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Inbjudan till teckning av 
units i Imsys AB (publ)

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av 
styrelsen för Imsys AB (publ) (“Imsys” eller “Bolaget”) och ger inte en komplett bild av Imsys 
eller erbjudandet. Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av 
Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det prospekt som relaterar till 
erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på  
Imsys hemsida (www.imsys.ai) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.
se). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist 
i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika 
eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra 
åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till 
något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder 
eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.



VD har ordet
Imsys har just nu en pågående företrädesemission av 
units bestående av aktier och teckningsoptioner om 
totalt cirka 43,30 MSEK. Företrädesemissionen 
kommer att stärka Imsys position och möjliggöra 
kommersialisering och fortsatt utveckling av Imsys 
två nya produktprogram. Imsys fortsatta huvudfokus 
är kommersialisering och utveckling av Imsys egna 
Alice-teknologi och mikroprocessorn IM4000 för 
applikationer inom AI och IoT.

Alice är Imsys acceleratorlösning för specialiserade 
beräkningsarbeten. Till exempel möjliggör tekniken 
att med AI-analys tolka rörliga bilder eller bearbeta 
radardata för att bestämma lägen och hastigheter 
för olika objekt. 

IM4000 är en beprövad mikroprocessor med en 
nyutvecklad mjukvarulösning. IM4000 förenklar och 
förbättrar möjligheterna för våra kunder att utnyttja 
öppen källkod för applikationer och programvaror.

Imsys teknologi erbjuder en energieffektiv lösning 
för kunder som är i behov av massiv beräkningskraft 
inom mobila applikationer, vilket i allt större grad 
efterfrågas av bland annat fordonsindustrin. Inom 
IoT finns det en stor efterfrågan på beprövade 
energieffektiva mikroprocessorer som enkelt kan 
integreras genom ”open source-programvaror”.  
Vår bedömning är att 5G-nätet får stor betydelse  
för utbyggnaden av IoT och kommer skapa nya 
möjligheter för tillväxt. 

Efterfrågan på innovativa lösningar har stärkts av 
bristen på halvledare som råder sedan 2020. Den 
ökade efterfrågan gynnar Imsys och bolagets vision 
om att vara en ledande oberoende designleverantör 
av högprestandamikroprocessorer inom AI och IoT 
på den globala marknaden.

Vi har inlett vår kommersialisering av AI inom 
fordonsindustrin, vilket är en bransch som aktivt 
letar efter nya tekniska lösningar, och vi har 
spännande kontakter inom telekomindustrin som 
använder och är i behov av  AI-lösningar inom 
optimering för drift av näten.

Jag vill tacka för det förtroende du har för Imsys och 
det är min förhoppning att du önskar vara med på 
vår fortsatta resa.

Magnus Stuart, VD, Imsys AB (publ)
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Kort om Imsys
Imsys är ett svenskt techbolag som utvecklar och säljer egenutvecklade mikroprocessorer. Bolaget grundades 1981 och har 
traditionellt utvecklat mikroprocessorer som använts inom högspecialiserade tillämpningar. Efter 2010 uppstod två stora 
marknader, Artificiell Intelligens (”AI”) och Internet of Things (”IoT”), vilket drastiskt förändrade användningen av 
mikroprocessorn och därmed användningen av Imsys mikroprocessor. Idag används Imsys produkter i större utsträckning 
inom AI och IoT vilket beror på att Bolagets mikroprocessorer kan genomföra parallellt beräkningsarbete genom att 
kombinera flera mikroprocessorkärnor till en större och kraftfullare mikroprocessor. 
 
Bolagets teknologi har stor beräkningskapacitet och kan anpassas efter olika typer av användningsområden. Teknologin 
återfinns inom bildigenkänning, säkerhetslösningar som lås och datorhallar, mobilsektorn (5G), medicinsk bildanalys, 
blockchainlösningar, dynamisk prissättning och andra typer av beräkningsapplikationer.

Villkor för erbjudandet

Emissionsbelopp 43,30 MSEK 

Villkor För varje en (1) på avstämningsdagen den 17 juni 2022 innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) 
uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit

Unit En (1) unit innehåller två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3

Teckningskurs 5,60 SEK per unit, motsvarande 2,80 SEK per aktie. Teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt

Teckningsperiod 21 juni 2022 – 5 juli 2022

Handel med uniträtter 21 juni 2022 – 30 juni 2022

Teckningsoptioner TO3

 
En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) aktie under teckningsperioden 23 januari 
2023 – 3 februari 2023. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda  
genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 9 januari 2023 – 20 januari 2023, dock lägst 
kvotvärdet och högst 3,50 SEK per aktie

Garanti och 
teckningsförbindelser Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden
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Teknik och produktprogram
Imsys Alice-teknologi är en acceleratorlösning för specialiserat beräkningsarbete med massivt dataflöde, som bland annat 
används för att tolka bilder eller ljud med hjälp av dataflödesmodeller av artificiella Djupa Neurala Nätverk (”DNN”). 
Alice-teknologin, som utnyttjar mycket flexibla men kompakta mikroprocessorkärnor, utmärker sig för sin skalbarhet, 
vilket gör att teknologin kan användas i vitt skilda tillämpningar. 

I slutet av 2021 och början av 2022 lanserade Imsys två nya produktprogram med applikationslösningar inom AI respektive 
inom IoT. För applikationer inom AI är Imsys egenutvecklade Alice-teknologi relevant och för applikationer inom IoT är den 
Bolagets nya IM4000-serie relevant.

Produktprogram för AI

I slutet av 2021 presenterade Imsys ett nytt produktprogram 
avseende applikationslösningar inom AI (även kallat 
IM-AI-serien). I detta produktprogram baseras alla produkter 
på Alice-teknologin och på flera års erfarenheter från 
samarbeten med olika kunder. 

Produkterna i IM-AI-serien är främst riktat till AI-applikatio-
ner inom fordonsindustrin. Med produktprogrammet 
adresserar Imsys, enligt Bolaget, den mest betydelsefulla 
delen av en kraftigt växande marknad för mikroprocessorer 
inom AI.

Produktprogrammet omfattar tre olika lösningar för AI:
•  IM-AI-10 Smart Sensor: erbjuder lösningar för en  

självständig smart sensor med applikationer inom vision, 
radar och bildanalys. Produkten är inriktad på fordons-
marknaden och uppfyller branschstandard.

•  IM-AI-20 Automotive: erbjuder lösningar för en  
AI-centralenhet med flera olika sensorapplikationer. 
Produkten riktar sig till fordonsmarknaden och olika 
AI-lösningar för mobila produkter.

•  IM-AI-30 Training: erbjuder lösningar för en  
AI-centralenhet för träningen av Neurala nätverk där data 
hämtas från sensorer inom vision och radar. Produkten är 
inriktad på avancerade datacenter (”HPc”) och på 
applikationer inom telekommunikation.

Alla produkter inom IM-AI-serien har en specifik mikropro-
cessor och ett egenutvecklat dataprogram med öppen 
källkod. Produkterna har dessutom anpassade utvecklings-
verktyg, vilket skapar maximal flexibilitet för kunden.

I samband med kommande lanseringar kommer  
specifikationer och övrig information att publiceras.

Produktprogram för IoT

Produktprogrammet för IoT tar vara på Imsys erfarenheter 
från tidigare produkter i serien (IM3000) och från  
samarbeten med olika kunder sedan början av 2000-talet. 
IM4000 är grunden för Imsys produktprogram för IoT. Det 
bygger på Bolagets systemarkitektur och beprövade 
mikroprocessordesign. Med det nya produktprogrammet 
adresserar Imsys industriella applikationer, vilket Bolaget 
anser vara en av de kraftigaste växande marknaderna för 
mikroprocessorer inom IoT. 

Produktprogrammet omfattar tre olika lösningar för IoT:
•  IM4000 IoT Engine: är konstruerade för inbäddade 

system. De första leveranserna är planerade att ske under 
2022 för användning i en industriell IoT-applikation.

•  IM5000 IoT Intelligent Sensor: möjliggör mer avancerade 
lösningar för inbyggda system. Produkten riktar sig till den 
industriella marknaden och IoT-lösningar för mobila 
applikationer.

•  IM6000 IoT Gateway: är utökad med funktioner för 
parallell programmering. Produkten är avsedd för centra-
lenheter och avancerade sensorsystem och kommer att ha 
utökade säkerhetsfunktioner. 

Det stora antalet IoT-enheter med olika typer av funktioner 
som styrs via IP-nätet gör att skalbarheten i datasystemen 
blivit en stor utmaning. Imsys hanterar detta genom att både 
stödja lokal intelligens i enskilda IoT-enheter och med 
effektivare direktstyrning av IoT-enheten genom 
datasystemet.
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Bolagets affärsmodell och strategiska målsättning
Bolaget utvecklar och säljer teknologi samt licensierar designlösningar till kunder inom AI och IoT. Kärnan i Imsys 
affärsmodell är licensiering av Bolagets designlösningar, teknologi och dataprogram. Baserat på egenutvecklad teknologi 
och systemarkitektur har Imsys utvecklat flera generationer av mikroprocessorer, såsom IM300 och IM4000, samt 
teknologin Alice. IM3000 är en befintlig produkt, IM4000 har nyligen lanserats och Alice-teknologin befinner sig i en sen 
utvecklingsfas. Bolaget tillhandahåller även utvecklings- och konceptarbete samt service och underhåll i form av 
konsulttjänster.

Vision
Bolagets vision är att vara en ledande oberoende 
designleverantör av högprestandamikroprocessorer 
inom AI och IoT på den globala marknaden.  

Mission
Bolagets mission är att kompetensmässigt och 
lönsamhetsmässigt bli den ledande leverantören av 
mikrokodade multikärniga mikroprocessorer för 
kunder som kräver stor beräkningskapacitet.

Målsättning
•  Att under verksamhetsåret 2022-23 leverera 

kommersiella lösningar baserade på Bolagets 
teknologi.

•  Att inom fem år ha etablerat sig som en ledande 
oberoende leverantör av AI-lösningar till fordons-, 
telekom-, och säkerhetssektorn i Europa.

•  Att vara en aktiv aktör i den industriella strukturom-
vandlingen för tillämpning av AI-teknik i Europa.

Affärsidé
 
Att utveckla och sälja produkter  
samt licensiera sina immateriella  
rättigheter till kunder med höga krav 
inom AI och IoT.

Affärsmodellen består av tre delar: 

1.  Licensiering av Bolagets immateriella rättigheter för 
produkter baserade på Alice-teknologin  
Imsys har byggt upp breda kunskaper om mikropro-
cessorer, framför allt från egna tidigare konstruktio-
ner, den egna teknologin och systemarkitekturen. 
Imsys kunskaper är en kombination av designlös-
ningar, patent, patentansökningar och företags-
hemligheter samt mjukvarulösningar. Bolaget har 
en bred erfarenhet av hur lösningar med mikropro-
cessorer ska tillverkas och användas för att fungera 
som avsett i olika applikationer.

2.  Utveckling av kundspecifika mikroprocessorer  
Bolaget erbjuder sina kunder möjligheten att 
utveckla kund specifika mikroprocessorer. Utveck-
lingsprocessen skapar en optimal och avvägd 
lösning som möter kravbilden från kundens 
applikation. Kravet är ofta en lösning med utrymme 
för framtida expansion, så att funktioner i applika-
tioner kan förbättras under flera år framåt. 

3.  Försäljning av Imsys mikroprocessor IM4000  
Förutom att erbjuda design- och utvecklingslös-
ningar erbjuder Imsys en fullt utvecklad mikropro-
cessor, IM4000, med en standardiserad struktur. 
Mikrokoden i IM4000 gör dock att den, när som 
helst i sin produktcykel, kan anpassas utefter 
kundens behov eller önskemål om så önskas. 
Försäljningen av IM4000 skapas genom samarbe-
ten direkt med kunderna eller genom samarbeten 
med distributörer. I det senare fallet skapar 
distributören möjligheter till samarbeten med 
kunder. Imsys ingår därefter avtal med kunden om 
leverans av IM4000 eller licensavtal avseende 
upplåtelse av sin kunskap och erhåller därefter 
löpande royaltyintäkter.
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Marknaden för AI och IoT
Marknaden för AI-mikroprocessorer
AI är en tillväxtmarknad inom den globala marknaden för 
mikroprocessorer. Viktiga drivkrafter för AI-mikroprocesso-
rer är bland annat det ökande behovet av effektivare 
system för att lösa beräkningsproblem och matematiska 
problem, framväxten av kvantberäkningar, samt en ökad 
implementering av AI-mikroprocessorer inom robotik. Den 
globala chipmarknaden för AI uppskattades till cirka 10,25 
miljarder USD 2021 och förväntas växa med en årlig 
genomsnittlig tillväxttakt om cirka 46,03 procent från 2022 
till och med 2030. Per 2030 förväntas marknadens värde 
uppgå till cirka 202,10 miljarder USD.1 

Fordon och transport
Imsys identifierar segmentet ”Fordon och transport” som 
det område inom vilket Bolagets kommersialiseringsfas 
kommer inledas. Den globala marknadens värde för AI 
inom transport uppgick till cirka 2,0 miljarder USD 2020 
och förväntas växa med en årlig genomsnittlig tillväxttakt 
om 17,2 procent från 2021 till och med 2028. Per 2028 
förväntas marknadens värde uppgå till cirka 7,1 miljarder 
USD.2 Fordonsindustrins andel av den totala efterfrågan på 
halvledare prognostiseras öka från 8 procent 2021 till 
mellan 13 och 15 procent i slutet av decenniet och således 
driva cirka 20 procent av marknadstillväxten för den 
globala halvledarindustrin fram till 2030.3 Imsys teknologi 
medför att latens, det vill säga tidsintervallet från att något 
triggas till att det utförs, minimeras. Teknologier med låg 
latens är högt efterfrågat av fordonsindustrin i allmänhet 
och för självkörande bilar i synnerhet, då dessa kräver 
minimal beslutstid.

Marknaden för IoT
IoT är ett samlingsbegrepp för fysiska objekt som innehåll-
er teknologier som utbyter information över internet. 
IoT-applikationer består ofta av elektroniska sensorer och 
ställdon som genom datanätverk ansluts till datorsystem 
för att utföra olika funktioner. Alla IoT-enheter övervakas av 
mikroprocessorer som styr signalerna till rätt datasystem. 
IoT används inom ett stort antal segment, bland annat 
industri, fordon, hälsovård och handel.4 

Den globala marknaden för IoT förväntas uppvisa en stark 
tillväxt de kommande åren främst drivet av lägre kostnader 
för tillverkning av sensorer, ökad användning av molntjäns-
ter samt den globala tillgången till höghastighetsinternet.5 
Den globala chipmarknaden för IoT uppskattas vara värd 
cirka 13,1 miljarder USD 2021 och förväntas växa med en 
årlig genomsnittlig tillväxttakt om 14,9 procent från 2022 
till och med 2030. Per 2030 förväntas värdet för chipmark-
naden uppgå till cirka 46 miljarder USD.6 Bolagets mikro-
processorer är i varierande form verksamt inom stora delar 
av chipmarknaden för IoT. Genom att tillhandahålla 
mikroprocessorer som kan anpassas utefter kundens behov 
och specifikationer är det Imsys uppfattning att Bolaget är 
väl positionerat för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga 
lösningar inom marknaden för IoT.    

1. Verified Market Research, Global Artificial Intelligence chip Market By End-user, mars 2022
2. Emergen Research, Artificial Intelligence in Transportation Market By Process, februari 2021
3. McKinsey, The semiconductor decade: A trillion-dollar industry, april 2022
4. Techtarget, What is the internet of things (IoT)?, mars 2022.
5. MarketsandMarkets, IoT Market with cOVID-19 analysis by component, Organization Size, Focus Area and Region, februari 2022
6. Emergen Research, IoT chip Market, By Product (logic Device, Memory Device, Sensor, Processor, connectivity Ic), By End-use (Automotive, Aerospace & Defense, Healthcare, 
consumer Electronics, BFSI, Building Automation), and By Region Forecast to 2030, mars 2022.
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Kunder och samarbeten
Bolaget för dialoger och samarbetar med ett antal större 
bolag i både Sverige och globalt. Ett exempel är det 
Hongkong-baserade techbolaget Mindchip som Imsys har 
signerat en avsiktsförklaring med avseende försäljningen av 
Imsys IM4000-mikroprocessorer. Mindchip kan komma att 
bli en vägledande kund för Bolaget och avser utöka Imsys 
försäljningsvolymer årligen, i det fall utvärderingen av 
Bolagets produkter är positiv. Imsys har även inlett ett 
samarbete med en svensk industriell kund inom fordonssä-
kerhetsområdet där de första produkterna förväntas 
levereras inom två till tre år, samt ett utvärderingsarbete 
tillsammans med ett internationellt lås- och säkerhetsföre-
tag. Under våren 2022 har Imsys även inlett ett samarbete i 
Tyskland med en ledande aktör inom fordonsindustrin.

Imsys söker aktivt efter utvecklingssamarbeten. Tillsam-
mans med Wittra Sweden AB och IoT Bridge AB ingår 
Bolaget, sedan hösten 2021, i ett innovationsprojekt inom 
IoT. Projektet är under koordination av Research Institutes 
of Sweden (”RISE”) och pågår till 2023 med målet att 
förbättra cybersäkerhet i IoT-lösningar med hjälp av AI och 
baseras på Imsys Alice-teknologi. Imsys har sedan tidigare 
ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (”KTH”) 
genom Innovative centre for Embedded Systems (“IcES”) 
och Bolaget har sedan december 2021 påbörjat utveck-
lingsarbete av en central funktion inom Alice-teknologin 
med linköpings Universitet.

Användning av emissionslikvid
Nettolikviden om cirka 35,09 MSEK efter avdrag för 
emissionskostnader om cirka 8,21 MSEK, avses disponeras 
för följande användningsområden, i prioritetsordning:  

• Återbetalning av lånefinansiering, cirka 31 procent 

• Utvecklingsarbete, Bolagets utvecklingsarbete följer en 
plan som sträcker sig in i 2023. Under hösten 2022 genom-
förs en verifiering av bolagets teknologi i prototypkrets, 
cirka 46 procent.     

• Marknadsföring och försäljning, Imsys har under våren 
2022 utvecklat en modell av sin lösning, en demonstrator 
som ger kunder möjlighet att testa sina applikationer. 
Demonstratorn öppnar för väsentligt ökade marknadsakti-
viteter, cirka 23 procent. 

Viktiga datum

Avstämningsdag Teckningsperioden startar Teckningsperioden 
slutar

Offentliggörande av 
utfall

17 juni 21 juni 5 juli  7 juli

LÄNKAR 
Imsys hemsida: www.imsys.ai
Bolagets investerarsidor: https://imsys.ai/investors/
Bolagets prospekt: https://imsys.ai/wp-content/uploads/2022/06/Imsys-AB-publ_EU-tillvaxtprospekt.pdf
Erbjudandet på Mangolds hemsida: www.mangold.se/aktuella-emissioner/

INBJUDAN TIll TEcKNING AV UNITS I  IMSyS AB (PUBl)

7



INBJUDAN TIll TEcKNING AV UNITS I  IMSyS AB (PUBl)


