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Viktig information - Hänvisning till memorandum

Marknadsföringsbroschyr - Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga memorandum som upprättats av styrelsen för Safe at 
Sea AB (”Safe at Sea” eller ”Bolaget”). Broschyren utgör varken ett erbjudande att investera i Bolaget eller ett prospekt som har godkänts och regist-
rerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det memorandum som relaterar till erbjudandet för att förstå de potentiella risker 
förknippade med en investering i Bolaget före någon form av investeringsbeslut fattas. Memorandumet finns tillgängligt på Safe at Sea’s hemsida 
(www.safeatsea.se) 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, Kanada eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgär-
der än de som följer svensk rätt. Broschyren får följdaktligen inte distribueras i eller till något land eller jurisdiktion där distribution eller erbjudandet 
kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.



VD HAR ORDET

Vi har under lång tid, med stor kunskap och kompromisslöst engagemang byggt upp en välutvecklad 
produktportfölj som idag säljs på drygt 25 geografiska marknader. De senaste tre åren har vi vidareutvecklat 
och lanserat båtmodeller som på ett bra sätt kompletterar den ursprungliga båten RescueRunner – som är en av 
världens mest effektiva räddningsbåtar. Med stöd av den tillväxtagenda som vi antog under 2019 har vi fokuserat 
arbetat för att öka försäljningen, och där har den vidareutvecklade produktportföljen i kombination med nya 
strategier gjort ett tydligt avtryck. Bolaget ökade t.ex. under 2020 försäljningen av båtsystem med 53 procent 
jämfört med 2019. Vi står nu redo att ta ett stort kliv framåt och ytterligare vässa vår produktportfölj genom 
att erbjuda den unika helt elektriska och fossilfria ElEcoRunnern, den nya GuardRunner X med starkt förbättrad 
prestanda samt det nya AVINOR Multi Purpose Rescue System (AMPRS), utvecklat för räddningsinsatser i 
anslutning till flygplatser.

För att i önskat tempo genomföra de aktiviteter som krävs för att introducera nya revolutionerande system på 
marknaden, och för att etablera en stark säljorganisation som i större omfattning kan driva marknadssatsningar av vår vässade produktportfölj, så har 
styrelsen beslutat om att genomföra en företrädesemission.

De viktiga strategiska projekten, framför allt ElEcoRunner, har försenats kraftigt till följd av covid-19 pandemin och vi har tappat drygt ett år i 
förhållande till vår planering. Vi är många som känt stor frustration under pandemin då vi tvingats flytta fram viktiga delmoment i projekten. Men 
vi är nu äntligen framme i ett läge där vi bedömer att vi kommit nära en produkt som kan testas och som vi kan ta till marknaden. Den elektriska 
ElEcoRunner lyfter bolaget till en ny dimension, där vi tillgängliggör ett effektivt räddningsbåtsystem och en drivlina för kunder och organisationer 
som idag är begränsade av miljöföreskrifter likväl som för kunder som vill gå i bräschen för den globala fossilfria omställningen. 

Vi arbetar mycket målinriktat med bolagets tillväxtagenda som beslutades 2019 och som omfattar konkreta aktiviteter och fokusområden, som ska 
bidra till en ”turn around” av bolagets resultatutveckling och att skapa en stabil och långsiktigt lönsam plattform. Trots att vi på grund av covid-19 
pandemin tappat ett års utvecklingstid kunde vi redan under 2020 påvisa en kraftig resultatförbättring, och baserat på ordervärde för året, en mycket 
stark prestation. När vi efter sommaren och genomförd företrädesemission kan accelerera arbetet ytterligare så är vår övertygelse att vi har goda 
förutsättningar för att nå i mål med vår tillväxtagenda och skapa en stabil och lönsam verksamhet. Med en genomförd företrädesemission som gör 
det möjligt att med högt tempo ta våra projekt till marknaden, förbättra säljarbetet samt nå ut till fler och nya marknader och kunder, så ser det ut som 
att vi har alla förutsättningar på plats för att nå våra målsättningar.

Henrik Hartman, CEO

KORT OM SAFE AT SEA
Safe at Sea AB tillverkar behovsanpassade räddningsbåtar som i huvudsak bygger på båtarna RESCUERUNNER® och SAFERUNNER™. Den 
ursprungliga båten RESCUERUNNER® som var grunden i bolagets bildande är en mycket effektiv båt för att rädda nödställda personer ur vattnet. Det 
finns idag inget annat system, med vilket man lika snabbt och säkert kan genomföra räddningar av nödställda människor i svåråtkomliga vatten och 
under svåra väderförhållanden. Räddningsbåtarna är designade för all typ av civil sjö- och yt-livräddning. Det finns också versioner som riktar sig mer 
mot specifika kundkategorier såsom GUARDRUNNER™, FIRERUNNER™ och WORKRUNNER™ 

Den närmaste sex-månadsperioden planeras en lansering och marknadsintroduktion av den nya revolutionerande ELECORUNNER™, en räddningsbåt 
med en miljövänlig, helt elektrisk och utsläppsfri drivlina. Båtsystemet baseras på RescueRunner-plattformen, där dagens förbränningsmotor ersätts 
med en elektrisk drivlina. ELECORUNNER™ har likt RESCUERUNNER® en modulär konstruktion, där drivlinan placeras i en glasfiberkassett som 
skyddas av ett utbytbart Polyeten-skrov.

Till följd av skärpta miljöföreskrifter och regleringar i känsliga vattenområden, samt det globala omställningsarbetet med FN:s klimatmål, så har en 
global och mycket tydlig efterfrågan på utsläppsfria drivlinor vuxit fram. Flera organisationer vittnar om en problematik där man varken vill eller tillåts 
använda befintliga båt- och räddningssystem för att man dels vill skona miljön dels vill möta de skärpta regleringar som tillkommit under de senaste 
årens allt större fokus på miljö och hållbarhet.  Det är tydligt att många organisationer idag blir starkt begränsade till följd av regleringar som inte 
medger brukandet av räddningsbåtar med konventionella förbränningsmotorer. Dessutom vill man inte behöva ställa engagemanget att rädda liv 
mot att värna miljön, när det finns möjlighet att få dessa ambitioner att harmoniseras. Med ElEcoRunner™ har kunden möjlighet att visa att man aktivt 
bidrar till FN:s klimatmål och agenda 21.
 
För att ta till vara den djupa expertis som Bolaget har i fråga om att utveckla och leverera unika kundanpassade lösningar, så har den nya GRX-modellen 
utvecklats. Den nya båten erbjuder avsevärt förbättrad prestanda och konfigurationer som framför allt militära specialförband och lagövervakande 
organisationer efterfrågar. Båten har testats och utvärderas av olika europeiska myndighetskunder. 

Tillsammans med det norska flygplatsbolaget AVINOR så har pilotprojektet Akutt beredskap i vann og bløte områder ved Avinors lufthavner 
genomförts. Pilotprojektet har inneburit konstruktion och tillverkning av ett flytande släd-system som kan bogseras av en RescueRunner och på vilken 
det lastas ett antal uppblåsbara räddningsflottar som används vid räddningsoperationer på vatten i anslutning till flygplatser. Tester och utvärderingar 
har gjorts av operatörer och personal från AVINOR. De avslutande pilottesterna genomfördes i juli och projektet går under hösten in i nästa fas med 
behovsanalys för olika aktuella flygplatser. Bolaget och kunden bedömer det system som testats inom pilotprojektet som mycket konkurrenskraftigt 
och som en kostnadseffektiv lösning för ökad räddningsförmåga och räddningskapacitet kring norska flygplatser. 



PRODUKTPORTFÖLJ
Safe at Sea tillhandahåller produkter och tjänster som erbjuder kunden 
allt från personlig säkerhetsutrustning till kompletta båtsystemlösningar 
och integration ombord på större moderfartyg. Genom åren har 
produktportföljen anpassats och tillspetsats för att möta behovsbild och 
budgetramar på en så stor del av marknaden som möjligt.  

De huvudsakliga produkterna i produktportföljen är båtarna; 
RescueRunner och SafeRunner. RescueRunner som utvecklades av 
Svenska Sjöräddningssällskapet är förmodligen den mest effektiva båten 
i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet och båten utgör 
Bolagets kärnprodukt. Utifrån de huvudsakliga plattformarna så har 
olika versioner tagits fram som riktar sig mot specifika kundkategorier; 
GUARDRUNNER X™ (GRX)™, FIRERUNNER™ och WORKRUNNER™.

När SAFERUNNER™ lanserades under 2019 var ambitionen att erbjuda 
en kostnadseffektiv plattform till kunder som inte opererar i de mest 
extrema miljöerna men som ändå efterfrågar kritiska funktioner som 
både SafeRunner- och RescueRunner-systemet kan erbjuda. De kritiska 
funktionerna utgörs av stabilitet, flytkraft, arbetsyta på akterdäck för 
omhändertagande av person, driftsäkerhet samt maximal framkomlighet 
med stryktåliga skrov och enkel sjösättning.

AFFÄRSIDÉ
Safe at Sea AB tillverkar och säljer unika räddningsbåtsystem som 
är mycket effektiva system för att rädda nödställda personer ur 
vattnet och som säkerställer en hög säkerhet för operatören. Safe 
at Sea är ett svenskt företag specialiserat på kompletta sök- och 
räddningssystem (SAR). 
Safe at Sea tillhandahåller och förser professionella såväl 
som frivilliga SAR-, civilförsvar-, brandbekämpnings-, polis-, 
gränsbevakningsorganisationer över hela världen med lösningar 
för deras räddnings- och övervakningsoperationer.
 
Produkterna Bolaget erbjuder inkluderar det världskända 
RescueRunner-systemet, det kostnadseffektiva SafeRunner-
systemet, GRX-systemet med högre prestanda, det framtida 
helt elektriska och fossilfria ElEcoRunner-systemet, mobila 
containeriserade räddningsstationer, personlig utrustning och 
olika former av utbildningar. Bolaget strävar efter att ge sina 
kunder den bästa produkten med rätt kvalitet, för att bidra till att 
rädda liv till sjöss och i andra vatten.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET 
Emissionsbelopp 10,4 MSEK 

Villkor För varje en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie (oavsett serie) erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar innehavaren att 
teckna en (1) unit.

Unit En (1) unit innehåller en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Teckningskurs 1,10 SEK per unit, motsvarande 1,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod 7 oktober 2021 – 21 oktober 2021

Teckningsoptioner  

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) aktie under teckningsperioden 5 september 2022 till och med den 
19 september 2022. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under 
perioden perioden 19 augusti 2022 till och med den 1 september 2022, dock lägst kvotvärdet 0,20 SEK per aktie och högst 1,65 
SEK per aktie.

Garanti och 
teckningsförbindelser

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 40 procent) 
och externa garantiåtaganden (cirka 60 procent).

VISION
Safe at Sea ska vara en global partner på marknaden för små och flexibla SAR-system (Search and Rescue- system). Genom vårt globala nätverk ska 
vi bidra till visionen om noll olyckor och drunkningar till sjöss samt bidra till en säker arbetsmiljö vid SAR-operationer.

På den internationella marknaden ska bolaget år 2024 vara bland de främsta leverantörerna av lätta SAR-system och följa en produktionstakt/volym 
om 100 enheter per år samt genom detta långsiktigt bidra till att förbättra sjöräddningsarbetet både nationellt och internationellt så att fler liv kan 
räddas. Safe at Sea skall vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om personal, kompetens och miljö.

STRATEGI
Safe at Sea strävar med sina unika produkter efter långsiktiga relationer 
med alla aktörer som kan bidra till bolagets trovärdighet och utveckling. 
Bolaget fokuserar på att välja ut genombrottskunder och representation 
med erkänt högt renommé, inom sina respektive specialistområden som 
t.ex. SAR (Search and Reascue), CSAR (Combat Search and Rescue) och 
övrig räddningstjänst (såväl liv- som miljöräddning).
 
Genom ett stort fokus på att etablera ett globalt distributörsnätverk 
så är avsikten att etablera en resurseffektiv försäljning med 
global representation och kundbearbetning. Med ett omfattande 
distributörsnätverk bygger bolaget förutsättningar för att effektivt lansera 
nya modeller såsom ElEcoRunner.

MARKNAD
Safe at Sea driver utveckling och försäljning på marknaden för små, 
flexibla och kostnadseffektiva räddningsbåtar. Produkterna som 
innefattar båtar i storlek upp till cirka 4 meter, sjösättningssystem, 
personlig utrustning och utbildningar som är anpassade för alla 
typer av organisationer och operationella förutsättningar i hav, 
sjöar, floder och översvämningsområden. Överallt där människor 
arbetar, reser eller tillbringar sin fritid i eller i närheten av vatten 
finns det ett behov av räddningsbåtar och behovet är växande. 

Den globala marknaden för räddningsutrustning som Safe at Sea 
verkar på bedöms år 2021 ha ett totalt värde om cirka 1 020 
miljarder kronor och detta förväntas öka till 1 151 miljarder 
kronor, till år 2027. 



VIKTIGA DATUM

Avstämningsdag    5 oktober

Teckningsperioden påbörjas   7 oktober

Handel med uniträtter påbörjas  7 oktober

Handel med uniträtter avslutas  18 oktober

Teckningsperioden avslutas   21 oktober

Indikativt datum för offentliggörande av utfall 25 oktober

MOTIV
Bolaget har med sin nuvarande produktportfölj och sina pågående 
utvecklingsprojekt mycket intressanta erbjudanden med stor potential 
till sina kunder. Styrelsen ser också att marknaden för Safe at Seas 
nuvarande produktportfölj och utvecklingsprojekt stadigt utvecklas. 

Bolaget har kapacitet att tillverka upp till 100 båtar per år inom befintlig 
verksamhet och har förutsättningar för att hantera en volymökning. 
Med en mer flexibel och anpassad mix av produkter som möter en 
långt större kundgrupps behov än tidigare, så bedöms bolaget 
kunna öka intäkterna på ett sätt som Bolaget sen tidigare önskat. Idag 
befinner sig Bolaget i startblocken för att ta de strategiska projekten 
till marknaden. Detta har föranlett en situation där Bolaget behöver 
kapital, för att i önskat tempo genomföra tilltänkta aktiviteter och 
möjliggöra kapitalisering av projekten. 

ANVÄNDNING AV LIKVID
1. Lansering, marknadsintroduktion och leverans av strategiska projekt: 
Cirka 40 procent 

Lansering av Bolagets nya helt elektriska och fossilfria räddningsbåt 
ElEcoRunner™ samt säkerställa leverans av de förhandsbeställningar 
som följer PoC-modellen (Proof of Concept).

2.Förstärkt försäljning: Cirka 30 procent

Bolaget ökar fokus och resurserna på försäljningssidan i syfte att nå ut 
med en såväl breddad som tillspetsad produktportfölj.

3. Nya segment: Cirka 30 procent 

Effektivt lansera den nyligen utvecklade GRX-båten, Process för 
upptagning av Runner i SOLAS-domänen ska försöka genomföras i 
syfte att försöka nå ut med räddningsbåtarna till kunder som kräver 
SOLAS-klassning, som till exempel den stora shippingsektorn.

LÄNKAR

Safe at Sea’s hemsida: www.safeatsea.se

Erbjudandet på Mangolds hemsida: www.mangold.se/aktuella-emissioner

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT  TECKNA UNITS

De aktieinnehavare som har aktier på 
ett VP-konto erhåller emissionsredov-
sining från Euroclear där antalet 
tilldelade uniträtter framgår.

Teckningslikviden ska vara Mangold 
tillhanda senast den 21 oktober 2021.

I de fall samtliga erhållna uniträtter 
utnyttjas för teckning, använd 
inbetalningsavi från Euroclear för 
teckning genom betalning.

I de fall annat antal uniträtter än det 
som framgår av emissionsredovisning-
en från Euroclear utnyttjas för 
teckning, ska särskild anmälningssedel 
användas som underlag för teckning 
genom betalning.

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsre-
dovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet 
med instruktioner från förvaltare.

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare.

4. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos din förvaltare?

Du har vp-konto (d.v.s. direktregistrerad)

Förvaltarregistrerade aktieägare

TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER

1. Du tilldelas uniträtter
För varje aktie i Safe at Sea som du innehar den 5 
oktober erhåller du en (1) uniträtt.

En (1) aktie i Safe at Sea 
ger

En (1) uniträtt

2. Så här utnyttjar du uniträtter
En (1) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit 
till teckningskursen 1,10 SEK.

En (1) uniträtt ger En (1) unit i Safe at Sea

3. Så här fungerar en unit
En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1)
vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

En (1) unit i Safe at Sea 
innehåller

En (1) aktie och en (1) 
vederlagsfri 
teckningsoption  


