
Inbjudan till teckning
av Units i 
Zoomability Int AB (publ)

Teckningsperiod 7–21 december 2022
 

Observera: För att dina Uniträtter inte ska förfalla värdelösa 
krävs att du aktivt tecknar Units senast den 21 december 2022, 
alternativt säljer dina Uniträtter senast den 16 december 2022.

PUT itBACKit’sMINE!

Hänvisning till upprättat memorandum med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av units i Zoomability Int AB (”Zoomability)” eller 
”Bolaget”). Föreliggande material är en introduktion till Zoomability och Erbjudandet om teckning av units vilket offentliggjorts. Detta är ingen 
komplett sammanfattning av det memorandum som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte 
någon beskrivning av de risker som Zoomability bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets aktier. Dessa 
risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Zoomability finns återgivna i 
memorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör memorandumet studeras i detalj. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på
www.zoomability.com och www.gcf.se.



VD har ordet 
Zoomability grundades 2011 med en vision om att 
alla människor som upplever fysiska hinder ska nå 
en ökad rörelsefrihet via bolagets produkter, detta 
vare sig man bor i staden eller på landet.
ZOOMABILITY HAR SOM MÅLSÄTTNING ATT VARA MARKNADSLEDANDE 
INOM KUNDSEGMENT FÖR RÖRELSENEDSATTA PERSONER SOM SÖKER 
ÖKAD MOBILITET UTOMHUS MED HJÄLP AV ELFORDON.

Sedan starten har vår terränggående elrullstol Zoom 
Uphill® sålts i över 1000 exemplar världen över och 
är nu en mogen produkt. Vi har även etablerat ett 
dotterbolag i USA med fokus på försäljning samt sett till 
att Zoomen finns representerad i 16 olika länder via våra 
distributörer. Produkten är försedd med teknikpatent, 
mönsterskydd och varumärkesskydd i EU, USA och 
Japan där majoriteten av patenten sträcker sig 10 år 
framåt. 

Zoomability har nu en stark marknadsposition med en 
hängiven kundbas som gärna förmedlar hur Zoomen 
revolutionerat deras och deras familjers liv till det bättre. 
Zoomen möjliggör ett liv i rörelse för personer som 
tidigare varit starkt begränsade på grund av olycka eller 
sjukdom. Vi är konkurrenskraftiga både prismässigt 
och prestandamässigt vilket gör att vi passar in i ett 
kundsegment med över en miljon människor.

Ett gediget arbete har genomförts det senaste året för 
att bygga upp vårt strukturkapital för att främja tillväxt. 
Marknaden ligger framför våra fötter och vi lägger nu 
tyngdpunkten på sälj- och marknadsaktiviteter för att 
öka försäljningen. Cirka hälften av emissionslikviden ska 
därför användas för sälj och marknadsföring i strategiskt 
viktiga länder där vi redan är etablerade och kan 
expandera snabbt. Vår största marknad är USA, följt av 

Sverige, Nederländerna och Italien. Inom ett par år kan 
Zoomability årligen hjälpa över 500 rullstolsburna att få 
ett friare liv och nå platser som inte tidigare var möjligt.

Produktionen av Zoom Uphill® har hög kapitalbindning 
vilket innebär att vid en högre produktionstakt krävs mer 
kapital. För att uppnå önskad expansionstakt behöver 
ytterligare kapital tillföras. 

Emissionslikviden med tillhörande teckningsoptioner 
ska möjliggöra en ökad försäljning på fler geografiska 
marknader och ett kassaflödespositivt Zoomability 
redan 2024. Sedan jag tillträdde har jag haft en stark 
tro på bolaget och dess potential varför jag tidigare 
köpt aktier och även väljer att teckna units i denna 
företrädesemission.

Önskar alla att bli ”A Free Mind In Motion”.

Pehr-Johan Fager
VD



MARKNADSÖVERSIKT
Motordrivna rullstolar är i stor utsträckning 
tvåhjulsdrivna och anpassade endast som 
hjälpmedel för rörelsehindrade personer att färdas 
med på begränsade underlag. Samtidigt upplever 
rörelsenedsatta vuxna nästan fem gånger så 
ofta psykisk ångest och att deras mentala hälsa 
starkt påverkas av den sociala isoleringen som ett 
rörelsehinder innebär, jämfört med personer utan 
rörelsehinder. 

Personer som har behov av rullstol som hjälpmedel 
upplever i hög utsträckning att de behandlas på ett sätt 
som kan upplevas som stigmatiserande. Zoomability 
har tagit detta i beaktandet vid designen av Zoom 
Uphill® som i högre grad än sina konkurrenter kan 
liknas vid ett allmänt rekreationsfordon snarare än ett 
hjälpmedel.

Zoomability adresserar primärt personer som har 
svårigheter att gå. Det kan vara personer med 
medfödda skador eller de som helt eller delvis förlorat 
sin rörelsefrihet i de nedre extremiteterna på grund 
av olycka eller sjukdom. Mer specifikt kan bolagets 
målgrupp delas in i fyra huvudgrupper: 

 ■ Personer med olika muskelsjukdomar
 ■ Personer med neurologiska sjukdomar
 ■ Personer med medfödda skador
 ■ Personer som skadat sig genom olyckor därmed 

inte har full förmåga att gå
 
Sammantaget består Zoomabilitys primärmarknad av 
cirka 250 000 personer vilket illustreras i figuren nedan 
samt en sekundärmarknad på cirka 750 000 personer.  

ZOOMABILITY I SAMMANDRAG 

Zoomability Int AB har utvecklat och säljer den 
terränggående elrullstolen, Zoom Uphill® (”Zoomen”). 
Den är primärt anpassad för personer med 
funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna. 
Zoomen är en hybrid mellan en traditionell eldriven 
rullstol och en fyrhjuling. Fordonet är kommersialiserat 
och dess unika bottenplatta är patentskyddad. 
Zoomability har avtal med lokala distributörer i flera 
europeiska länder, USA samt Australien och säljer 
därutöver via e-handel. Sedan lanseringen 2011 har 
över 1000 Zoomar levererats till dessa marknader. 

Zoomen är ett enmansfordon som hjälper 
funktionshindrade av olika slag att eliminera 
deras hinder i stadsmiljö och natur. Teknologin 
som gör detta möjligt bygger på en patenterad 
motståndskompenserande boggyavdelare vilket 
innebär att alla fyra hjul alltid ligger mot marken 
och upprätthåller en konstant fyrhjulsdrift. Genom 
eldriften upplever användaren en tyst drift, snabb 
acceleration samt en maxhastighet om 20 km/h. 
Med en Zoom kan föraren utforska naturen, men den 
är även lämplig för stadsmiljöer där man får cykla. 
Zoomens revolutionerande köregenskaper ger den 
funktionshindrade föraren ökad självständighet och 
livskvalitet då denne kan nå platser som tidigare varit 
svåråtkomliga. Till skillnad från en traditionell rullstol 
eller elrullstol kan zoomen framföras på sand, lera och 
snö samt ta sig upp för branta backar.

550 miljoner Befolkningsstorlek på de marknader Zoomability har tillgång till distributörer

0,9 % Andel i åldrarna 18 – 64 som använder rörelsehjälpmedel

28 % Andel som använder rullstol eller scooter som rörelsehjälpmedel

91 % Andel som använder manuella rullstolar och har förmåga att bruka en Zoom

60 % Andel som arbetar

33 % Andel som har en tillräcklig inkomst för att köpa eller hyra en Zoom

Fakta:
 ■ Vikt: 108 kg
 ■ Maxfart 20 km/h
 ■ Räckvidd: Upp till 40 km
 ■ Pris: Cirka 110 000 SEK exkl. moms
 ■ Eldriven

Zoom Uphill®



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
För varje befintlig aktie som innehas av bolagets aktieägare erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar 
teckning av en (1) unit bestående av fem (5) nyemitterade aktier, fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 
TO2 och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3.

Teckningskurs 10,0 SEK per unit motsvarande 2,0 SEK per aktie

Avstämningsdag 5 december 2022

Teckningsperiod 7 – 21 december 2022

Handel med uniträtter (UR) 7 – 16 december 2022

Emissionsstorlek 6 351 500 units motsvarande maximalt 12 703 000 aktier vid fullt 
utnyttjande av teckningsoptioner. 

Emissionslikvid 12,70 MSEK

Värdering pre-money Cirka 10,16 MSEK

Utspädningseffekt vid full teckning 55,56 %

Garanti- och teckningsåtaganden 5,47 MSEK (18,6 % Teckningsförbindelser, 24,4 % Garantiåtaganden) 

Villkor TO2 
Löptid sex (6) månader. Två (2) teckningsoptioner ger en (1) aktie. 
Teckningskurs 70 % av den volymvägda genomsnittskursen, dock 
lägst 2 SEK och högst 3,50 SEK. 

Villkor TO3
Löptid tolv (12) månader. Två (2) teckningsoptioner ger en (1) aktie. 
Teckningskurs 70 % av den volymvägda genomsnittskursen, dock 
lägst 3,50 SEK och högst 5,50 SEK. 

 
BAKGRUND OCH MOTIV TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Bolaget antog i augusti en ny affärsplan i syfte att växa snabbare. För att realisera den nya affärsplanen med 
målsättningen att accelerera tillväxten, krävs ett utökat lager av insatsvaror samt ökade marknads- och 
försäljningsaktiviteter. Affärsplanen beräknas att finansieras genom förestående företrädesemission.

VARFÖR INVESTERA?
Beprövad produkt
Zoom Uphill® har levererats till över 1000 nöjda kunder.

Starkt IP och patentportfölj  
Zoom Uphill® omfattas av teknikpatent, mönsterskydd 
och varumärkesskydd i EU, USA och Japan som i de 
flesta fall sträcker sig 10 år framöver.
 
En bred tillväxtmarknad
Zoomen finns idag tillgänglig i 16 olika länder med över 
1 miljon potentiella kunder samtidigt som marknaden 
beräknas växa med en årlig genomsnittlig tillväxttakt 
om cirka 11,1 procent mellan 2020 och 2027. 

Stark produktionskapacitet
Under 2022 har omfattande investeringar gjorts i 
produktionen för att kunna öka försäljningen och 
lönsamheten vilket förväntas ge en positiv effekt på 
resultatet under 2023. 

Medicintekniskt hjälpmedel
Zoomen är registrerad som ett medicintekniskt 
hjälpmedel enligt EU-direktiv. Detta innebär att i vissa 
EU-länder kan Zoomen helt eller delvis finansieras 
statligt. Bolaget håller för närvarande på att testa 
Zoomen mot elrullstolsdirektivet EN12184 vilket kan 
möjliggöra en statlig finansiering av Zoomen i ytterligare 
regioner och länder. Bolaget uppskattar att detta kan 
generera en kraftig försäljningsökning i länder som 
bland annat Norge.


