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VIKTIG INFORMATION 

INBJUDAN TILL 
FÖRVÄRV AV UNITS I
INUHEAT GROUP AB (PUBL)  

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I prospektet för Inuheat Group AB (publ) (”Inuheat” eller ”Bolaget”) finns en be-
skrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska 
dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning 
på Bolagets (www.inuheatgroup.se) och Sedermera Corporate Finance AB (www.sedermera.se) respektive hemsidor.



INUHEAT GROUP AB (publ)
Sedan Bolagets grundande 2013 har Inuheat arbetat med 
att internt utveckla, producera och sälja värmeplattformen 
Inuheat Wearable Heating Platform (IWHP) som enkelt kan 
integreras i klädmärkenas kollektioner och därmed kommer-
sialiseras på marknaden. Bolagets produkt är skyddad i tre 
patentfamiljer vilket ger en stabil grund för fortsatt tillväxt. 
Den första generationen av IWHP lanserades under 2016 
genom ett antal modeller av strumpor från Seger Europe AB.

INUHEAT WEARABLE HEATING PLATFORM
INUHEAT®s plattform, IWHP, tillhandahåller ett komplett 
system för att utveckla, producera och lansera värmeför-
beredda HEAT READY-produkter på marknaden. Tack vare 
de tunna materialen i de textila komponenterna och den 
robusta lösningen med INUHEAT® Smart Garment Con-
nectors för att föra över ström från INUHEAT®s powerpacks 
adderar HEAT READY ett premiumvärde till produkten och 
ekosystemets framtida bredd ger konsumenten ökade val-
möjligheter och användningsområden. Plattformen består 
av INUHEAT® Electronics, INUHEAT® Digital Solutions och 
INUHEAT® Textiles. 

NY AFFÄRSMODELL ÖPPNAR UPP FÖR LÖNSAMHET 
VID LÄGRE VOLYMER
Sedan januari 2021 har Inuheat gjort ett omfattande ar-
bete kopplat till Bolagets affärs- och distributionsmodell 
med målsättningen att nå lönsamhet vid lägre volymer 
än tidigare. Inuheat har en affärsmodell som ett s.k. ”pre-
miumvarumärke”, vilket i INUHEAT®s fall definieras som 
fokus på stabilitet och hög kvalitet. Bolagets intäktsmodell 
bygger på försäljning av INUHEAT® Textiles till varumärken 
som vill skapa HEAT READY-värmeförberedda produkter 
som ska ingå i INUHEAT®s ekosystem samt försäljning av 
INUHEAT® Electronics till slutkonsument, återförsäljare 
och varumärken för att möjliggöra aktiv värme i HEAT 
READY-produkter.

EN PREMIUMFUNKTION FÖR ÖKAD KOMFORT HOS 
ANVÄNDARE 
Med HEAT READY kommer INUHEAT®s samarbetspartners 
att utveckla så kallade HEAT READY-produkter som är 
förberedda för att ge användaren aktiv värme. Användaren 
kan då själv välja om denne vill köpa till elektroniken från 
INUHEAT® för att tillföra aktiv värme. Målsättningen är att 
HEAT READY ska bli ny branschstandard vid utveckling och 
tillverkning av textila produkter där aktiv värme kan tillföra 
ett premiumvärde och bidra till att öka den personliga 
komforten och välbefinnandet hos användaren.

TYDLIG MARKNAD FÖR INUHEATS PRODUKT
Bolagets ledning har under 2021 med hjälp av en extern 
partner genomfört en marknads- och konkurrensanalys, 
primärt riktad mot outdoorsegmentet, som tydligt visar 
att det finns en marknad för Inuheats produkter. Mark-
nadsundersökningen visar att outdoorbranschen för pre-
miumvärmeprodukter, vilken enligt Bolaget definieras som 
Inuheats marknad, förväntas växa dubbelt så snabbt som 
den övriga accessoarmarknaden de kommande åren*. Den 
totala marknaden för premiumvärmeprodukter bedöms 
inom tre år nå ett butiksvärde om 370 – 500 miljoner €** 
globalt. Under 2021 uppnådde Inuheat sitt delmål att 
leverera 4 000 system till fyra varumärken som lanserade 
värmeprodukter på outdoor-marknaden med Inuheats 
teknologi implementerad. 

*  HuginBiz 2021, Market Potential Analysis

**  Marknadsrapport från Hugin Biz, augusti 2021.
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HEAT READY, värmeförberedda produkter, innebär att våra 
varumärkespartners säljer sina produkter med våra värmepaneler 
och/eller värmegarn implementerade. INUHEAT tillhandahåller 
elektroniken för aktiv värme separat. Konsumenten använder 
samma elektronik oavsett HEAT READY-produkt (att likna 
vid de koncept som finns för t ex handverktyg). Tillsammans 
med vår digitala plattform har vi säkerställt att vi kan förbättra 
produkterna kontinuerligt och dessutom förse användaren 
med en i segmentet omatchad nivå av kundsupport! Med 
börsnoteringen hoppas vi få nya långsiktiga ägare som vill vara 
en del av vår resa samt även öka medvetenheten om INUHEAT 
och HEAT READY - för ökad komfort och välbefinnande.

2021 innebar startskottet för vår transformering av INUHEAT 
till full kommersialisering. Vi har en tydlig vision att med våra 
smarta och innovativa produkter öka människors komfort 
och välbefinnande. Vår målsättning är att etablera oss på 
marknaden som en premiumfunktion i olika typer av produkter, 
exempelvis strumpor och handskar. Jag är stolt över hela 
teamet på INUHEAT som visar prov på en fantastisk förmåga 
att arbeta målinriktat. Denna vintersäsong nådde vi vårt första 
delmål att leverera 4 000 system till Hestra, Seger, Monnet och 
Rohner som lanserar värmeprodukter på outdoor-marknaden 
med vår teknologi implementerad.

Vår tillväxtagenda är aggressiv. 2025 ska vi nå en försäljningsvolym 
om 60 000 system. Det motsvarar en marknadsandel om ca 
3-4% inom kategorin värmeprodukter och därifrån tänker 
vi fortsätta växa. Vår produktplattform gör det enkelt för 
varumärken att skapa värmeförberedda produkter. INUHEAT 
ska vara ”top of mind” när det kommer till värmeprodukter för 
såväl varumärken som slutkonsumenter och HEAT READY 
ska bli en erkänd och efterfrågad premiumfunktion inom alla 
segment där aktiv värme kan bidra till att öka den personliga 
komforten.

En av oss beställd marknadsanalys visar att marknaden för 
värmeprodukter bedöms växa mer än dubbelt så mycket 
som övriga marknaden (inom segmenten outdoor, jakt och 
fiske). Detta bekräftas av våra befintliga kunder som alla ökar 
sina volymer inför kommande säsong. Vi kommer fortsatt 
aktivt arbeta för att ta oss in på nya segment och marknader, 
exempelvis arbetskläder. Fokus vår första säsong har varit 
på Sverige och Europa men ett av våra kundvarumärken har 
redan lanserat i Nordamerika, så vi är förberedda.

Säsongen 2021/22 var bara början och jag ser fram emot resan 
vi påbörjat. Vår lösning bekräftas av våra samarbetspartners 
och tack vare vår satsning på digitalisering känner vi att vi 

bara har gläntat på dörren för vad som är möjligt med vår 
plattform. Mycket arbete återstår men den ökade förståelsen 
för plattformen och det faktum att ökad personlig komfort är 
något som konsumenter värdesätter ger oss självförtroende 
i vår fortsatta marknadsbearbetning.

Jag vill gärna se er som investerare i vår emission av units, 
vår kapitalisering inför notering på Spotlight Stock Market. 
Sannolikt ser du samma potential i INUHEAT som vi själva 
och våra samarbetspartners gör. Tillsammans kan vi göra det 
möjligt för alla, genom idrottsutövande, fritidsaktiviteter eller 
på jobbet, att öka sin personliga komfort, må bättre och vara 
ute längre utan att frysa. Bra, eller hur?

Varmt välkommen att investera i Inuheat!

Tobias
Palmgren

VD Inuheat Group AB (publ)

”MARKNADEN FÖR VÄRMEPRODUKTER VÄXER DUBBELT SÅ 
SNABBT SOM ÖVRIGA OUTDOORMARKNADEN. MÖJLIGHE-
TEN ATT VARA UTE LÄNGRE UTAN ATT FRYSA ÄR STARKT 
EFTERFRÅGAD VILKET BEKRÄFTAS AV VÅRA KUNDER. VÅRT 
MÅL ATT ETABLERA HEAT READY SOM EN PREMIUMFUNK-
TION PÅ MARKNADEN LIGGER DÄRFÖR HELT RÄTT I TIDEN.”

VD HAR 
ORDET
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INUHEAT 
GROUP AB (PUBL)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat 
Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer 
i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem 
som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av 
produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör 
användning av tunna material för att förse användare med värme.

INUHEAT®s HEAT READY-strategi bygger på att varumär-
ken implementerar textila komponenter från INUHEAT® 
Textiles i sina produkter och gör dessa värmeförberedda, 
så kallade HEAT READY. Målet är att etablera Heat Ready 
by INUHEAT® Textiles som en premiumfunktion som har 
en minimal inverkan på produkternas vardagliga komfort 
och funktion samtidigt som det adderar värde genom 

att ge konsumenten möjlighet att lägga till aktiv värme 
när de vill öka eller bibehålla den personliga komforten. 
Alla HEAT READY-produkter har gemensamt att de kan 
använda samma produkter och lösningar från kärnan 
i ekosystemet som i dagsläget består av INUHEAT® 
Electronics och INUHEAT® Digital Solutions.

INUHEAT® Electronics – INUHEAT® Powerpack PP3 är 
plattformens smarta strömkälla som tack vare avancerad 
och sofistikerad teknik kan driva alla olika typer av textila 
lösningar som finns i ekosystemet. Powerpacket kan 
inhämta information kring plaggets resistans och skulle 
den avvika från förutbestämt intervall avbryts strömtill-
förseln för att undvika risk för eventuella brännskador.

Powerpacksen kopplas till de textila produkterna med hjälp 
av INUHEAT® Smart Garment Connectors som gör det 
möjligt att föra över ström utan att använda traditionella 
sladdkopplingar. Här överförs i stället strömmen med 
hjälp av magneter som sitter på Powerpack respektive 
Smart Garment Connector.

INUHEAT® Digital Solutions – Digitala lösningar för 
analys och styrning av elektroniken och marknadsledande 
supportmöjligheter. Digital Solutions består av två delar, en 
konsumentfokuserad smartphone app som gör det möjligt 

att styra den smarta strömkällan och INUHEAT® Cloud 
Service som bland annat innehåller en backend-lösning 
som är gjord för produktutveckling, programmering av 
produkterna och framtagning av statistik när det kommer 
till användande av produkterna. 

INUHEAT® Textiles - De delvis patenterade textila 
komponenter som monteras in i till exempel handskar, 
strumpor och andra produkter och gör dem HEAT READY, 
dvs förberedda för att alstra aktiv värme när de tillförs 
ström från INUHEAT®s elektronik. I dagsläget kan 
INUHEAT® Textiles erbjuda tunna värmepaneler som 
kan sys på eller lamineras direkt på produkten och ett 
patenterat värmegarn som kan stickas direkt in i lämpliga 
produkter. 2021/2022 används paneler i handskarna och 
värmegarnet i de strumpmodeller som når marknaden. 

INUHEAT®S PLATTFORM (IWHP) BESTÅR AV

APPEN
Via appen kan användaren 
bland annat styra värmen i 
plagget, se batteritid, välja 
om Powerpacket ska vibrera 
när telefonen ringer eller får 
meddelanden, se informa-
tion om tvätt och skötselråd 
samt kontakta support 
för hjälp.  Vid förlust kan 
appen ge information om 
Powerpackets sista position 
när det hade kontakt med 
telefonen. 

PP3 POWERPACK

GARMENT CONNECTORS

VÄRMEPANELER
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ERBJUDANDET 
I SAMMANDRAG

MÅLSÄTTNINGAR
Bolagets strategiska målsättning är att tillhandahålla en komplett plattform för aktiv uppvärmning av klädesplagg. 
Genom löpande samarbete med kunder och partners avser Bolaget att hitta nya tillämpningar för IWHP med det 
långsiktiga målet att bli den globala standarden inom aktiv klädesuppvärmning. Inuheat har idag ett flertal pågående 
utvecklingsprojekt tillsammans med marknadsledande varumärken. Parallellt med en tilltagande försäljning strävar 
Bolaget efter att expandera ytterligare genom att knyta till sig allt fler kunder och samarbetspartners.

2021/2022
· Marknadsexpansion i Europa och USA inom segmenten strumpor och handskar.
· Försäljning av cirka 4 000 system.
· Lansera produkter tillsammans med fyra varumärken.
· Nå en omsättning på cirka 1,5–2,0 miljoner SEK.  

2022/2023
· Försäljning av cirka 16 800 system.
· Lansera produkter tillsammans med åtta varumärken.
· Nå en omsättning på cirka 12–14 miljoner SEK.  

2023/2024
· Försäljning av cirka 41 000 system.
· Lansera produkter tillsammans med tolv varumärken.
· Nå en omsättning på cirka 30–35 miljoner SEK.

2024/2025
· Försäljning av cirka 66 000 system.
· Lansera produkter tillsammans med 16 varumärken.
· Nå en omsättning på cirka 50–57 miljoner SEK.
· Påvisa positivt resultat.

Anmälningsperiod: 12 april – 26 april 2022.

Erbjudandepris: 28,40 SEK per unit, motsvarande 7,10 SEK per aktie. 
Teckningsoptionerna av serie TO 2 erhålls vederlagsfritt.

Minsta post: 160 units (motsvarande 4 544,00 SEK). Varje unit består av 
fyra (4) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2.

Emissionsvolym: Det totala initiala erbjudandet uppgår till högst cirka 36,4 
MSEK (före emissionskostnader), och det totala beloppet 
förutsatt fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner är cirka 
34,6 MSEK (före emissionskostnader).

Teckningsförbindelser: Inuheat har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 
16 MSEK, motsvarande cirka 44 procent av den initiala 
emissionslikviden.

Antal aktier innan emissionen: 6 996 721 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 49,7 MSEK.

Planerad första dag för handel: 9 maj 2022. 

ISIN-kod för aktien: SE0017160864.

Vidhängande teckningsoptioner: Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar 
till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om lägst 
7,10 SEK och högst 9,00 SEK per aktie kontant. Anmälan 
av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 äger 
rum under perioden från och med den 12 januari till och 
med den 2 februari 2023. Vid fullt nyttjande av samtliga 
teckningsoptioner tillförs Bolaget cirka 34,6 MSEK (före 
emissionskostnader). 

ISIN-kod för teckningsoptioner TO 2: SE0017768583.
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EMISSIONSLIKVIDENS 
ANVÄNDANDE 
Genom de medel Bolaget tillförs efter emissionskostnader och kvittning av sedan tidigare erhållna brygglån och 
kompensation för brygglån, totalt cirka 22,6 miljoner SEK netto, är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter 
(ordnat efter prioritet):

• Rörelsekapital för löpande verksamhet, vidareutveckling av Bolagets befintliga produkter, utveckling av kom-
pletterande produktportfölj, samt stärka Bolagets organisation genom att anställa nyckelpersonal (cirka 50 
procent av emissionslikviden).

• Rörelsekapital för produktion (cirka 20 procent av emissionslikviden).
• Investeringar i marknadsföring och säljarbete (cirka 25 procent av emissionslikviden).
• Investeringar i produktverktyg, certifieringar och produktionslinor (cirka 5 procent av emissionslikviden).

Genom de medel Bolaget tillförs vid fullt nyttjande av teckningsoptioner, efter emissionskostnader, totalt cirka 32,3 
miljoner SEK netto, är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

• Rörelsekapital för löpande verksamhet, produktutveckling samt stärka Bolagets organisation (cirka 45 procent 
av emissionslikviden).

• Rörelsekapital för produktion (cirka 28 procent av emissionslikviden).
• Investeringar i marknadsföring och säljarbete (cirka 25 procent av emissionslikviden).
• Investeringar i produktverktyg, certifieringar och produktionslinor (cirka 2 procent av emissionslikviden).
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MER INFORMATION OM 
ERBJUDANDET OCH HUR 
DU TECKNAR UNITS 

LÄS MER HÄR
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https://sedermera.se/erbjudanden/inuheat-group-ab-2/



