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   INBJUDAN TILL TECKNING AV
   AKTIER I INNOWEARABLE AB

Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet (”Erbjudandet”) att teckna aktier i Innowearable AB (559000-8420) (”Innowearable” eller 
”Bolaget”). Denna broschyr (”Broschyren”) innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med reglerna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. För fullständig information och villkor hänvisas till det memorandum (”Memorandumet”) som upprättats av styrelsen för 
Bolaget i samband med Erbjudandet och som har offentliggjorts. Eventuella investeringsbeslut bör enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Detta för att en investerare 
fullt ut ska förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att delta i Erbjudandet. Memorandumet finns tillgängligt i elektronisk form på Bolagets webbplats  
(www.innowearable.se). Vid fall av diskrepans mellan Memorandumet och Broschyren ska Memorandumet äga företräde. Erbjudandet är inte avsett för allmänheten i någon annan jurisdi-
ktion än Sverige och inga värdepapper i Bolaget får erbjudas, tecknas, säljas eller överlåtas, direkt eller indirekt, i eller till personer som är bosatta i Storbritannien, Australien, Hongkong, 
Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag. 
Memorandumet, anmälningsblanketten och/eller andra handlingar relaterade till Erbjudandet får inte distribueras i eller till någon jurisdiktion där Erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan 
eller skulle strida mot tillämplig lag i sådan jurisdiktion. Anmälan om förvärv av värdepapper i Bolaget i strid med ovanstående restriktioner kan komma att anses ogiltig och åtgärder i strid 
med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i Memorandumet i dess helhet.
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Innowearable bildades 2015 med affärsidén att utveckla, 
tillverka och sälja tekniska innovationer, mer specifikt sensorer, 
som höjer prestationen för alla som tar sin träning på allvar. I en 
forskningsstudie upptäckte Bolaget att det på ett icke-invasivt 
sätt går att mäta blodlaktatnivån under träning. Efter vidare 
efterforskningsarbete och en omvälvande innovationsprocess 
såg Bolaget en lucka på marknaden för neuromuskulära bered-
skapsmätningar.

Trenden av att mäta parametrar för träning är stigande och 
laktattröskeln har länge ansetts som det viktigaste måttet 
inom uthållighetsträning. Genom Innowearables erbjudande är 
det nu möjligt att på ett icke-invasivt sätt mäta dessa parame-
trar genom återkoppling på laktatnivån i realtid, under själva 
träningspasset. Det traditionella blodprovet kan ersättas med 
en sensor som ger realtidsinformation över musklernas status.  
Denna innovation resulterar i att träningen får en ny dimen-
sion och kan tas till nya nivåer. Vid tiden för Memorandumets 
utgivande är metoden validerad för cyklister och löpare.

Innowearables långsiktiga mål är att utveckla innovativa 
produkter som förhöjer atleters prestation, för att växa och bli 
en global aktör på marknaden för neuromuskulära beredskaps-
mätningar. Visionen är att varje atlet, tränare eller träningsen-
tusiast använder en Innowearable-sensor, eller känner någon 
som gör det.

Produkterna
Bolagets båda produkter använder EMG-sensor-teknologi. 
EMG står för elektromyografi och EMG-sensorerna mäter 
elektrisk aktivitet hos muskler och nerver, och kan upptäcka 
förändring i muskelaktiveringsmönster. Den första produkten 
Inno-X mäter readiness och den andra produkten Inno-1 mäter 
laktatnivån. 

Inno-X
Inno-X mäter så kallad readiness, och besvarar på frågan om 
kroppen har återhämtat sig tillräckligt efter ett träningspass. 
Mätningen sker genom enkla övningar och avancerad signal-
analys. Genom Innowearables digitala tränare ges förslag på 
träningsprogram och indikation på hur utvilad atleten är.

Genom en sensor och ett band, som fästs på lårmuskeln, kombi-
nerat med algoritmer och trådlös kommunikation med tränings-
klocka och/eller mobiltelefon, sker själva mätningen och därmed 
informationsutgivningen.

Inno-1
I produkten Inno-1 lanserar Bolaget sin unika laktatmäta-
re. Genom användandet av maskininlärning och avancerade 
algoritmer på EMG-signaler kan Inno-1 fastställa laktatnivån i 
blodet, och inga blodprov behöver tas. Således kan Bolaget med 
EMG-sensorn Inno-1 på ett icke-invasivt sätt mäta laktatnivån i 
realtid, något som ingen har lyckats med tidigare enligt Bolagets 
vetskap.

Produkten används under träningspasset för att atleter och 
tränare momentant ska kunna avläsa laktatnivåer och få direkt 
återkoppling om muskeltrötthet. Detta blir ett verktyg för såväl 
idrottare som tränare för att få viktig kunskap om muskelstatus, 
men även ett redskap för att kunna lägga upp effektiva tränings-
program för att uppnå bästa möjliga resultat.

Patent
Innowearable har lämnat in en PCT-ansökan för EU och USA. 
Patentet ska skydda vissa algoritmer och hårdvara för Inno-1. 
PCT står för Patent Cooperation Treaty, och är en internatio-
nell överenskommelse som ger möjlighet att med en ansökan, 
på ett språk, få nyhetsgranskning och preliminär patenterbar-
hetsbedömning utförd av en myndighet för cirka 150 länder. 
Enligt Bolagets vetskap finns sedan tidigare inga patenterade 
funktioner inom samma område, men det finns en del publicera-
de forskningsrapporter.

Långsiktiga mål
Innowearables långsiktiga mål är att utveckla en innovativ 
produkt som förhöjer atleters prestation, för att växa och bli en 
global aktör på marknaden för neuromuskulära beredskapsmät-
ningar.

KORT OM INNOWEARABLE

Bild som illustrerar hur Inno-X fungerar. Atleten utför en enkel övning i cirka fem sekunder och därefter skickar Inno-X elektriska signa-
ler från musklerna till den anslutna telefonen, som analyserar och ger en poäng på readiness. Sedan ger Bolagets app råd om huruvida 
atleten ska vila, reducera träning eller fortsätta. 
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VD HAR ORDET

Ett par utmanande år med mycket som händer i världen gör mig ödmjuk inför denna nya utmaning att driva Innowearable. Mitt namn är 
Erik Viberg och jag har varit med i bolaget sedan dess bildande 2015. Jag har arbetat med design samt koncept- och produktutveckling 
i över 10 år. Jag ser en enorm potential i de produkter som ligger i vår pipeline och känner att det team som formats för att realisera 
dem är både starkt och diversifierat.

Mina ledord handlar väldigt mycket om hållbarhet, kvalitet och långsiktighet. Detta ska gå som en röd tråd genom organisationen och 
relationen till medarbetarna i Innowearable, dess investerare, dess kunder samt att med öppna ögon skapa en hållbar klimatpolicy.  
Våra produkter för med sig unika mervärden för dess användare. Inno-X ger en indikation på hur redo du är inför ett träningspass, 
vilket innebär att vi arbetar med skadeprevention, överträning och återhämtning. Inno-1 har alltid varit produkten vi ser som helt 
banbrytande, med dess möjlighet att på ett pålitligt sätt ge laktatnivåerna i blodet momentant under träning utan blodprov. Här är 
tillämpningarna nästan oändliga alltifrån rehabilitering till tröskelträning. Vi har en patentansökan inlämnad på Inno-1 men jobbar även 
för att skydda Inno-X.

Vi tror starkt på en starkt stigande hälsotrend där vi kan vara en del av utvecklingen på ett hållbart sätt.

Nu erbjuder vi investerare att vara med på denna resa som kommer att omforma hur vi tränar i framtiden. Varmt välkomna att delta!

Erik Viberg
 VD, Innowearable AB
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BAKGRUND OCH MOTIV

Det växande intresset för träning och hälsa driver behovet av att hitta rätt wearables för att förbättra träningen och dess resultat. Med 
wearables avses elektroniska enheter som kan bäras bland annat som armbandsur, accessoarer eller i kläder, och som genom internet 
kan dela och ta emot information. För att anskaffa information om muskeluthållighet och således effektivera sin träning, mäter eliti-
drottare laktatnivån i blodet genom blodprover. Laktattröskeln har länge ansetts som det viktigaste måttet inom uthållighetssporter. 
Det finns även ett ökat intresse för att använda innovativ teknologi för att mäta, motivera och förhöja sin träning. Trenden pekar mot 
att måttet av hjärtats puls kommer tas över av fastställandet av muskelstatus genom att mäta laktattröskeln.

Mot bakgrund av detta ser Bolaget nu god potential för sina egenutvecklade produkter. Genom maskininlärning och algoritmer på 
EMG-signaler kan Inno-1 fastställa laktatnivån på ett icke-invasivt sätt och Inno-X ger information kring muskelstatus samt mäter hur 
utvilad muskeln är.

Motivet bakom erbjudandet är att Innowearable nu vill ta nästa steg för att färdigställa en prototyp för att testa på fokusgrupper och 
därefter kunna påbörja försäljning av sensorerna. Bolaget vill lägga en stabil grund för den globala expansion och kommersialiserings-
strategi som planeras, som bygger på spridning genom globala ambassadörer, etablerade träningsprofiler och fokusgrupper. Vidare vill 
Bolaget bygga ett starkt samarbetsnätverk inom design, teknologi, hållbar produktutveckling, företagsutveckling och marknadsföring. 

Under förutsättning att erbjudandet fulltecknas kommer erbjudandet att tillföra Bolaget 3,0 MSEK före kostnader relaterade till erbju-
dandet. 

Nettolikviden avses användas till följande ändamål:

• Utveckling för färdigställande av en prototyp.
• Spridning av konceptidén främst inom löpning och cykling.
• Bygga ett gediget nätverk inom bland annat produktion, marknadsföring, teknologi och försäljning.
• Produktion och marknadsföring av Bolagets första produkt, Inno-X.

Styrelsen kan dessutom komma att besluta om en överteckningsemission som vid utnyttjande tillför Bolaget ytterligare 2,0 MSEK. Det 
ytterligare kapitaltillskott som eventuellt tillförs genom överteckningsemissionen skulle medföra ökade möjligheter till intensifierad 
expansionstakt samt stärker Bolaget inför den fortsatta tillväxten som planeras. Bolaget avser att notera Bolagets aktier på lämplig 
handelsplats i början av 2022. Den planerade noteringen och vidhängande kapitalisering motiveras av att Bolaget vill anskaffa ytterli-
gare kapital för att fortsätta tillväxtresan som tar avstamp i erbjudandet.
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ERBJUDANDET I KORTHET

Anmälan om teckning av aktier
Anmälningssedel och memorandum finns tillgängliga på 
Innowearables hemsida www.innowearable.se, samt på Aktie-
invests hemsida www.aktieinvest.se.

Tilldelning
Tilldelning av aktier kommer att beslutas av styrelsen i Innowea-
rable varvid följande principer ska gälla;

a) att full tilldelning, så långt som möjligt, ska ske till befintliga 
aktieägare.

b) att det är nödvändigt att utvidga Innowearables ägarkrets 
för att uppfylla en marknadsplats spridningskrav inför eventu-
ell kommande notering och för att uppnå en så god likviditet i 
aktien som möjligt, därför kommer styrelsen i den mån det är 
möjligt att tillse att varje tecknare erhåller minst en förvärvs-
post motsvarande 1 000 aktier.

Observera att styrelsen vid överteckning beslutar om tilldel-
ning vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med färre 
antal aktier än anmälan avser eller helt utebli, varvid tilldelning 
helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. 
Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningstiden 
anmälan inges.

Besked om tilldelning
Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad anmälningstid 
och besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsno-
ta. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats 
aktier.

Betalning
Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid 
ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av 
avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan tilldelade 
aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset 
vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta 
erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av 
dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden.

Leverans av tecknade aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket kommer 
aktier att levereras till det VP-konto eller den depå hos bank 
eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln. I 
samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräf-
telse på att inbokning av värdepapper har skett på dennes 
VP-konto. Tecknare som har depå hos bank eller fondkommissi-
onär erhåller information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i erbjudan-
det
Snarast möjligt efter att anmälningstiden avslutats kommer 
Innowearable att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Offent-
liggörandet kommer att ske genom pressmeddelande samt 
finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.innowearable.se.

Handel i aktien
Innowearable är i dagsläget inte noterat på någon marknads-
plats. Bolaget avser att ansöka om notering av Bolagets aktier 
på lämplig handelsplats i början av 2022.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET
Värdepapprens namn Erbjudandet omfattar aktier i Innowearable AB

Teckningskurs 5  SEK per aktie

Minsta teckningspost 1 000 aktier, motsvarande 5 000 SEK

Företrädesemissionens storlek 3,0 MSEK

Överteckningsemissionens storlek 2,0 MSEK

Maximalt antal aktier i företrädesemissionen 600 000

Maximalt antal aktier i överteckningsemissionen 400 000

Teckningsperiod 23 augusti - 6 september 2021

Pre-money värdering Cirka 29,7 MSEK

Övrig information
Emissionsinstitut Aktieinvest FK AB

ISIN-kod SE0016075014
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Innowearable AB
Klammerdammsgatan 6
SE 302 42 Halmstad


