Dansk
robotteknologi
på børsen

“Den globale byggeindustri har endnu
ikke høstet frugterne af digitalisering og
automatisering - Odico har udviklet en
løsning, der kan.”
- Anders Bundsgaard, CEO Odico

Velkommen
til en vækstrejse
Odico blev stiftet i 2012 med en vision om med robotteknologi at revolutionere bygge- og anlægssektoren,
der er en af de mindst automatiserede industrier.

Efter deltagelse i over 250 projekter for over 100 kunder ved vi, at
Odicos robotløsning kan revolutionere sektoren på globalt plan,
og med børsnoteringen inviterer
vi dig med på den rejse.
Det revolutionerende ved vores
robotløsning er, at vi ved at
automatisere og effektivisere de
nuværende og typisk manuelle
processer, dels gør det økonomisk muligt at opføre avancerede arkitektoniske designs og
visioner, dels gør det væsentligt
hurtigere og billigere at udføre
opgaverne – helt op til 100x hurtigere.
Vores robotløsning er udviklet primært til produktion af
betonstøbeforme, der er et globalt og milliardstort marked, men
robotløsningen har større anven-

delsesmuligheder. Således har vi
blandt andet leveret testemner til
vindmøller, støbeforme til facadepaneler, bærende elementer
og interiør i beton, samt skabeloner til muring af komplicerede
former.
Med blandt andet projekter for
internationalt anerkendte arkitekter og designere, har vi bevist,
at der er en international efterspørgsel for vores løsning. Provenuet fra børsnoteringen skal derfor anvendes til at bringe Odicos
robotløsning op på næste trin og
ud på det globale marked.
Med børsnoteringen går vi fra at
være en projektorienteret virksomhed til en volumenforretning
baseret på salg af vores robotløsning. Herved kan vi skalere forretningen til et globalt niveau.

Odico er first mover og uden
direkte konkurrence
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Anders Bundsgaard
CEO

Vi vil gerne invitere dig
med på denne vækstrejse
som aktionær.
På www.odico.dk kan
du finde yderligere
information om Odico og
børsnoteringen, samt se
hvor du kan tegne aktier
eller tilmelde dig et af vores
investormøder.

Den international kunstner Olafur Eliasson har skabt en bygning
uden lige linjer og med et stort antal meget komplekse geometrier.
Hovedentreprenøren vurderede, at det var urealistisk at opføre bygningen ved hjælp af traditionelle metoder både med hensyn til tid og
økonomi. Bygningen er den første i verden, der er opført med støbeforme udskåret med glødetråd af en robot.
KIRK KAPITALS HOVEDSÆDE

Odico leverede 4.500 kubikmeter
støbeforme, som effektivt blev
produceret med Odico’s robotløsning.
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En unik løsning
Odicos unikke løsning består af en standard industrirobot i
kombination med egenudviklet software og specialværktøj.

Det særlige ved Odicos robotløsning er,
at den omfatter hele processen fra en
2D eller 3D tegning til et færdigt robotproduceret emne. Således omdanner
Odicos software i første omgang 2D og
3D tegninger til specifikke instruktioner
til robotten til de individuelle emner.
Robotten kan herefter skære f.eks. forme
i flamingo på få minutter – forme, der
kan bruges til at støbe beton, glasfiber
eller andet materiale.
Odicos projektforretning har hidtil selv
produceret emnerne til kunderne. Med
Factory-on-the-Fly, der er vores unikke
og transportable robotløsning til byggeog anlægssektoren, kan emnerne produceres hos kunderne selv – f.eks. hos en
entreprenør på en byggeplads i USA, en
støbeformsproducent i Kina eller hos en
betonelementfabrik i Danmark. Herved
sparers ikke blot væsentlig tid, men også
megen transport.

Factory-on-the-fly består af robotten og skæreværktøjet monteret i en tilpasset skibscontainer samt Odicos softwareplatform.
For standardiserede produkter kan kunderne betjene Factoryon-the-Fly uden forudgående kundskaber, blot ved hjælp af en
ipad og en tilhørende Odico App. Herved kan Odico levere et
komplet system til fremstilling af støbeforme og andre byggeelementer direkte til byggepladser og produktionsanlæg hvor
som helst i verden.
Salg af nye Apps vil sammen med after market sales bidrage til
volumenforretningens ”recurring revenue”.
App-platformen, som vi forventer færdigudviklet inden for
seks måneder, vil nemt kunne tilpasses til produktion af forskellige støbeforme og bygningselementer. Således vil den
samme robotløsning kunne producere f.eks. søjler, bærende
bjælker, vægge med særlige vinduesudsparinger eller ligeløbstrapper – blot ved brug af forskellige Apps. Robotløsningen kan også tilpasses til andet end produktion af støbeforme,
og kan skære i andre materialer som f.eks. isoleringsmateriale,
fliser eller marmor.
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Odicos App-baserede system gør kunderne i
stand til nemt at producere individuelle former
og gør salg af Apps til en selvstændig indtægtskilde for Odico.

Vækstplanen
Markedet for Odicos robotløsning er den globale
bygge- og anlægssektor, og er derfor et
milliardstort marked.
Med deltagelse i over 250 projekter, for
mere end 100 kunder ved vi, at der er en
efterspørgsel for vores produkter. Med
Factory-on-the-Fly er Odico dertil first
mover og uden direkte konkurrenter.
Med en bygge- og anlægssektor generelt præget af stor priskonkurrence, høj
grad af manuelle processer og stramme
deadlines, forventer vi, at der er stor
international interesse for vores robotløsninger.
Bruttoprovenuet fra børsnoteringen på
op til 30 mio. kr. skal derfor bruges til en
yderligere internationalisering af projektforretningen samt til etablering og udrulning af salget af vores robotløsninger.
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Med en estimeret salgspris på op til 3
mio. kr. pr. Factory-on-the-fly er ambitionen, at Odico i 2021/22 har en installeret
base på 150 Factory-on-the-Fly, opnår en
omsætning i niveauet 200 mio. kr. samt
et resultat før skat på 60 mio. kr.
Siden etableringen har Odico omsat for
ca. 18 mio. kr. For regnskabsåret 2017/18
forventes en omsætning på ca. 3,6 mio.
kr. og et resultat før skat på ca. 1 mio. kr.
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“Det havde nok ikke kunnet lade
sig gøre uden robotteknologien”
- Dorte Mandrup, Arkitekt

Dansk robotteknologi hjælper stjernearkitekt
Den internationalt anerkendte danske arkitekt, Dorthe Mandrup, blev
udtaget til årets hovedudstilling på den prestigefyldte La Biennale di
Venezia, med en 200 m2 stor installation, der illuderer uendeligheden
og stemningen af det grønlandske landskab. Hun udvalgte Odico til at
lave den yderst komplekse og krævende arkitektoniske installation.
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Odicos ledelse

Anders Bundsgaard
CEO og medstifter

Asbjørn Søndergaard
CTO og medstifter

Anders Bundsgaard har stor
erfaring fra byggebranchen og
kommerciel forretningsudvikling
og har haft ansvar for flere af
virksomhedens nøgleprojekter,
f.eks. Kirk Kapital og Opus Tower
projekterne. Tidligere ansættelser
inkluderer Channel Partner Manager hos ABB i Danmark, Area
Sales Manager hos Cabin Plant
A/S og bygge- og projektleder
hos FLSmidth.

Asbjørn Søndergaard, er en entreprenør indenfor robotbaseret
arkitektur og en internationalt
anerkendt ekspert inden for
robotkonstruktion af byggematerialer og avanceret digital
konstruktion. Asbjørn Søndergaard er arkitekt og har en ph.d.
fra Arkitektskolen i Aarhus.

Henrik Winther
Knudsen
CPO
Henrik Winther Knudsen er
uddannet produktionsingeniør
(B.Sc.) fra Syddansk Universitet
og har en lang karriere som
fagdirektør og administrerende
direktør i internationale fremstillingsvirksomheder. Senest
har Henrik Winther Knudsen
været administrerende direktør
i Newtec A/S og før da blandt
andet besiddet ledende roller i
ABB-koncernen.

Lars Christiansen
CFO
Lars Christiansen har været medlem af direktionen i C.W. Obel A/S
med ansvar for koncernøkonomi, og medvirket til strategi og
transformation fra industrikonglomerat til investeringsselskab.
Før da varetog Lars Christiansen
adskillige seniorposter i ABB,
senest som koncernøkonomidirektør for de danske aktiviteter i
ABB-gruppen.

Odicos bestyrelse

Jens Munch-Hansen
Formand
Jens Munch-Hansen har været
medlem af direktionen og koncerndirektør i TDC med ansvar for
den danske erhvervsforretning
samt den samlede forretning i
Sverige, Norge og Finland. Før
da varetog Jens Munch-Hansen
adskillige senior poster i IBM,
heriblandt som administrerende
direktør for IBM i Norden.

Lars Baun
Bestyrelsesmedlem
og medstifter
Lars Baun er selvstændig forretningsudvikler, investor, Business
Angel, Mentor, Business Coach
og professionelt bestyrelsesmedlem i flere virksomheder. Derudover har han været medstifter af
en række virksomheder og har
tidligere været administrerende
direktør for Coromatic A/S og
medejer af koncernen indtil virksomheden blev solgt til EQT.

Niels Kåre Bruun
Bestyrelsesmedlem
Niels Kåre Bruun er administrerende direktør i BetterHome ApS,
der er ligeligt ejet af Danfoss A/S,
Grundfos Holding A/S, Rockwool
A/S og Velux A/S. Tidligere har
Niels Kåre Bruun været Afdelingsdirektør i Grontmij A/S, Divisionsdirektør i Rambøll Group A/S og
Divisionschef i Force Technology.
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Vilkår for udbuddet
Selskabet udbyder minimum 2.840.910
stk. og maksimalt 3.409.091 stk. Nye
Aktier á nominelt DKK 0,05 (“Udbuddet”).
Det nøjagtige antal af Nye Aktier vil
blive fastsat på grundlag af bookbuilding, men hvis der ikke findes købere
til mindst 2.840.910 Udbudte Aktier,
svarende til et bruttoprovenu på DKK
25 mio. kr., eller hvis der inden Udbudsperiodens udløb indtræffer væsentlige,

negative begivenheder, der efter Bestyrelsens opfattelse vil gøre det utilrådeligt
at gennemføre Udbuddet, vil Udbuddet
ikke blive gennemført.

•	Tegningsordrer op til og med DKK
500.000 tildeles 100%, såfremt det er
muligt, og reduceres ellers forholdsmæssigt.

Hvis det samlede antal aktier, der er
afgivet ordrer på, overstiger antallet af
udbudte aktier, vil der blive foretaget
reduktion som følger:

•	Tegningsordrer over DKK 500.000 sker
ved individuel tildeling (diskretionær),
som besluttet af selskabets bestyrelse.

Indlevering af ordrer
Der skal minimum tegnes 450 stk. aktier,
svarende til DKK 3.960 pr. tegningsordre.
Aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget
kontoførende pengeinstitut eller ved
indlevering af tegningsblanketten til
investors eget kontoførende pengeinstitut. Forhør dig i dit pengeinstitut om og
hvordan du kan tegne aktier.

Tegningsblanket og virksomhedsbeskrivelse kan downloades på Odicos
hjemmeside www.odico.dk eller ved
henvendelse til Kapital Partner på ipo@
kapitalpartner.dk.

Tidsplan
Udbudsperiode begynder ............................................................................................11. juni 2018
Udbudsperiode slutter ..............................................................................22. juni 2018 (kl. 23:59)
Resultat af udbuddet offentliggøres..........................................................................25. juni 2018
Første handelsdag for Odico-aktien på Nasdaq First North Denmark...........29. juni 2018

Vigtig information
Denne brochure er udarbejdet af Odico A/S (”Selskabet”) udelukkende
til orientering og udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse. Ingen person
bør købe eller tegne aktier i Selskabet, medmindre dette sker på
grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i virksomhedsbeskrivelsen,
offentliggjort den 7. juni 2018 i forbindelse med udbuddet og optagelse
af aktier til handel på Nasdaq First North Denmark, herunder eventuelle
ændringer eller tillæg dertil.
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Denne brochure udgør ikke eller indgår ikke som en del af, og skal ikke
fortolkes som, et tilbud om at sælge eller udstede, eller en opfordring til
at købe eller tegne aktier, eller andre værdipapirer i Selskabet.
Denne brochure indeholder fremadrettede udsagn, der indebærer risici
og usikkerheder. De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne
brochure, gælder kun per datoen herfor og kan ændres uden varsel.

