
VIKTIG INFORMATION
Denna informationsfolder är en introduktion till erbjudandet om att förvärva aktier (”Erbjudandet”) i W5 Solutions AB (publ) (”W5 Solutions” eller ”Bolaget”) och ska betraktas 
som marknadsföringsmaterial. Foldern är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av 
Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på W5 Solutions och Redeye AB (”Redeye”) webbplatser www.w5solutions.com respektive www.redeye.se. 
Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för W5 Solutions och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga 
eller fullständiga, eller att Finansinspektionen uttalar sig om kvalitén på de värdepapper som erbjuds inom ramen för Erbjudandet. Prospekt och anmälningssedlar kan även 
erhållas kostnadsfritt från Nordic Issuings webbplats www.nordic-issuing.se. Prospektet innehåller bland annat en presentation av W5 Solutions, Erbjudandet och de risker 
som är förenade med en investering i W5 Solutions och deltagande i Erbjudandet. Informationsfoldern är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslutet att 
teckna aktier i W5 Solutions och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i W5 Solutions. Investerare som vill eller överväger att investera i W5 Solutions uppmanas 
att läsa prospektet för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet. Denna informationsfolder får inte offentliggöras, publiceras eller 
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där 
sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.
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W5 Solutions levererar högteknologiska system, som till största delen är egenutvecklade, till svenska och internationella myndig
heter och företag inom försvar samt samhällsskydd. Verksamheten sträcker sig över tre affärsområden: Training & Simulation, 
Systems & Integration samt Support & Services. Kunderna är företrädesvis försvarsrelaterade, men Bolaget riktar sig även mot 
andra delar av civilsamhället såsom utbildning och träning av brandmän, poliser och säkerhetsvakter. För tillfället består kunderna 
och användarna av bland annat Lockheed Martin, L3Harris, KraussMaffei Wegmann, Saab, Försvarets Materielverk, svenska 
Försvarsmakten, Skeldar, Kustbevakningen, norska Försvarsmakten, engelska Royal Air Force och estniska Polisen. Bolaget har 
en väletablerad närvaro på den svenska marknaden, och agerar många gånger som den svenska etableringskanalen för stora 
internationella företag inom branschen. W5 Solutions roll som mellanhand i dessa affärer tillför värde till de stora internationella 
försvarskonglomeraten som inte besitter samma lokala närvaro och kännedom. Med en lång historia av att leverera högkvalitativa 
teknologiska lösningar till företag och myndigheter inom försvar och samhällsskydd, är Bolaget en etablerad aktör på marknaden.   

W5 Solutions verkar i en bransch som karaktäriseras av nära relationer och uppdrag som sträcker sig över långa perioder, vilket 
ställer krav på relationsbyggande, trovärdighet och gedigen etablering över tid. Med en stark lokalkännedom och ett väletablerat 
namn bedömer W5 Solutions att man har en stark position på framför allt den nordiska marknaden. Bolagets försäljning sker till 90 % 
på den svenska marknaden och 10 % sker genom export till andra marknader.

Finansiell nyckelinformation 2021-01-01 
- 2021-09-30
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Ej reviderad

2020-01-01 
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9 mån
Ej reviderad

2020-01-01 
-2020-12-31

12 mån  
Reviderad

2018-07-01 
- 2019-12-31

18 mån
Reviderad

Intäkter och lönsamhet

Nettoomsättning 76 282 274 68 141 596 113 991 154 75 090 775

Rörelseresultat 13 180 187 5 533 853 9 674 747 -6 284 233

Periodens resultat 10 510 785 3 983 962 5 321 402 -5 413 948

 

Tillgångar och kapitalstruktur

Totala tillgångar 71 503 942 39 586 890 47 495 503 42 447 140

Totalt eget kapital 30 805 071 16 736 845 20 294 286 12 752 883

Kassaflöden

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 13 934 546 5 221 716 9 840 659 -6 289 152

Kassaflöde från investeringsverksamheten -687 602 -451 619 -870 140 -609 572

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 662 146 -940 357 -899 622 12 100 913

Finansiella mål
Bolaget har antagit finansiella mål för att ge investerare en bättre bild av vart W5 Solutions vill ta Bolaget på medellång sikt.

500 MSEK 12 %
Omsättning: 

Bolagets mål är att år 2025 omsätta minst

Resultat: 

Bolagets mål är att år 2025 ha en EBIT marginal om minst 

EN INTRODUKTION TILL W5 SOLUTIONS
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Training & Simulation 

Affärsområdet Training & Simulation utgör 65 %1 av Bolagets totala 
omsättning och är idag det största segmentet. Affärsområdet innefattar 
system för simulering i utbildnings och träningssyfte samt kategorin 
träning som innefattar bland annat övningsmaterial för skarpskjutning. 
Produkterna riktar sig mot bland annat militär, polis, tull, brandförsvar, 
forskningsinstitutioner/universitet och företag som tillverkar komponenter 
(eng. Original Equipment Manufacturer (t.ex. Lockheed Martin, Saab)). 
Bolagets största kunder inom Training & Simulation är Försvarets 
Materielverk/Försvarsmakten, Saab, Krauss-Maffei Wegmann (KMW). 
Området karaktäriseras av långa ramavtal som sträcker sig över 5 – 12 år.

Support & Services

W5 Solution erbjuder support och underhåll av Bolagets samtliga 
produkter och system under hela dess livslängd. Affärsområdet Support 
och Underhåll utgör 20 %3 av Bolagets totala omsättning. Efter
marknaden för Bolagets system och produkter utgör en central del av 
Bolagets verksamhet, då support och underhåll är oerhört viktigt för 
systemens förutsättningar att leverera över längre perioder och fortsatt 
vara slagkraftiga gentemot konkurrenter. Inom försvarsindustrin slits 
produkter oftast kraftigt under livstiden, samtidigt som dessa måste 
fortsätta fungera enligt specifikation. Det gör att det alltid finns stora 
budgetar för support och underhåll av alla produkter, om det finns en 
produkt inom försvaret måste den alltid fungera. Affärsområdet utgörs av 
ett antal långa kontrakt med kunder Bolaget arbetar nära. Huvuddelen av 
kontrakten löper på 5 – 7 år inklusive optioner. Vanligtvis förnyas dessa 
i omgångar under produktens hela livscykel, vilket totalt summerar till 
20 – 40 år. Kontrakten omfattar produktens vidmakthållande i syfte att 
säkerställa tillförlitlighet, tillgänglighet, säkerhet och underhållsmässighet.

Systems & Integration

Affärsområdet Systems & Integration består utav uppdrags system (Eng. 
mission systems), strömförsörjnings utrustning och kommunikations
system. Affärsområdet utgör 15 %2 av Bolagets totala omsättning. Kunder 
och användare inom detta område är bl.a. polis, Försvarets Materiel
verk, Saab, Finska Gränsbevakningsväsendet, Lettiska Polisen och 

Försvarsmakten.

W5 SOLUTIONS AFFÄRSOMRÅDEN

1. H1 2021
2. H1 2021
3. H1 2021



FÖRVÄRV
Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi som startade när den nuvarande koncernen gjorde sin sammanslagning 2018. W5 Solutions 
har strukturerats för att nya bolag på ett effektivt sätt ska kunna inkorporeras. Bolaget vill vara en plattform där andra mindre bolag 
kan komma in i W5 Solutions ekosystem och dra nytta av alla stordriftsfördelar som det finns inom framför allt försvarsindustrin. I 
bilden nedan beskrivs övergripande hur W5 Solutions arbetar med förvärv.

W5 Solutions har redan idag en mängd kandidater man tror 
kan passa bra inom Bolagets koncern. Dessa företag har 
generellt en etablerad produkt men inte de finansiella muskler 
som krävs och de saknar också ofta den status som ett större 
etablerat bolag kan ha i branschen. W5 Solutions mål är att 
förvärva bolag med kompletterande inslag till Bolaget. Nedan 
presenteras en lista på attribut som Bolaget letar efter när man 
avser förvärva nya bolag;

• Nya teknologier eller produkter
• Produktionsfaciliteter och ingångar till andra producenter
• Befintliga partnerskap
• Distributionskanaler och nätverk
• Etablerad på marknader Bolaget inte är starka på

MARKNADSBREDDNING
W5 Solutions har historiskt satsat på främst militära kunder 
men ser samtidigt en stor möjlighet att än mer rikta sig till 
andra samhällskritiska skyddsorgan. Detta arbete har redan 
inletts och Bolaget ser med stor tillförsikt till denna satsning 
där stora delar av Bolagets produktutbud kan marknadsföras 
och exponeras mot nya aktörer. Några befintliga kunder 
inom detta segment är exempelvis svenska Polisen, svenska 
Kustbevakningen, finska gränsbevakningen, litauiska 
gränsbevakningen och den estniska polisen. W5 Solutions har 
produkter redo för denna försäljning och specifika kundgrupper 
är exempelvis;

SÖKNING/URVAL TRANSAKTION UPPSKALNING

INTEGRATIONUTVÄRDERING

• Polis: elektrooptiska kameror med mörkerseende, målsystem, 
kommunikationslösningar

• Räddningstjänst: simulatorer, kommunikationslösningar
• Kustbevakning: simulatorer, kommunikationslösningar
• Säkerhets- och övervakningsbolag: elektrooptiska kameror 

med mörkerseende, anti UAV produkter
• Totalförsvar & övriga samhällskritiska funktioner: 

simulatorer, generatorer, anti UAV produkter

EXPORT
W5 Solutions största marknad är idag Sverige samtidigt 
som Bolaget redan säljer på flertalet andra marknader 
och har erfarenhet från export av produkter till en mängd 
marknader. Exportsatsning har startat i Europa, Australien och 
Nordamerika. Bolaget ser ett ökat intresse för W5 Solutions 
produkter internationellt tack vare att både kunder och partners 
efterfrågar Bolagets produkter på andra marknader. I nuläget 
exporterar W5 Solutions bland annat till de övriga nordiska 
länderna och Tyskland.

Strategin framåt är att tillsammans med starka partnerskap 
följa med dessa aktörer till nya typer av affärer och marknader. 
Historiskt har Bolaget inte haft de finansiella musklerna att ta 
sig an stora affärer på nya marknader, därmed har man initierat 
partnerskap med stora försvarsspelare. W5 Solutions kommer 
både kunna agera underleverantör och huvudleverantör 
beroende på storlek på affär och möjlighet för Bolaget att 
leverera. Allt eftersom W5 Solutions stärker sin finansiella 
position avser man börja arbeta själv även med större affärer.

4 INFORMATIONSBROSCHYR - W5 Solutions AB (publ)

KOMMANDE TILLVÄXTSATSNINGAR
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Försvarsindustrin har flertalet starka konkurrenter som även 
agerar partners beroende på situation. 

I stora komplexa kontrakt finns oftast flertalet underleverantörer 
involverade tillsammans med de största aktörerna på marknaden. 
Den stora aktören står ofta för huvudleveransen av exempelvis; 
flygplan, stridsfordon, fartyg, vapen eller specifika system. 
Underleverantörer står sedan ofta för delarna som inte är 
huvudleveransen, men som ofta är lika viktiga för att den stora 
aktören ska vinna uppdraget.

W5 SOLUTIONS PARTNERS

W5 SOLUTIONS KUNDER OCH ANVÄNDARE

Ett exempel är just leveransen kring träning och simulering. 
Utan förmågan att träna, simulera och underhålla produkterna 
kommer vapensystemet inte kunna användas, varken idag eller 
i framtiden. Nischaktörer såsom W5 Solutions har en roll att 
spela i detta ekosystem där spetskompetens inom sin nisch 
blir viktig. Bolaget konkurrerar alltså generellt inte utan allt som 
oftast finns det partnerskap i grunden. I vissa situationer kan 
W5 Solutions agera mellanhand mellan en kund och en partner. 
De stora försvarsbolagen fokuserar exempelvis inte på Sverige 
och där kan Bolaget komma in och agera mellanhand för att 
genomföra en affär. Dessa affärer kan W5 Solutions sedan 
utöka genom att hantera integration, service och underhåll. 

KUNDER & PARTNERS
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Utveckling av militärens kompetens och färdigheter utgör en del 
av upprustningen av totalförsvaret. Vår instabila, konfliktfyllda 
och teknologidrivna samtid ställer krav på försvarsenheter 
världen över att ligga i fas med den teknologiska utvecklingen 
för att klara av att agera i komplexa och dynamiska miljöer. 
Traditionella träningsmetoder behöver utvecklas därefter, vilket 
bidrar till att marknaden för moderna träningsmetoder vilka 
inkluderar simulering, AI (Artificiell Intelligens, Eng. Artificial 
Intelligence) och annan avancerad teknologi förväntas växa.4 
Goldman Sachs värderar marknaden för simulering och VR 
(Virtuell Verklighet, Eng. Virtual Reality) träning till ca 10 miljarder 
dollar. Marknaden för militär AR och VR förväntas ha en tillväxt på 
23 % fram till 2025.5  

I kombination med ett ökat fokus på teknologiska lösningar inom 
branschen och ökade anslag till försvaret, förväntas utgifterna 
på utbildning och träning att öka de kommande åren. Generellt 
observeras en uppåtgående trend gällande storleken på 
försvarsbudgetar. Försvarsutgifterna för de 26 medlemsländerna 

i EDA (Europeiska Försvarsbyrån, eng: European Defence 
Agency) uppgick år 2019 till 186 miljarder euro. År 2019 blev 
därmed det femte året i följd som försvarsbudgetarna växte 
och försvarsutgifterna bland medlemsländerna i EDA ökade 
med 5 % vilket är den största ökningen sen finanskrisen 2008.6 
USA:s försvarsutgifter har sedan 2010 haft en nedåtgående 
trend, men 2020 var det tredje året i följd av ökade utgifter 
på försvaret. Anledningen bakom att budgeterna har ökat kan 
tillskrivas ökade investeringar i forskning och utveckling samt 
investeringar i långsiktiga projekt såsom att modernisera den 
storskaliga vapenarsenalen.7 Sveriges försvarsbudget förväntas 
växa framöver och i enlighet med regeringens budgetförslag för 
totalförsvaret 2021–2025 planeras totalförsvaret att förstärkas i 
syfte att skydda Sverige i såväl krig som i fredstid. Totalförsvaret 
omfattar såväl militär samordning som samhällsskydd. Utgifterna 
till försvaret planeras öka med ungefär 2,7 miljarder euro årligen 
till totalt 8,9 miljarder euro 2025. Detta motsvarar en ökning på 
ca 45 % jämfört med 2020 och 95 % jämfört med 2015.8  

MARKNADEN

Konstant valutakurs 2019 US$ m

Konstant valutakurs 2019 US$ m
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4. Army-Technology 2019 https://www.army-technology.com/features/doing-more-with-simulation-based-military-training/  
5. Goldman Sachs, Virtual and augmented reality 2016 https://www.goldmansachs.com/insights/pages/technology-driving-innovation-folder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf 
6. European Defence Agency, Defence Data 2018-2019 https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/2019-eda-defence-data-report.pdf  
7. SIPRI 
8. Regeringens proposition – budgetunderlag för Totalförsvaret 2021-2025 https://www.government.se/4af8fa/globalassets/government/dokument/forsvarsdepartementet/ip-2021-2025/summary-of-government-bill-total-defence-2021-2025-final.pdf , https://www.

government.se/government-policy/defence/objectives-for-swedish-total-defence-2021-2025---government-bill-totalforsvaret-20212025/  
9. SIPRI databas för militära utgifter
10. SIPRI databas för militära utgifter

Försvarsutgifter i Europa, 2015 – 20209
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Försvarsutgifter Sverige 2010 – 2020 + prognos på framtida utgifter 
från regeringens proposition för totalförsvaret 2021 – 202527 
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Sedan starten av W5 Solutions, då MSE Engineering AB, 
Teleanalys AB och W-5 Systems AB slogs ihop har Bolaget haft 
god tillväxt. Bolaget har hittat en metodik där man lyckas växa 
under lönsamhet och tror fortsatt att det är något man kommer 
lyckas med framöver. Samtidigt ser Bolaget stora möjligheter 
att växa på flera plan varav förvärv är ett alternativ. För att 
kunna arbeta vidare med förvärv behöver Bolaget en större 
ekonomisk flexibilitet och därför ser man både en notering av 
sina aktier på Nasdaq First North samt att anskaffa kapital som 
den rätta vägen framåt.

Styrelsen bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital är 
tillräckligt för att finansiera Bolagets fortsatta verksamhet, dock 
avser W5 Solutions växa delvis via förvärv och till det behövs 
ytterligare kapital. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och 
W5 Solutions har strukturerats för att nya bolag på ett effektivt 
sätt ska kunna inkorporeras. Bolaget vill vara en plattform där 
andra mindre bolag kan komma in i W5 Solutions ekosystem 
och dra nytta av alla stordriftsfördelar som det finns inom 
framför allt försvarsindustrin.

W5 Solutions har redan idag en mängd kandidater man tror kan 
passa bra inom Bolagets koncern. Dessa företag har generellt 
en etablerad produkt men inte de finansiella muskler som krävs 
och de saknar också ofta den status som ett större etablerat 
bolag kan ha i branschen. W5 Solutions mål är att förvärva 
bolag med kompletterande inslag till Bolaget.

I syfte att göra framtida förvärv samt marknadsexpandering 
har Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet om cirka 35 
MSEK, före avdrag för kostnader i samband med Erbjudandet 
och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Om 

Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen inte 
utnyttjas beräknas nettolikviden uppgå till cirka 30,8 MSEK. 
Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo beräknas 
nettolikviden maximalt uppgå till cirka 35,8 MSEK.

Emissionslikvidens användning 
Nettolikviden från Erbjudandet, inklusive 
Övertilldelningsoptionen är avsedd att fördelas procentuellt 
enligt nedan och, för det fall samtliga åtgärder inte kan 
genomföras, enligt nedanstående prioritering:

1. Cirka 75 % - Finansiering av framtida förvärv
2. Cirka 25 % - Finansiering av marknadsexpandering

Angivna procentsatser är approximativa och kan därför komma 
att justeras något.

Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser från 
befintliga aktieägare och nya investerare motsvarande 85,7 
procent av Erbjudandet. För mer information om lämnade 
teckningsförbindelser, se avsnittet ”Teckningsåtaganden”.

Skulle Erbjudandet inte tecknas i erforderlig utsträckning och i 
det fall investerarna inte skulle uppfylla sina åtaganden eller om 
kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens förväntan, 
avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter 
såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller banklån, 
alternativt driva verksamheten i lägre takt än beräknat till 
dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då 
primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest 
essentiella för W5 Solutions utveckling.

Konstant valutakurs 2019 US$ m

MOTIV FÖR ERBJUDANDET



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 

Anmälningsperiod 26 november – 10 december 2021. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden samt tiden för 
betalning.

Teckningskurs Teckningskursen uppgår till 25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Värdering 250 MSEK.

Teckningsåtagande I Erbjudandet finns teckningsåtagande på totalt 30 MSEK. 85,7 procent av Erbjudandet omfattas därmed av 
teckningsåtaganden. 

Lock-up Den totala lockup:en uppgår till cirka 95 procent av befintliga aktier och röster i W5 Solutions och löper under 360 
dagar från första handelsdagen. 

Emissionsvolym Erbjudandet omfattar upp till 1 400 000 nyemitterade aktier (exklusive övertilldelningsoptionen). Vid fullteckning av 
Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 35 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till cirka 4,2 MSEK.

Antal aktier innan Erbjudandet 10 000 000st. 

Minsta teckningspost Anmälan om förvärv av aktier ska avse lägst 240 aktier, motsvarande 6 000 SEK, och därefter i jämna poster om 10 
aktier.

ISIN-kod Samtliga aktier i Erbjudandet har ISIN-kod SE0016786040.

Listning av aktierna och 
tekningsoptionerna på Nasdaq 
First North Growth Market

Under förutsättning att Nasdaq godkänner Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på 
Nasdaq First North Growth Market beräknas första handelsdag till den 17 december 2021.

Tilldelningsprinciper Tilldelning av aktier beslutas av styrelsen i Bolaget i samråd med Redeye, varvid målet kommer att vara uppnå en 
god ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten i syfte att möjliggöra regelbunden och likvid 
handel i Bolagets aktier efter den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Besked om tilldelning Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 13 december 2021 
samt finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Övertilldelningsoption För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av 
Lago Kapial, emittera ytterligare högst 200 000 aktier motsvarande högst cirka 14,3 procent av antalet aktier 
som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet. 
Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. 
Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Lago Kapital helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första 
dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North. Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen 
utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet maximalt 1 600 000 aktier, motsvarande 40 MSEK före avdrag för kostnader 
relaterade till Erbjudandet.

Rådgivare Redeye är finansiell rådgivare till bolaget i samband med Erbjudandet.
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. 
Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. 

W5 SOLUTIONS AB
Jakobsdalsvägen 19
131 52 Nacka Strand

Box 1156
131 26 Nacka Strand

+46 8 650 08 88
info@w5solutions.com

– EN TRYGGARE 
MORGONDAG


