NEMISSIONSBEHOV ODEN CONTROL AB
Bakgrund
Vid Årsstämman för verksamhetsåret 2007, den 21/4 informerades om att
försäljningsutvecklingen det första kvartalet varit en besvikelse och ej uppnått budget.
Förutom de allmänna marknadsförutsättningarna anfördes olika uppfattningar om
marknadsstrategierna mellan delägarna av Oden Sales AB som en förklaring.
Den negativa försäljnings och resultatutvecklingen bedömdes leda till behovet av en
nyemission för att stärka såväl balansräkning som likviditet.
Väsentliga händelser sedan årsstämman
En analys av kvartalsrapporten visade på en försäljningsvolym för Oden Control AB på en
genomsnittlig kvartalsförsäljning för år 2007. Däremot var såväl volym som resultat
väsentligt under både budget och 1:kv 2007.
BEDÅWA gruppen har brutit samarbetsavtalet med Oden Control AB avseende exploatering
av växelteknologin Frej. Oden Control AB har beslutat att på egen hand ansöka om och
bekosta patent i ett antal länder utöver Sverige.
Diskussioner pågår med ett par olika intressenter om samarbete för att exploatera såväl Odensom Frej teknologin avseende industriella applikationer vid sidan om ställdon. Dessa
samarbeten kommer att i olika grad avlasta Oden Controls finansiella belastning för att
exploatera dessa teknologier.
Diskussioner med delägaren i Oden Sales AB och tillika samarbetspartnern Invectus AB om
att upplösa ägarsamarbetet i Oden Sales AB är långt framskridna. Avsikten är att Invectus
med dotterbolag fortsätter att för egen räkning marknadsföra Oden Ställdon.
Oden Control AB avser att bygga upp en egen aktiv säljorganisation med till en början två
direktanställda försäljare. Dessa skall primärt fokusera på exportmarknaderna, konsulter och
föreskrivande led samt ett utvecklat återförsäljarnätverk.
Återförsäljaravtal har tecknats med Fagerberg AB samt Alnab AB, båda inom Indutradekoncernen. Förhandlingar är i sin slutfas med Invectus om ett återförsäljaravtal inom
Invectus- koncernen.
Oden Control har också under första halvåret direkt och indirekt via Oden Sales tecknat
återförsäljaravtal i Finland med Soffco samt i Italien med Edelweiss Actautors. Båda dessa
företag är väl bevandrade inom ställdonsmarknaden.
Försäljnings och resultatututvecklingen under 2:a kvartalet är ännu ej känd i detalj, men
uppskattas fortsatt ligga under 2007 års genomsnitt.
Finansieringsbehov
Mot bakgrund av ovanstående händelser, strukturförändringar och verksamhetsutveckling
bedöms den finansiella situationen förstärkas. Behovet är starkt såväl ur finansiella aspekter
men också trängande ur strukturella och offensiva behov.

Styrelsens bedömning är att det är angeläget att denna kapitalförstärkning bör genomföras
snarast möjligt samtidigt som vissa frågor som påverkar emissionsbehovet och upplägget
ännu inte kommit på plats. Vidare är aktiemarknaden för tillfället mycket volatil.
Detta tillsammans gör det svårt att redan nu exakt specificera emissionsvillkoren. Styrelsen
hemställer därför om ett bemyndigande att få genomföra en nyemission före nästa årsstämma.
Avsikten är att genomföra den snarast möjligt så snart större säkerhet nåtts om det exakta
behovet samt omvärldsfaktorerna. Bl.a. påverkas storleken på eventuella samarbetsavtal
rörande växelteknologin. Emissionperioden bedöms ligga någonstans mellan mitten av
Augusti och mitten av September.
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