Pär Henriksson: Hearingen avslutas nu. Vi tackar för ert intresse och många frågor. Om
ni har ytterligare frågor ber vi er att kontakta oss via mail info@arcaromapure.se. Det
går också bra att ställa dessa via vår hemsida www.arcaromapure.se. Tack och ha det
gott! Pär H Henriksson med kollegor Arc Aroma Pure AB (publ)
Pär Henriksson: Varje CEPT som säljs kommer att ha ett servicekontrakt. Detta kan
komma att generera en viktig återkommande intäkt. (2013-02-27 10:57)
Moderator: Finns det någon eftermarknad för er? (2013-02-27 10:12:05)
Pär Henriksson: Vi kommer förmodligen att föra diskusioner med strategiska partners
sopm hjälper oss in på mera avlägsna marknader för biogas. Vi kommer också att gå
vidare med andra applikationer som vattenrening, flytande livsmedel och ballastvatten.
(2013-02-27 10:55)
Moderator: Hur tror ni att det kommer att se ut på lite längre sikt? (2013-02-27
10:08:53)
Pär Henriksson: Det är styrelsens uppfattning att detta i huvudsak kommer att ske via
våra samarbetspartners inledningsvis. Intresset är stort. (2013-02-27 10:54)
Moderator: Hur kommer ni att sälja /marknadsföra Cept ? (2013-02-27 10:11:53)
Pär Henriksson: Denna fråga varken kan eller får vi svara på. (2013-02-27 10:53)
Farbror Ulf: Vad kommer Er aktie att handlas till sedan? Jag vill vara säker på att jag
gör en bra affär (2013-02-27 09:55:57)
Pär Henriksson: Vi har ett samarbete med en ledande energikoncern, vid sidan om
detta har vi diskusioner med flera andra aktörer. Det är styrelsens uppfattning att dessa
förhandlingar kommer att leda konkreta beslut och affärer som kommer att ge bolaget
stabilitet. (2013-02-27 10:53)
Daniel: I Årsredovisningen 2011-05-01 -- 2012-04-30 skiver ni under "väsentliga
händelser efter räkenskapsårets slut" om att citat:"Flera diskussioner pågår med olika
aktörer om samarbete och regelrätt försäljning." Hur ser ni på bolagsutveckling de
närmaste 3-5åren i samband med nyemissionen om samarbeten som påverkar bolagets
ekonomi och ev regelrätt försäljning? (2013-02-26 21:04:32)
Pär Henriksson: Den största marknaden i Europa är idag Tyskland. EU gör en stor
satsning på biogas därför är EU vår framtida marknad. Exempelvis skall Polen bygga
2600 biogasanläggningar enligt ett mål som EU satt upp. (2013-02-27 10:50)
Moderator: Vilken är er största marknad idag? Framtiden? (2013-02-27 10:11:44)
Pär Henriksson: Biogasindustrin omvandlar en samhällsbelastning (sopor) till en
resurs(biogas ). Biogasen är co2 och kan ersätta fossila bränslen. Jag behöver inte ha
dåligt samvete, min bil blir en del av kretsloppet (2013-02-27 10:50)
Moderator: Vad tycker du är den största fördelen med biogas? (2013-02-27 10:10:04)
Pär Henriksson: 2015 inklusive balanserade utvecklingskostnader. (2013-02-27 10:49)
Moderator: När tror ni att bolaget kommer att visa ett nollresultat? (2013-02-27
10:08:39)

Pär Henriksson: Rötslammet används som ett högvärdigt gödsel, den kan användas
direkt eller så kan man utvinna de näringsämnen och mineraler som man behöver. Detta
är viktigt då det finns begränsad tillgång till vissa mineraler. (2013-02-27 10:49)
Moderator: Vad gör man med restprodukten vid biogasframställning? (2013-02-27
10:07:18)
Pär Henriksson: De krafter som uppstår gör att det blir hål eller porer i cellmembranet.
Det är därför tekniken kallas elektroporation. Om spänningen är tillräckligt hög förblir
dessa porer öppna och cellen dör. Detta gör att näring läcker ut eller blir lättare att nå
för de bakterier som skall omvandla denna till gas. (2013-02-27 10:48)
Moderator: Vad händer egentligen när pulsen kommer? (2013-02-27 10:09:40)
Pär Henriksson: Dessa tre personer är nyckelpersoner och har 10 000 optioner var.
Anders Boman är en anställd i bolaget, Rudolf Tornehjelm är VD på Söderåsens Biogas
AB (Wrams anläggning) och Mikael Hansson driver en konsultrörelse som vi samarbetar
med sedan lång tid tillbaka (2013-02-27 10:48)
Moderator: Vem gick optionsprogrammet till mer än er i ledningen? Vem är Anders B.
Rudolf och Micke ? (2013-02-27 10:12:56)
Pär Henriksson: Vi har, efter en omfattande genomlysning av bolaget, beviljats ett
affärsutvecklingslån på 4.5 MSEK detta är ett så kallat mjukt lån som skall
motfinansieras med lika mycket privata pengar. Det är bland annat det som
noteringspengarna skall användas för. (2013-02-27 10:47)
Moderator: Vilket stöd har ni fått av energimyndigheten? (2013-02-27 10:12:23)
Pär Henriksson: Ja, stort! (2013-02-27 10:47)
Moderator: Finns de intresse för Optifreeze idag? (2013-02-27 10:12:46)
Pär Henriksson: Nej, spänningen är hög och effekten hög men pulsen är mycket kort,
några få miljondels sekunder. Medeleffekten är därför några få kilowatt, förmodligen drar
transportpumpen högre effekt. (2013-02-27 10:46)
Moderator: Hög spänning och kilovolt betyder det att anläggningen behöver ha speciell
elinstallation? (2013-02-27 10:09:27)
Pär Henriksson: Det är vi dessvärre förhindrade att svara på, vill gärna men får inte.
Det är en stor internationell aktör som står bakom. (2013-02-27 10:46)
Peter: VAr finns den befintliga anläggningen och vem är er partner? (2013-02-27
10:28:41)
Pär Henriksson: Det hoppas vi verkligen, diskusioner pågår med flera parter. Om ett
förslag kommer sätter vi oss ner och diskuterar. (2013-02-27 10:45)
Peter: Kommer vi att få se aktivitet också i Optifreeze? Kan en avknoppning bli aktuell?
(2013-02-27 10:13:45)
Pär Henriksson: Absolut, på sikt är detta ett mål. Inledningsvis kommer vi att satsa på
försäljning då vi tror att detta är enklaste vägen till marknaden. (2013-02-27 10:44)

Moderator: Kan man inte tänka sig att ni istället leasar ut utrustningen eller har någon
form av hyresavtal? (2013-02-27 10:06:45)
Pär Henriksson: Sverige har en framskjuten position inom cleantech och Lund är en bra
miljö för innovationsbolag, så vi ser mycket positivt på att vara lokaliserade i Lund och
ha världen som vår marknad. (2013-02-27 10:43)
Moderator: Är det inte en nackdel att finnas i Sverige då marknaden i huvudsak finns
utomlands ? (2013-02-27 10:03:38)
Pär Henriksson: Detta är en värde diskussion, vi tror att detta är ett rimligt pris för
slutanvändaren som ligger en bit under det pris man tar ut för en
värmebehandlingsanläggning. Detta har inte mycket att göra med tillverkningskostnaden
som är låg. TB på egen marknad bör ligga på ca 90 % (2013-02-27 10:42)
Moderator: Hur har ni kommit fram till att priset skall hamna på 8 MSEK, hur stort är
TB? (2013-02-27 10:06:30)
Pär Henriksson: Nej inte vad vi vet, det finns aktörer som har liknande teknik men som
är verksamma på andra marknader. Dessa kan möjligen ställa om och bli konkurrenter
men det finns ingen som vi känner till som har en nyckelfärdig förbehandlingsanläggning
för biogasråvara. (2013-02-27 10:41)
Moderator: Finns det konkurrenter? (2013-02-27 10:12:13)
Pär Henriksson: Styrelsen har fått förbindelser från ledningen omfattande 300 000
SEK. (2013-02-27 10:39)
Moderator: Vilka åtagande har huvudägarna/styrelsen gjort inför noteringen? (2013-0227 10:11:25)
Pär Henriksson: Jag, Pär, är återfallsenteprenör. Enteprenör är inget man blir det är
man. Jag är en jobbig figur som brinner för det jag håller på med samtidigt blir jag lika
glad och lycklig varje gång något lyckas och man når en milstolpe. I ett bolag som Arc
måste alla drivas av denna känsla, viljan att lyckas och nyfikenheten. Det är min roll att
driva på och se till att saker händer. (2013-02-27 10:37)
Bengt: Från mina egna erfarenheter i entreprenörsföretag vet jag att energin/känslan är
avgörande för uthållig framgång. Mycket annat går att köpa för pengar, men i med- och
motgång måste aktiva i verksamheten ändå ha roligt med varandra (i någon form). Vem
av er tillför "energin", hur förvaltar ni den? (2013-02-27 10:11:32)
Pär Henriksson: Ja vi har tagit bilder med Elektronmikroskop där man tydligt kan se
effekten. Dessa bilder finns på vår hemsida www.arcaromapure.se. Vi har också mätt
effekten med bakterieanalyser och gasproduktionsmätning. (2013-02-27 10:35)
Moderator: Har ni någon form av bevis som visar cellerna verkligen går sönder och att
det blir hål i cellhöljet? (2013-02-27 10:09:53)
Pär Henriksson: Bolaget äger patentet. Vi har ett brett svenskt patent och ett PCT
patent som ligger i nationell fas. Detta har beviljats i 3 länder och behandlas i ytterligare
ett tiotal. Vi avser att söka fler patent som är smalare och inriktade på aktuella
applikationer. (2013-02-27 10:33)
Moderator: Har ni patent? Hur ser de ut? Äger bolaget dessa? (2013-02-27 10:12:39)

Pär Henriksson: Problemet är inte att hitta applikationer. Det är viktigt att fokusera,
just nu satsar vi på biogas men har även diskussioner rörande flytande livsmedel, vissa
livsmedel har hög halt av proteiner och tål inte värme, vatten och ballastvatten är också
aktuellt här föregår diskussioner. (2013-02-27 10:33)
Moderator: Vad kan Cept plattformen användas till mer än biogas? (2013-02-27
10:11:36)
Pär Henriksson: Med CEPT kan man producera mer gas på kortare tid. Dessutom kan
nya råvaror användas som idag inte är lönsamma. Biogasen blir lönsam och affärsmässig
och inte beroende av olika former av offentligt stöd (2013-02-27 10:32)
Moderator: Vad är fördelen med CEPT? (2013-02-27 10:10:16)
Pär Henriksson: Jag (pär henriksson) därför söker vi tekniker med brett knowhow så vi
kan sprida kunskapen och den bärande iden. (2013-02-27 10:31)
Moderator: Vilken är den största risken? (2013-02-27 10:10:40)
Pär Henriksson: Som vi skrev tidigare så omvandlas sopor till en resurs. Biogas är CO2
neutralt. CEPT kan komma att bli en boost för biogasproduktionen, om 2020 visionen blir
sanning och CEPT finns på alla anläggningar innebär besparingen en co2 reduction i nivå
med utsläppen från inrikesflyget. Besparingen alltså, effekten av biogasen i sig ej
inräknad. (2013-02-27 10:30)
Anders: Arc Aroma är ett cleantech företag. Vad gör Arc Aroma för miljön? (2013-02-27
09:39:01)
Pär Henriksson: Det fina med biogas är att man omvandlar en samhällsbelastning
(sopor) till en resurs (biogas) som kan ersätta fossila bränslen. Bilen kan bli en del av
kretsloppet. (2013-02-27 10:28)
Micke: Vad använder ni för bränsle i processen för att få fram slutprodukten biogas?
(2013-02-26 16:31:55)
Pär Henriksson: Vet inte vad det är, klart vi är berädda att ta ännu större ansvar.
(2013-02-27 10:27)
Daniel: Skulle ni som bolag vara intresserade i company govenance model som
http://plantagon.com/governance med tesen Business as usual is over! Är ni beredda att
ta ett större ansvar? (2013-02-26 20:39:57)
Pär Henriksson: Nej, men vi har en fullskalig pilot som vi kör när vi är på plats. Igår
producerade denna drygt 12 ton. Vi planerar att ha en anläggning igång som kör dygnet
runt under innevarande år. I lab har vi en miniversion som vi använder för simuleringar
och tester. (2013-02-27 10:27)
Lasse: Har ni någon producerande anläggning idag? (2013-02-27 10:08:35)
Pär Henriksson: Nej egentligen inte. Vi (styrelsen) är övertygade om att varje enskild
producent av biogas är intresserad av att optimera sin lönsamhet, framför allt då vår
teknik erbjuder en payoff tid på ca 18 månader för en medelstor anläggning. Det finns
möjlighet till lönsamjhet även utan subventioner. (2013-02-27 10:25)

Peter: Finns det en konflikt mellan vad ni erbjuder och subventionerna? Här finns väl
inget konkurrensförhållande? (2013-02-27 10:14:47)
Pär Henriksson: Sätter oss vid bordet och diskuterar! (2013-02-27 10:24)
Moderator: Om det dyker upp en intressent som vill köpa Optifreeze vad gör ni då?
(2013-02-27 10:11:09)
Pär Henriksson: Ja, flera! (2013-02-27 10:23)
Moderator: Optifreeze, har ni haft kontakt med tänkbara kunder? (2013-02-27
10:10:52)
Pär Henriksson: Vi kan inte ge någon rådet att köpa aktier i vårt bolag eller något
annat bolag för den delen, det är inte sunt och korrekt. Vi har själva satsat både pengar
och tid i bolaget och tror på framtiden. Att satsa pengar i aktier är alltid en risk. (201302-27 10:23)
Fredde: Hej! Kan ni ge några argument varför jag, som hårt arbetande tvåbarns far,
skulle investera semesterkassan i er aktie? Hur skall ni få Arc Aromas bolagsvärde att
öka i framtiden? (2013-02-25 13:38:47)
Pär Henriksson: Ta patent där marknaden finns, konkurenterna finns och där
eventuella intressenter som kan tänkas vilja köpa bolaget finns (2013-02-27 10:21)
Moderator: Vilken patentfilosofi har ni? (2013-02-27 10:10:33)
Pär Henriksson: Det kan vi inte svara på idag. Vi ser stora möjligheter och har gjort
vissa försök med alger och med skogsavfall. Det ser lovande ut och intresset är stort.
(2013-02-27 10:20)
Daniel: CEPT lösningen förbättrar massan för rötnings processen. 20 tera watt 2020
biogas säger sverige visionen. Hur stor del och vilka typer av massa kan ni penetrera
med er lösning? (2013-02-27 10:10:37)
Pär Henriksson: Finns flera likheter men mikrovågor genererar värme och är förbrukar
relativt mycket energi (2013-02-27 10:18)
Moderator: Man har hört om liknande lösningar som bygger på mikrovågor vad är
skillnaden? (2013-02-27 10:05:54)
Pär Henriksson: Ca 45 efter den PP (Private Placement) som genomfördes under tidig
höst, vilken blev övertecknad. (2013-02-27 10:17)
Moderator: Hur många aktieägare har ni ? (2013-02-27 10:11:17)
Pär Henriksson: Ja, mer fokuserat på applikationen biogas. Det patent vi har är brett
och täcker flera applikationer (2013-02-27 10:16)
Moderator: Har ni fler patent på gång? (2013-02-27 10:10:25)
Pär Henriksson: Ja ca 1 Msek i en riktad emission till PO rosenqvist och ca 2 msek i en
Private Placement i höstas. I private placement tecknade även grundaren till närstående
barn på sammal villkor.

Moderator: Har ni tagit in kapital till bolaget tidigare? (2013-02-27 10:06:25)
Pär Henriksson: Svårt att säja, mycket har varit i form av oavlönat arbetet, lokaler,
material och lönekostnader som burits av systerbolag och moderbolag. Uppskattningsvis
ca 3-4 msek + ca 2 msek i rena insatta pengar.
Moderator: Hur mycket har ni själva som sitter i styrelsen satsat i bolaget? (2013-02-27
10:05:25)
Pär Henriksson: Vi har ett sk Lock-Up agreement som säjer att majoritetsägaren för
sälja högst 10% per år och övriga huvudägare maximalt 20%/år under två år. (2013-0227 10:14)
Moderator: Vad säjer att ni inte kommer att sälja era aktier, finns det något avtal?
(2013-02-27 10:04:42)
Pär Henriksson: Vi (styrelsen) är övertygade om att varje enskild producent av biogas
är intresserad av att optimera sin lönsamhet, framför allt då vår teknik erbjuder en payoff tid på ca 18 månader för en medelstor anläggning. (2013-02-27 10:13)
Moderator: Om staten fortsätter att subventionera biogas, kommer då Er affärside att
hålla ? (2013-02-27 10:03:01)
Pär Henriksson: Det är bolagets uppfattning att nettomarginal på ca 20-25%. Detta
kan vara något lägre på mera avlägsna marknader där vi kommer att arbeta med olika
partners. Detta betyder att våra marginaler blir något lägre här. (2013-02-27 10:11)
Peter: Vilken marginal tror ni är rimlig i ett längre perspektiv? (2013-02-26 10:45:33)
Pär Henriksson: Jo det stämmer, jag lämnade CLS som jag fortfarande har ett stort
intresse i, för att satsa på AAP. Det finns flera anledningar till att jag kommer att stanna
kvar, jag och min sambo är dominerande ägare, det är ”min” uppfinning och ”mitt”
projekt – jag vill följa detta till framgång. Jag kan inte se att jag kommer att starta upp
ett nytt projekt efter detta, (2013-02-27 10:08)
Moderator: Du var en av grundarna av CLS och har även hjälpt andra bolag att ta fram
nya produkter, vad är det som säjer att du kommer att finnas kvar i Aap? (2013-02-27
10:07:03)
Pär Henriksson: Bolaget har en stark balansräkning och möjlighet att justera
ambitionsnivån i tid eller hitta alternativ finansiering. Vi har så här lång haft ett mycket
stort intresse från olika typer av investerare och ser positivt på att emissionen blir
fulltecknad. (2013-02-27 10:07)
Moderator: Vad händer med bolaget om emissionen inte blir fulltecknad ? (2013-02-27
10:03:24)
Pär Henriksson: - PL Holding AB, (Pär Henriksson, Lillemor Glans) ca 70 %, - Confidera
Syd AB, (Anders Hättmark) ca 7,6 % - Ironblock AB (PO Rosenqvist) ca 7,4 % - Martin
Hagbyhn ca 5,8% - Övriga ca 40 ägare ca 8,4 % (2013-02-27 10:06)
Moderator: Vem är ägarna i Arc Aroma Pure idag? (2013-02-27 10:04:14)

Pär Henriksson: ARC – ljusbåge, Aroma – smak och lukt, Pure – ren och oförvanskad.
Bra tänk när det handlade främst om livsmedel (2013-02-27 10:05)
Moderator: Vad betyder Arc Aroma Pure – står det för något speciellt eller vad? (201302-27 10:03:59)
Pär Henriksson: -Vi har först och främst patent som skyddar oss. Vi kan också bygga in
skydd mot kopiering i design av elektronik. Även vårt stora teknikförsprång skyddar oss.
Som alla andra företag som hantera känslig information så måste vi jobba med säkerhet.
(2013-02-27 10:04)
Moderator: Vad gör Ni för att skydda Er teknik mot kopiering ? (2013-02-27 09:57:45)
Pär Henriksson: Jag sitter här tillsammans med P.O Rosenqvist VD och Anders
Hättmark. Du är välkommen att ställa frågor - tänk på att du måste vara inloggad för att
kunna fråga.
Pär Henriksson: Hej, välkommen till denna Hearing, jag heter Pär Henriksson är
grundare till Arc Aroma Pure.

