31 december
2005 cirka 800 aktieägare.
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Not 19 Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie har beräknats på årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under året.

Resultat per aktie efter utspädning
Genom optioner och konvertibler kan genomsnittligt antal aktier öka till 18 501 796. Dessa medför dock ingen utspädning.

Aktieslag A
Antal utestående aktier
Antal utestående aktier vid årets början
Nyemission

Aktieslag B

2005

2004

2003

2005

2004

2003

1 875 000

1 875 000

500 000

9 999 244

7 039 332

3 789 332

–

–

1 375 000

21 635 394

2 959 912

3 250 000

Antal utestående aktier vid årets slut

1 875 000 1 875 000 1 875 000
2004

2003

Vägt antal utestående stamaktier

16 024 374 10 784 622

9 039 065

2005
Årets resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare (KSEK)
Resultat per aktie (SEK), före utspädning

–6 469

–6 859

–5 994

–0,40

–0,64

–0,66

31 634 638 9 999 244 7 039 332

Ingen utspädning

Not 20 Räntebärande skulder
Noten innehåller information om bolagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder. För mer information om bolagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till not 26.
Koncernen
(KSEK)

2005

2004

2003
1 200

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Konvertibla skuldebrev

2 900

3 900

Skulder kreditinstitut

–

513

1 273

Övriga skulder

–

–

1 000

2 900

4 413

3 473

KORTFRISTIGA SKULDER

Checkräkningskredit
Kortfristiga banklån

483

–

–

4 081

310

600

4 564

310

600

Koncernen
Konvertibelt skuldebrev

2005

2004

2003

Värde efter utställande av konvertibla skuldebrev

2 900

3 900

1 200

Kapitaliserad ränta
Redovisad skuld 31 december
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Not 21 Räntebärande skulder
KONCERNEN

Konvertibla skuldbrev

Nominellt
belopp

Ränta, %

Konverteringsdag

Konvertibel 2006 I

1 000 000

6,5

2006-12-31

333 333

3,00

Konvertibel 2006 II

1 000 000

6,5

2006-12-31

333 333

3,00

900 000

5,0

2007-02-28

200 000

4,50

Konvertibla skuldbrev

Nominellt
belopp

Ränta, %

Konverteringsdag

Konvertibel 2006 I

1 000 000

6,5

2006-12-31

333 333

3,00

Konvertibel 2006 II

1 000 000

6,5

2006-12-31

333 333

3,00

900 000

5,0

2007-02-28

200 000

4,50

Konvertibel 2007 I

KonverB-aktier teringskurs

MODERBOLAG

Konvertibel 2007 I

KonverB-aktier teringskurs

Not 22 Räntebärande skulder i moderbolaget
Moderbolaget
(KSEK)

2005

2004

2003

Skulder kreditinstitut

–

513

260

Övriga skulder

–

–

1 000

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Konvertibler

2 900

3 900

1 200

2 900

4 413

2 460

KORTFRISTIGA SKULDER

Banklån

–

310

600

Reverslån

1 013

–

–

Lösen av konvertibler

3 000

–

–

4 013

310

600

COUNTERMINE » INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

82

RÄKENSKAPER 2003–2005

Not 23 Ersättningar till anställda
Koncernen
(KSEK)
Kostnadsfört avseende pensioner

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

2004

2003

190

20

710

42

6

150

Pensionsålder för verkställande direktör och andra ledande befattningshavare är 65 år. För närvarande finns i bolaget inga pensionsavtal utöver lag. En premiebestämd pensionsplan är under införande. I utlandet finns inga pensionsplaner.
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES FÖRMÅNER
ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER UNDER ÅRET

Grundlön
styrelsearvode

Pension
kostnad

Övrig
ersättning

Summa

Styrelsens ordförande

100

–

–

100

Styrelseledamöter

243

–

–

243

Verkställande direktör

576

20

37

633

(KSEK)

Andra ledande befattningshavare
Summa

625

9

27

661

1 544

29

64

1 637

Verkställande direktören har en fast årslön på 450 000 SEK i Countermine Technologies och 100 000 GBP i Countermine Plc.
Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktören rätt till tolv månadslöner. För övriga ledande befattningshavare gäller en
ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Vid uppsägning från den anställdes sida utgår inget avgångsvederlag.

Not 24 Övriga skulder
Koncernen
(KSEK)

2005

2004

Moderbolaget
2003

2005

2004

2003

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga kortfristiga lån
Övrigt

–

1 570

–

–

–

–

1 841

5 002

1 230

1 436

1 882

1 019

1 841

6 572

1 230

1 436

1 882

1 019

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
(KSEK)

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

2004

2003

Räntor

433

199

206

433

199

206

Upplupna löner

342

1 336

720

130

986

550

Övrigt

993

1 501

710

582

1 057

646

1 768

3 036

1 636

1 145

2 242

1 402
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Not 26 Finansiella risker
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av
finansiella risker.
Med finansiella risker avses fluktuationer i bolagets resultat
och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker.

fordringar på intressebolaget avseende försåld minsaneringsutrustning. Fordran amorteras under tio år. Risken för bristande
betalningsförmåga hos intressebolaget är beroende av dess
utveckling.

Avtalsbrott
Avtalsvillkor/tvister
Koncernen har tecknat avtal i olika länder med respektive lands
lagstiftning som grund. Inga kända avtal är föremål för tvist förutom ett skiljeförfarande i Stockholm, som inte bedöms leda till
kostnader för koncernen varför avsättning saknas.

Likviditetsrisker
Med likviditetsrisk (även kallat finansieringsrisk) avses risken att
finansiering inte alls kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade
kostnader. Bolaget har finansierat verksamheten genom emissioner av eget kapital och konvertibla skuldebrev och har i bank
checkräkningskrediter uppgående till 1 000 KSEK.
Koncernen är utsatt för flera olika risker i sin affärsverksamhet. Countermine Technologies-koncernen är beroende av att
dotterbolaget Countermine Engineering AB har en god beläggning och att flera nya minsaneringsmaskiner beställs utöver de
två som nu är i produktion. Dotterbolaget Ulf Grauers Svenska
Försäljnings AB är beroende dels av en nyförsäljning av stegbilar,
dels av att ett antal renoveringar kompletterar den vanliga serviceverksamheten.
Intressebolaget Countermine plc med dotterbolagen
Countermine Operations AB och TerraFirma d.o.o. är beroende
av att olika stater avsätter erforderliga medel för att upprätthålla
en minsaneringsverksamhet. En risk som kan drabba koncernen
är att kunders beslutsfattande drar ut på tiden vilket kan skapa
risk för låg eller ingen beläggning av maskiner och personal. Inför
den planerade noteringen på AIM, som i sig inte är beroende
av någon enskild större order, bör dock noteras att ett förväntat
marknadsvärde vid en notering kan påverkas kraftigt av inneliggande order, vilket påverkar den utspädning som noteringen
medför för Countermine Technologies AB. De investerare
som finns i det engelska bolaget har en rättighet, men ingen
skyldighet att dels konvertera utestående lån till aktier men
också utnyttja de ”warrants” som utställdes vid investeringen i
juli 2005. Det kapitaltillskott som kan bli aktuella är i storleksordningen 60 MSEK varav en stor del är tänkt för produktion
av fler minsaneringsmaskiner som tillverkas av Countermine
Engineering AB. Externt kapital är nödvändigt för att fortsätta
att utveckla plc-koncernen till den ledande operatör som är den
med investorerna överenskomna strategin.
Om AIM-listningen ej sker senast 27 juli 2006 och överenskommelse om senareläggning ej träffas, har investerarna rätt till
vederlagsfria aktier uppgående till 2 procent per månad på aktieinvesteringen 22 246 KSEK.

I samband med minsaneringsverksamheten i Kroatien ställs
löpande s k performance-bonds, vars avsikt är att säkerställa
det kvalitativa slutförandet av respektive uppdrag. Koncernen
har hittills inte drabbats av kostnader relaterade till brister i utfört
arbete och de kvalitetskontroller som bolaget etablerat avser att
helt eliminera dessa risker.

Valutarisker
Intressebolaget Countermine plc med dotterbolag är exponerad
för valutarisker. En stor del av verksamheten bedrivs utanför
Sverige. Bolaget är därför exponerat för förändringar i den
svenska växelkursen relativt andra valutor. Intäkter av minsaneringsverksamheten generas ofta i USD medan kostnaderna
ofta är i lokala valutor och i SEK. Styrelsen i bolaget avser att när
mer omfattande minsaneringsverksamhet etableras i nya länder
etablera en policy där valutasäkring övervägs och genomförs i de
fall en sådan är ekonomiskt försvarbar.

Omräkningsexponering
Utländska nettotillgångar i koncernen fördelar sig på följande
valutor:
Koncernen
Valuta

2005

2004

HRK

–

–2 124

GBP

–

–

–

–2 124

Koncernen har haft som policy att inte skydda omräkningsexponeringar i utländsk valuta

Konvertibla skuldebrev
Konvertibla skuldebrev värderas till verkligt värde. I de fall sådan
inte finns tillgängligt används diskonterat kassaflöde eller andra
värderingsmodeller. Diskonterade kassaflöden bygger på en
marknadsränta för liknade instrument på balansdagen även vid
användande av andra värderingsmodeller baseras värderingen
på marknadsrelaterade indata. Countermine plcs utställda konvertibla skuldebrev har i huvudsak en löptid fram till 2007-01-27,
varför verkligt värde bedöms till bokfört värde. Vid en försenad
AIM-notering senare än 2006-07-27 utgår en ränta retroaktivt
om 12 procent för det första året och därefter med 2 procent per
månad. Moderbolagets konvertibla skuldebrev har i huvudsak en
löptid till januari 2007.

Kreditrisker i kundfordringar samt
fordringar på intressebolag

Kund- och leverantörsskulder

Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden
utgör en kundkreditrisk. Koncernens kunder utgörs i huvudsak
av svenska brandförsvarsmyndigheter samt av intressebolaget
Countermine plc med dotterbolag. Koncernen har långfristiga

För kund och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd
på mindre än ett år anses det redovisade värdet reflektera verkligt
värde. Kund- och leverantörsskulder med en livslängd överstigande ett år diskonteras i samband med att verkligt värde fastställs.
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Not 27 Operationell leasing
Leasingavtal där bolaget är leasetagare. Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:
Koncernen
(KSEK)

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

2004

2003

Inom ett år

50

–

–

–

–

–

Mellan ett år och fem år

13

–

–

–

–

–

63

–

–

–

–

–

Koncernen finansierar två servicebilar genom leasing.

Not 28 Närstående
Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag, se not 29, samt intressebolag, se not 30.

Sammanställning över närståendetransaktioner
Fastigheten som bolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet i, förvärvades från styrelsens ordförande i februari 2006.
Närståenderelation
Koncernen
Skuld till närstående (KSEK)

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

Arvode löner och ersättningar till styrelse,
VD och dotterbolags VD

2004

2003

179

754

Hyresskuld till styrelseledamot

105

–

443

43

654

443

–

105

–

Skuld till Insurance Training and Consulting
in Stockholm BICON AB, delägt av två styrelsemedlemmar genom bolag

–

500

500

Odin Enterprises Ltd SA, ägs av styrelseledamot

2 500

–

508

500

500

508

–

2 500

–

3 284

1 254

–

951

3 148

1 154

951

Hyresersättning till styrelseledamot har utgått med 490 KSEK (210 KSEK). Försäljning till dotter- respektive intressebolag med 8 701
KSEK (1 144 KSEK). Inköp från dotterbolag med 17 KSEK (297 KSEK). I samband med etableringen av Countermine plc-koncernen
under 2005 överläts rättigheter till denna för 1 GBP, samt erhölls ersättning 6 848 KSEK. För administrativa tjänster till Countermine
plc har ersättning erhållits med 959 KSEK.
Koncernen
Fordran på närstående
Dotterbolag
Intressebolag

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

2004

2003

–

–

–

1 565

25 640

14 405

9 234

–

–

687

–

–

9 234

–

–

2 252

25 640

14 405

7 035

Skulder till närstående
Dotterbolag
Intressebolag

–

–

–

–

8 379

30 044

–

–

–

–

–

30 044

–

–

–

8 379

7 035

Fordringar på intressebolag avser försåld minsaneringsutrustning. Skulder till intressebolag avser huvudsakligen förskott på beställda
maskiner.
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Not 29 Koncernbolag
Moderbolaget
(KSEK)

2005

2004

2003

22 609

22 609

22 609

7 417

–

–

468

–

–

Avyttring

–9 975

–

–

Utgående balans 31 december

20 519

22 609

22 609

Ackumulerade nedskrivningar

–19 041

–19 041

–19 041

9 875

–

–

–7 417

–

–

–16 583

–19 041

–19 041

3 936

3 568

3 568

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Vid årets början
Aktieägartillskott
Inköp

Avyttring
Årets nedskrivningar
Utgående balans 31 december

Årets återförda nedskrivningar samt årets nedskrivningar redovisas i resultaträkningen på raden ”Resultat från andelar i koncernbolag”.
SPECIFIKATION AV MODERBOLAGETS DIREKTA INNEHAV AV ANDELAR I DOTTERBOLAG

2005

2004

2003

Antal
andelar

Andel
i%

Redovisat
värde

Redovisat
värde

Redovisat
värde

Countermine Engineering AB, 556345-0443, Södertälje, Sverige

1 020

100

3 468

3 468

2 468

Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB, 556200-3607,
Södertälje, Sverige

2 000

100

468

–

–

–

–

–

100

100

3 936

3 568

3 568

Dotterbolag/Organisationsnummer/Säte

Countermine Operations AB, 556505-9846, Södertälje, Sverige

Not 30 Intressebolag
Koncernen
(KSEK)

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

2004

2003
–

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Vid årets början
Inköp
Riktad nyemission
Andel av resultat
Utgående balans 31 december

–

–

–

–

–

100

–

–

100

–

–

11 958

–

–

–

–

–

–10 524

–

–

–

–

–

1 534

–

–

100

–

–

31 december 2005 uppgick kapitalandelsfonden, d v s skillnaden mellan bokfört värde på andelar i intressebolag i koncernredovisningen och i moderbolaget, till 1 434 KSEK.

Finansiell information 2005 i sammandrag för intressebolag

Tillgångar

Skulder

Intäkter

Resultat

46 115

41 615

16 474

8 352

2005

2004

2003

Antal
andelar

Andel i %

Redovisat
värde

Redovisat
värde

Redovisat
värde

100 000

75,1

100

–

–

Countermine Operations AB, 556505-9846, Södertälje, Sverige

–

100

–

–

–

TerraFirma d.o.o., Kroatien

–

100

–

–

–

Intresssebolag/Organisationsnummer/Säte
Countermine plc, 05441175, Kent, Storbritannien
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Not 31 Kassaflödesanalys
Likvida medel – koncernen
(KSEK)

2005

2004

Likvida medel – moderbolaget
2003

2005

2004

2003

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank

30 117

128

137

18 322

8

94

Summa enligt balansräkningen

30 117

128

137

18 322

8

94

Summa enligt kassaflödesanalysen

30 117

128

137

18 322

8

94

Not 32 Uppgifter om moderbolaget
Countermine Technologies AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Södertälje, Sverige. Bolagets huvudkontor är beläget i
Södertälje med adress Brännarevägen 3. För övriga dotterbolag se Not 29.
Moderbolagets B-aktier är noterade på Nordic Growth Markets Equity-lista. Koncernredovisningen för år 2005 består av moderbolaget och dess dotterbolag, tillsammans benämnd koncernen.

Not 33 Förklaringar avseende övergång till IFRS
Från och med 1 januari 2005 tillämpar Countermine i sin koncernredovisning den av EU internationellt antagna redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS).
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 ”Första
gången IFRS tillämpas”. Enligt IFRS 1 skall, med vissa undantag,
de nya redovisningsprinciperna tillämpas retroaktivt. Det innebär
att även jämförelseåret 2004 skall redovisas i enlighet med IFRS.
Vid en analys av vilka standarder som påverkar koncernen och
vilka effekter dessa får på koncernens resultat- och balansräkningar framkom att övergången till IFRS inte kommer att få några
effekter på koncernens räkenskaper utöver redovisning av emission till överkurs. Nedan lämnas en beskrivning av de nya redovisningsprinciperna. I övrigt innebär övergången till IFRS inte
några väsentliga förändringar jämfört med tidigare tillämpade
redovisningsprinciper.
IAS 16 Materiella anläggningstillgångar: Enligt IAS 16 finns
möjlighet att värdera materiella anläggningstillgångar antingen
enligt ”anskaffningsvärdemetoden” eller ”omvärderingsmetoden” som är en form av verkligt värde. IAS 16 kräver dessutom
strikt tillämpning av komponentavskrivning. Countermine har valt
att tillämpa ”anskaffningsvärdemetoden”, vilket innebär att de
materiella anläggningstillgångarna inte behöver omvärderas. De
materiella tillgångarna är av sådan natur att komponentavskrivning inte är tillämplig.
IAS 38 Immateriella tillgångar: Countermine har redan
sedan tidigare tillämpat RR 15 Immateriella tillgångar som är
Redovisningsrådets motsvarighet till IAS 38. RR 15 tillämpades
framåtriktat, det vill säga omräkning av tidigare år var inte tillåten,
däremot skall IAS 38 tillämpas retroaktivt. Countermine har
sedan RR 15 trädde i kraft aktiverat utvecklingskostnader. För att
retroaktivt aktivera utvecklingskostnader tiden före RR 15 krävs
att nedlagda utgifter skall kunna mätas tillförlitligt i efterhand. För
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Countermine är detta praktiskt inte möjligt, varför någon retroaktiv tillämpning före 2002 inte har skett.
IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering:
Från och med 2005-01-01 tillämpar Countermine IAS 39. IAS 39
har inneburit att ett flertal finansiella instrument skall redovisas
till verkligt värde, bland annat derivat. Enligt IAS 39 klassificeras
finansiella instrument i olika kategorier. Klassificeringen är avgörande för hur det finansiella instrumentet värderas. Countermine
har klassificerat sina finansiella instrument i följande kategorier:
Kundfordringar kommer att klassificeras som ”Kund och lånefordringar”, vilket innebär att dessa kommer att värderas till
upplupet anskaffningsvärde.
Leverantörs- och låneskulder kommer att klassificeras som
”Andra skulder”, vilket innebär att dessa kommer att värderas till
upplupet anskaffningsvärde. Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktiekapital genom att motparten utnyttjar sin option
att konvertera, redovisas som ett sammansatt finansiellt instrument. Värdet på egetkapitalinstrumentet erhålls genom att det
verkliga värdet av den finansiella skulden vid emissionstidpunkten dras från vad som erhölls när konvertibeln gavs ut. Skuldens
verkliga värde beräknas genom att framtida betalningsflöden
diskonterade med den aktuella marknadsräntan för en liknande
skuld, utan rätt till konvertering. Räntekostnaden redovisas i
resultaträkningen och beräknas med effektivräntemetoden.
Utestående konvertibler skulle per 2004-12-31 ha en försumbar
inverkan på eget kapital. Per 2005-06-30 skulle eget kapital
ha tillförts 140 KSEK. IAS 39 innehåller även detaljerade regler
för säkringsredovisning. Countermine tillämpar för tillfället inte
säkringsredovisning.
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Not 34 Fordringar på intressebolag
Koncernen
(KSEK)

Moderbolaget

2005

2004

2003

2005

2004

2003

–

–

–

–

–

–

Tillkommande fordringar

8 423

–

–

–

–

–

Utgående balans 31 december

8 423

–

–

–

–

–

Vid årets början

Not 35 Jämförelse olika redovisningsprinciper samt Countermine plc-koncernen
KONCERNEN

(KSEK)

Countermine plc
2005

Countermine Technologies
Ändrad för Årsredovisningen
intressebolag
2005

RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning

7 974

14 302

Aktiverat arbete för egen räkning

–

3 240

3 240

Förändring pågående arbete

–

3 904

3 904

Övriga intäkter

10 307

8 500

–

–

16 474

21 446

17 451

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

–821

–4 639

–5 167

–14 407

–5 323

–10 533

Personalkostnader

–7 243

–10 988

–13 767

Avskrivningar

–1 471

–3 920

–3 551

Resultat vid riktad nyemission

–

–13 550

–

Andel i intressebolagets resultat

–

–10 524

–

Nedskrivningar

–

–6 086

–1 324

Rörelseresultat

–7 468

–5 854

–16 891

Övriga externa kostnader

Finansnetto

–884

–615

–1 369

Resultat före skatt

–8 352

–6 469

–18 260

Årets resultat

–8 352

–6 469

–18 260

BALANSRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

–

3 916

3 916

9 574

3 689

14 746

380

9 960

384

9 954

17 565

19 046

Omsättningstillgångar

36 161

44 611

45 974

Summa tillgångar

46 115

62 176

65 020
19 686

Eget kapital

4 500

18 964

Långfristiga skulder

29 811

3 066

24 725

Kortfristiga skulder

11 804

40 146

20 609

Summa skulder

41 615

43 212

45 334

Summa eget kapital och skulder

46 115

62 176

65 020

Countermine plc-koncernen har redovisats som intressebolag från och med 27 juli 2005. Se not 1 i). Ovan redovisas Countermine plckoncernen som om den funnits hela 2005.
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REVISORSRAPPORT AVSEENDE HISTORISKA FINANSIELLA RAPPORTER

Revisorsrapport avseende historiska
finansiella rapporter
Till styrelsen i Countermine Technologies AB (publ)
Organisationsnummer 556541-8794

Revisorsrapport avseende historiska
finansiella rapporter 2003–2005
Jag har granskat de ﬁnansiella rapporterna för
Countermine Technologies AB (publ) på sidorna 59–87,
som omfattar balansräkningarna per 31 december 2004
och 2005, resultaträkningarna och kassaﬂödesanalyserna för räkenskapsåren 2004 och 2005 samt bifogade
redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar.
Jag har vidare granskat de ﬁnansiella rapporterna
för Countermine Technologies AB (publ) på sidorna
59–87, som omfattar balansräkningen per 31 december
2003, resultaträkningen och kassaﬂödesanalysen för
räkenskapsåret 2003 samt ett sammandrag av redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för de finansiella rapporterna
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
att de ﬁ nansiella rapporterna avseende 2004 och 2005
på sidorna 59–87 för koncernen tas fram och presenteras på ett rättvisande sätt i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS sådana de
antagits av EU och enligt kraven i Prospektdirektivet
för införande av EG-förordningen 809/2004 samt
för moderbolaget i enlighet med Redovisningsrådets
Rekommendation RR 32:05 och Prospektdirektivet.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar vidare
för att de ﬁ nansiella rapporterna avseende 2003 på
sidorna 59–87 för koncernen och moderbolaget tas
fram och presenteras på ett rättvisande sätt i enlighet
med Redovisningsrådets rekommendationer samt
Prospektdirektivet. Denna skyldighet innefattar
utformning, införande och upprätthållande av intern
kontroll som är relevant för att ta fram och på lämpligt
sätt presentera de ﬁ nansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter
eller fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om de ﬁ nansiella rapporterna på grundval av min revision. Jag har utfört
min revision i enlighet med FARs förslag till RevR 5
Granskning av prospekt. Det innebär att jag planerat
och genomfört revisionen för att med hög men inte
absolut säkerhet försäkra mig om att de ﬁ nansiella
rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter.

COUNTERMINE » INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Utfört arbete
En revision i enlighet med FARs förslag till RevR 5
Granskning av prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker
belopp och upplysningar i de ﬁ nansiella rapporterna.
De valda granskningsåtgärderna baseras på min
bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de
ﬁ nansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger jag
den interna kontroll som är relevant för bolagets framtagande och presentation av de ﬁ nansiella rapporterna
som en grund för att utforma de revisionsåtgärder som
är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för
att göra ett uttalande om eﬀektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera de
tillämpade redovisningsprinciperna och rimligheten
i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och
verkställande direktören gjort samt att utvärdera den
samlade presentationen i de ﬁ nansiella rapporterna.
Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för
mitt uttalande.

Uttalande
Under räkenskapsåren 2004 och 2005 har brister i den
interna kontrollen förelegat. Det gäller främst attester
samt avstämningar. Vidare har ekonomiavdelningen
brist på resurser vilket medfört brister och eftersläpningar i redovisningen. Bristerna bedöms inte ha haft
sådan väsentlig inverkan på årsredovisningen att de
påverkar mina uttalanden nedan.
Jag anser att de ﬁ nansiella rapporterna för 2004
och 2005 på sidorna 59–87 ger en rättvisande bild, i
enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS sådana de antagits av EU, av Counterminekoncernens resultat för 2004 och 2005, ställning per
den 31 december 2004 och 2005 samt kassaﬂöde för
2004 och 2005. Jag anser vidare att moderbolagets
ﬁ nansiella rapporter för motsvarande perioder ger en
rättvisande bild i enlighet med Redovisningsrådets
Rekommendation RR32:05.
Jag anser att de ﬁ nansiella rapporterna för 2003
på sidorna 59–87 ger en rättvisande bild i enlighet
med Redovisningsrådets rekommendationer av
Countermine-koncernens och moderbolagets resultat
för 2003, ställning per den 31 december 2003 samt kassaﬂöde för 2003.
Södertälje den 4 december 2006
Håkan Daniels
Auktoriserad revisor
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Adresser
Countermine Technologies AB

Countermine plc

Brännarevägen 3
151 55 Södertälje
Telefon: +46 8 55 44 20 00
Fax: +46 8 55 44 20 28
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