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1 Indledning 

1.1 Generelt 
Denne Virksomhedsbeskrivelse (”Virksomhedsbeskrivelse”) er udarbejdet af Odico A/S (”Odico” eller 
”Selskabet”) i forbindelse med optagelsen af Selskabets Aktier inklusiv de Nye Aktier til handel på Nasdaq 
First North Denmark, samt et offentligt udbud (”Udbuddet”) i Danmark på minimum 2.840.910 og 
maksimum 3.409.091 stk. nye aktier (”Nye Aktier”) á nominelt DKK 0,05 i Odico til en Udbudskurs på DKK 
8,80 pr. aktie a nominelt DKK 0,05. 
 
Anmodning om fremsendelse af Virksomhedsbeskrivelsen bedes rettet til Selskabet eller Certified Adviser. 
Kontaktoplysninger fremgår under "Definitioner og Ordliste" bagerst i denne Virksomhedsbeskrivelse. 
 
Kort om Odico 
Odico har siden sin etablering i 2012 udviklet en kosteffektiv teknologiplatform bestående af en standard 
industrirobot og egenudviklet software  og skæreværktøj bl.a. til fremstilling af støbeforme. 
Produktionsmetoderne har som udgangspunkt henvendt sig til byggeindustrien for en enkel, hurtig og 
lønsom fremstilling af eksempelvis betonstøbeforme i avancerede geometrier. Odicos teknologi muliggør 
endvidere bearbejdning i adskillige materialetyper og retter sig derfor bredt og generelt til en række 
forskellige segmenter. 
 
Indtil videre har Odico været drevet som en projektforretning og teknologiplatformen har gennem Odicos 
første 5 år været anvendt i mere end 250 projekter til mere end 100 kunder i en række lande. Odico ønsker 
nu internationalt at udbrede sin robotløsning. Det vil Selskabet gøre gennem standardisering og salg af 
konceptet Factory-on-the-Fly. Provenuet fra Udbuddet skal således anvendes til den planlagte 
transformation fra en projektforretning til en teknologileverandør gennem salg af Factory-on-the-Fly. 
 
Kort om Udbuddet 
Baseret på Udbudskursen udgør Markedsværdien af Selskabet før Udbuddet DKK 88 mio. Efter 
gennemførelsen af Udbuddet ved tegning af Minimumsudbuddet vil Markedsværdien af Selskabet være 
DKK 113 mio. og ved Maksimumsudbuddet vil Markedsværdien af Selskabet være DKK 118 mio. 
 
Virksomhedsbeskrivelsen er offentliggjort på Nasdaq First North's og Selskabets hjemmeside (odico.dk) 
efter Nasdaq First North Denmarks betingede accept af optagelse af Selskabets Aktier til handel. Da 
Virksomhedsbeskrivelsen ikke er et prospekt, hverken kan eller skal det godkendes af Finanstilsynet. 
 
Udbuddet er underlagt dansk ret og eventuelle tvister vedrørende Udbuddets eller denne 
Virksomhedsbeskrivelse skal afgøres ved de danske domstole. Virksomhedsbeskrivelsen er udarbejdet i 
overensstemmelse med dansk ret og gældende regler og krav, som fremgår af Nasdaq First North Nordic 
Rulebook dateret 3. januar 2018. Da Udbuddet udgør under EUR 5 mio. er der ikke krav om udarbejdelse af 
prospekt i henhold til Lov om Kapitalmarkeder.  
 
Selskabets Certified Adviser er: Kapital Partner, Havnegade 39; 1058 København K, Denmark; Tel: +45 89 88 
78 46. 
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1.2 Vigtig information om Udbuddet 
Der henvises til afsnit 5 ”Risikofaktorer” for en gennemgang af en ikke-udtømmende oplistning af nogle af 
de risici der er forbundet med Selskabet og investering i Selskabets aktier. Virksomhedsbeskrivelsen 
indeholder udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold samt om den fremtidige 
udvikling i Selskabet. Sådanne udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold omfatter 
kendte risici og usikkerheder og er baseret på en række forudsætninger, som kan vise sig ikke at holde, eller 
som kan ændre sig. Selskabets faktiske fremtidige udvikling, resultater mv. kan således afvige væsentligt fra 
de forventninger og estimater mv., som er indeholdt i Virksomhedsbeskrivelsen. 
 
Virksomhedsbeskrivelsen er ikke et tilbud, anbefaling eller en opfordring fra Selskabet eller Kapital Partner 
ApS (”Certified Adviser”) til køb eller tegning af aktier i Selskabet. Potentielle købere af de Nye Aktier i 
Selskabet må selv vurdere, om oplysningerne i Virksomhedsbeskrivelsen er relevante, og et eventuelt køb 
skal baseres på de undersøgelser, som vedkommende selv finder nødvendige. Udbuddet gennemføres kun i 
Danmark. Udlevering af Virksomhedsbeskrivelsen og Udbuddet af Aktierne kan være begrænset ved lov i 
visse lande. Personer uden for Danmark, der kommer i besiddelse af denne Virksomhedsbeskrivelse, 
opfordres af Selskabet og Selskabets Certified Adviser til selv at indhente oplysninger om og iagttage 
sådanne eventuelle begrænsninger og bør undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige 
konsekvenser, som vil være relevant for den pågældende forud for tegning af de Nye Aktier. 
 
Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at investeringer i selskaber, hvis 
aktier er optaget til handel på Nasdaq First North Denmark, kan være mere risikobetonede end 
investeringer i børsnoterede selskaber, idet selskaberne ofte er mindre vækstselskaber med en kortere 
driftshistorik og som dermed er mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger og udsving. Ligeledes 
kan likviditeten, og dermed omsætteligheden, i aktier, der er optaget til handel på Nasdaq First North 
Denmark, være mere begrænset end ved investeringer i aktier noteret på hovedmarkedet. 
 
Virksomhedsbeskrivelsen indeholder historiske markedsdata og brancheforventninger, herunder 
oplysninger vedrørende størrelsen af visse af de markeder, Odico opererer på. 
Disse oplysninger er blevet opgjort på baggrund af en række forskellige offentlige kilder, herunder 
rapporter udgivet af McKinsey & Company, Region Syddanmark, Statistica samt selskabers hjemmesider og 
andre offentligt tilgængelige oplysninger, og er endvidere baseret på Odicos viden om markederne. Odico 
anser kilderne for at være pålidelige, men brancheforventninger og markedsanalyser er ikke blevet 
uafhængigt efterprøvet af Odico, og der kan ikke gives sikkerhed for, at disse historiske oplysninger er 
korrekte. Brancheforventninger er i deres natur behæftet med betydelig usikkerhed og er i sig selv 
følsomme over for en række eksterne faktorer såsom den generelle økonomiske udvikling. Der kan ikke 
gives sikkerhed for, at nogen af forventningerne vil blive opfyldt. Det er derfor muligt, at udviklingen i 
Odicos aktiviteter afviger fra den markedsudvikling, der er angivet i Virksomhedsbeskrivelsen. Selskabet 
påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere sådanne oplysninger. Markedsstatistikker er forbundet med en 
indbygget usikkerhed og afspejler ikke nødvendigvis de faktiske markedsforhold. Sådanne statistikker er 
baseret på markedsundersøgelser, der igen er baseret på stikprøver og subjektive vurderinger. 
Odico bekræfter, at oplysninger fra tredjemand er gengivet korrekt, og at der efter Selskabets 
overbevisning ud fra de oplysninger, der er offentliggjort af tredjemand, ikke er udeladt fakta, som kan 
medføre, at de gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. Enhver henvisning til, eller erklæring 
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om, Selskabets konkurrencestilling er baseret på Selskabets egen vurdering og viden om det marked, som 
Selskabet opererer på. 
 

1.3 Udbuddet i sammendrag 
Udbudsperiode 
11. juni 2018 kl. 00:01 – 22. juni 2018 kl. 23:59.  
 
Udbudskurs 
Udbuddet gennemføres som en fastkursemission, og Udbudskursen for de Nye Aktier er fastsat til DKK 8,80 
pr. aktie a nominelt DKK 0,05. 
 
Antal aktier inden Udbuddet 
Selskabet har én aktieklasse. Per datoen for Virksomhedsbeskrivelsen udgør Selskabets aktiekapital DKK 
500.000 fordelt på 10.000.000 stk. aktier af nominelt DKK 0,05. Baseret på Udbudskursen er 
markedsværdien af Selskabet DKK 88 mio. pr. datoen for Virksomhedsbeskrivelsen. 
 
Udbuddets omfang og antal aktier efter Udbuddet 
De Nye Aktier får samme rettigheder som de Eksisterende Aktier. Maksimumudbuddet omfatter 3.409.091 
stk. Nye Aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 30 mio. Minimumsudbuddet er på 2.840.910 stk. Nye 
Aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 25 mio. Hvis der ikke findes investorer til Minimumsudbuddet 
på 2.840.910 stk., vil Udbuddet ikke blive gennemført.  
 
Ved Minimumsudbuddet vil Markedsværdien af Selskabet efter gennemførelsen af Udbuddet være DKK 
113 mio. og ved gennemførelse af Udbuddet ved Maksimumudbuddet vil Markedsværdien være DKK 118 
mio. 
 
Udbud og optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark 
De Nye Aktier og de Eksisterende Aktier er godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North 
Denmark, under forudsætning af gennemførelse af Udbuddet samt opfyldelse af Nasdaq First North 
Denmarks krav til aktionærspredning og Free Float.  
 
Efter Udbudsperiodens udløb offentliggør Selskabet resultatet af Udbuddet og hver investor modtager en 
opgørelse over det antal Nye Aktier, der er tildelt investoren, og værdien heraf til Udbudsskursen, 
medmindre andet aftales mellem investoren og investors kontoførende institut. Første handelsdag for 
Aktierne på Nasdaq First North Denmark forventes at være den 29. juni 2018. 
 
Kapital Partner fungerer som Certified Adviser og Bookrunner i forbindelse med Udbuddet og Arbejdernes 
Landsbank fungerer som afviklingsagent.  
 
ISIN-kode 
Selskabet har én aktieklasse. De Nye Aktier afregnes i en midlertidig ISIN DK0061031119 
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 ved Udbuddets gennemførelse. Når aktiekapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, vil de Nye 
Aktier blive udstedt og optaget til handel i den samme permanente ISIN kode som de Eksisterende Aktier. 
Den permanente ISIN kode for Aktierne er DK0061031036. 
Afgivelse af tegningsordre 
De Nye Aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende 
pengeinstitut eller ved indlevering af vedlagte tegningsblanket til investors eget kontoførende 
pengeinstitut.  
 
Der skal minimum tegnes 450 stk. Nye Aktier, svarende til DKK 3.960 pr. tegningsordre. 
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2 Ansvar og erklæringer  

Vi erklærer hermed som ansvarlige for Virksomhedsbeskrivelsen, at oplysningerne indeholdt her i os 
bekendt er rigtige, og at Virksomhedsbeskrivelsen efter vores overbevisning indeholder de oplysninger, der 
anses for fornødne for, at investorerne kan danne sig et velbegrundet skøn over Selskabets aktiver og 
passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over de rettigheder, der er knyttet til de 
værdipapirer, der udbydes til offentligheden.   
  
København, den 7. juni 2018  
  
  
Bestyrelsen 
 
 
 

     
     
Jens Munch-Hansen  Lars Baun  Niels Kåre Bruun 
Formand for Bestyrelsen  Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 

 
  
  
Direktionen 
  
 

     
     
Anders Bundsgaard  Asbjørn Søndergaard   
CEO  CTO   
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3 Odicos forretning og marked  

3.1 Stifter og CEO Anders Bundsgaard har ordet  
Asbjørn og jeg stiftede Odico i 2012 med en vision om at revolutionere byggebranchen gennem anvendelse 
af robotteknologi. Afsættet herfor var, at den globale byggeindustri er en af de største internationale 
sektorer, som endnu ikke har høstet frugterne af en gennemgribende digitalisering og automatisering.  
 
Den robotteknologi, vi har udviklet i Odico, kan hurtigt omsætte en hvilken som helst 3D-tegning til 
bevægelsesmønstre for en robotarm. Det er en komplet robotløsning til fuldautomatisk fremstilling af 
avancerede støbeforme direkte fra tegning. Vi tror, at vores robotteknologi grundlæggende kan ændre på 
de begrænsninger og betingelser, som arkitekter og byggebranchen verden over udfordres af. Samtidig gør 
vores robotteknologi det muligt på få minutter at lave støbeforme, der i dag med gængse metoder kan tage 
flere dage. Eksempelvis kan vi fremstille støbeforme til betontrapper op til 100 gange hurtigere og op til 10 
gange billigere end med de nuværende manuelle processer. Derfor mener vi, at Odicos robotteknologi har 
potentiale til at disrupte dele af byggeindustrien og visse fremstillingsvirksomheder.  
 
Siden starten har vi anvendt vores robotteknologi i mere end 250 projekter til mere end 100 kunder i en 
række lande. Blandt projekterne er spektakulære værker fra internationale arkitekter som Olafur Eliasson, 
Dorte Mandrup og Zaha Hadid, som vores robotteknologi har bidraget til at realisere. Men det er kun 
starten på vores rejse.  
 
Med provenuet fra Udbuddet er næste skridt at gøre vores robotteknologi tilgængelig for den globale 
byggeindustri. ”Factory-on-the-Fly”, er vores mobile robotløsning, der kan leveres fastmonteret i en 
container, så den hurtigt kan transporteres og tages i anvendelse på fabrikker og byggepladser verden over.  
 
Med Factory-on-the-Fly, vil f.eks. en entreprenør på en byggeplads i USA, en støbeformsproducent i Kina 
eller en betonelementfabrik i Danmark uden nogen forudgående robotviden kunne producere avancerede 
støbeforme lige hvor og når de har brug for dem. Det tror vi vil kunne disrupte de eksisterende manuelle 
arbejdsgange samtidig med, at det vil kunne drive en generel udvikling af nye og ukonventionelle 
bygningsdesigns. Sådanne bygningsdesigns kræver anvendelse af avancerede støbeforme, som med Odicos 
teknologi kan fremstilles hurtigt og billigt. 
 
Vi forventer at kunne lancere den første færdigudviklede Factory-on-the-Fly løsning inden for et halvt år. Vi 
har endnu ikke mødt nogen i markedet med den samme eller konkurrerende teknologi. Vi anser 
salgspotentialet for globalt og stort. I vores VækstPlan 2022 er det ambitionen, at vi frem til 2022 samlet 
har solgt 150 Factory-on-the-fly, og at vi i 2021/22 opnår en omsætning på DKK 200 mio. 
 
Jeg håber hermed at kunne byde dig velkommen til, som aktionær, at følge med på denne rejse. 
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3.2 Produktet  
Udfordringen 
Den praktiske implementering af visionære og innovative nye løsninger udformet af arkitekter og 
bygningskonstruktører støder på en række udfordringer allerede på stadiet for udformning af eksempelvis 
støbeforme til de elementer, der indgår i byggeriet. De analoge teknikker, som i dag anvendes til 
støbeforme, er begrænsende for hvor komplekse geometriske former, der kan produceres. Det medfører, 
at både enkle og avancerede former og design tegnet af kreative arkitekter kan være økonomisk 
udfordrende at bygge. Ved fremstilling af forskellige støbte dele til et byggeri sker produktionen desuden 
ofte på fabrikker langt væk fra byggepladsen. De typiske støbeforme, der anvendes til forskellige støbte 
dele i byggeriet, bygges i dag i hånden, hvilket gør processen ineffektiv i både tid og omkostninger. 
Branchen er stærkt afhængig af manuel arbejdskraft, og selv mindre innovationer indenfor design og form 
er vanskelige at realisere – såvel praktisk, tidsmæssigt og økonomisk. 
 
Løsningen 
Odicos robotteknologi kan eksempelvis på få minutter fremstille støbeforme, som historisk har taget flere 
timer eller til med dage at fremstille. Metoden er designet til brugeren og er meget enkel at anvende. 
Teknologien åbner desuden op for muligheden for at fremstille mere komplekse geometriske strukturer, 
som tidligere har været umulige at fremstille, og åbner dermed for helt nye muligheder indenfor byggeriet. 
I dag kan byggeriet lave alle former, som beskrives af rette linjer. Men i en lang række tilfælde ønsker 
arkitekter og bygherrer at kunne lave helt frie former, som det er tilfældet i en række store byggerier i 
udlandet og i Danmark. Foruden støbeforme, kan Odicos teknologiplatform via dets styringsprincip let 
omkonfigureres til anvendelse i helt andre processer, såsom fremstilling af teknisk isolering, 
robotfremstilling af unikke teglsten, eller facaderenovering gennem unik tilskæring af stenuldsisolering.   
 
Odicos unikke løsning består af standard robotteknologi i kombination med egenudviklet software og 
specialværktøj. Løsningen gør det muligt at omdanne en hvilken som helst 2D eller 3D tegning til en 
færdigskåret støbeform i ekspanderet polystyren (EPS, også kaldet flamingo) indenfor få minutter. Formen 
bruges af kunden til at færdigstøbe beton, glasfiber eller andet materiale. Løsningen er brugervenlig, 
fuldautomatiseret og enkel at implementere for kunderne. En digital fil med 2D eller 3D tegning af 
komponenten uploades til Odicos platform, som på få sekunder transformerer tegningen til specifikke 
instruktioner, som kan udføres af en standard industrirobot. 
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3.3 Teknologiplatform 
Odicos robotløsning, Factory-on-the-Fly, er integrationen af egenudviklet software og egenudviklet 
skæreværktøj i kombination med en række standardkomponenter, herunder en standard industrirobot som 
kan monteres i en skibscontainer. Det er Ledelsens vurdering, at der i Odico er oparbejdet en unik 
tværdisciplinær viden indenfor krydsfeltet af softwareudvikling, robotik, arkitektur, CAD/CAM, matematisk 
modellering og procesteknologi, og at Odfico derved har positioneret sig som international pioner indenfor 
arkitektonisk robotik. I perioden 2013-2018 har Odico som projektleder deltaget i tre nationale forsknings- 
og udviklingsprojekter, der har udviklet de teknologier som Factory-on-the-Fly baseres på: BladeRunner, 
Digital Factory samt RobWin.  
 
Odicos forretning er baseret på summen af denne unikke viden og erfaring. Teknologien og den opnåede 
kernekompetence kan kort beskrives som følger: 
 
Egenudviklet Software 
Den unikke software, som styrer Odicos løsning, er den komponent i systemet som muliggør den meget 
hurtige fremstilling af både avancerede og enkle byggeelementer. Softwaren er udviklet af Odico selv på 
baggrund af McNeel Rhinoceros 5.0. Programmet gør det muligt at konvertere 3D-renderede geometriske 
modeller til en digital fil som kontrollerer robotten, hvilket kan ske på meget få sekunder. Brugeren af 
systemet kan derfor tage en digital tegning af f.eks. en trappe, indtaste informationen fra tegningen ind i 
Odicos software/applikation som på kort tid beregner, hvordan robotten skal udskære støbeformen til 
trappen.  
 
Et centralt aspekt i softwaren er at den er enkel at anvende, også for personer der ikke har tidligere erfaring 
med programmering, robotteknologi eller avanceret computerstyret 3D-design. Formålet med dette er, at 
en bygningsarbejder nemt skal kunne styre robotten til fremstilling af bygningselementer direkte på 
arbejdspladsen, som er det Odicos Factory-on-the-Fly koncept er baseret på. 
 
Knowhow 
Odicos knowhow bygger bl.a. på tre nationale forsknings- og udviklingsprojekter med samlet budget på DKK 
36 mio. med Odico som projektleder: 
 
BladeRunner 
Formålet med BladeRunner var at udvikle en robotteknologisk metode til fremstilling af dobbeltkrumme 
flader i ekspanderet polystyren (flamingo) ved hjælp af dynamisk robotbøjning af et opvarmet blad/rør. 
Udgangspunktet var Odicos daværende teknologi og proces til fremstilling af enkeltkrumme flader ved Hot-
wire cutting. Teknologien vil senere kunne anvendes sammen med Factory-on-the-Fly til produktion af 
high-end støbeforme med avanceret geometri.  
 
Projektet pågik i perioden marts 2013 – september 2016 med seks parter i konsortiet. Odico, som 
projektholder, DTU-Mekanik, DTU-Compute, Teknologisk Institut Robotteknologi, 3XN Arkitekter samt 
betonstøbevirksomheden CONFAC. Projektet havde et budget på DKK 23,9 mio. Odicos budget 
udgjorde DKK 6,4 mio. med DKK 2,6 mio. i egenfinansiering og DKK 3,8 mio. i vækststøtte. I 
overensstemmelse med aftalen udtog DTU et patent. Odico har en eksklusiv licens til brug af Hot-blade 
cutting teknologien inden for et defineret field of use (jf. Væsentlige Kontrakter og Patenter). 
 

  
 



  Side 12 af 72 

 
Digital Factory 
Formålet med Digital Factory er at introducere en ny og innovativ software platform, der integrerer 
robotstyret fabrikation med digital bygningsdesign. Denne teknologiske ramme for fremstilling muliggør, at 
arkitekter for den samme byggesum som tidligere kan skabe og realisere avancerede organiske 
bygningsdesigns. Den udviklede softwareplatform anvendes til at udvikle de applikationer, som benyttes i 
Factory-on-the-Fly. Projektet pågår i perioden marts 2015 – december 2018 med tre projektpartnere. 
Projektleder er igen Odico i samarbejde med DTU-Compute samt 3XN/GXN arkitekter. Projektets budget er 
på DKK 8,7 mio. Odicos budget udgør ca. DKK 3,0 mio. med en egenfinansiering på DKK 1,2 mio. og DKK 1,8 
mio. i vækststøtte. 
 
 

 
 
RobWin 
Formålet med RobWin er at markedsmodne Odicos teknologi indenfor Hot-wire cutting og software 
applikationer til salg af teknologiske løsninger til udsparing af vinduer og døre i betonelementer. 
Udsparinger i betonelementer er en af de tilpassede platforme Odicos løsningskoncept adresserer til 
byggeindustrien for præfabrikerede betonelementer. Projektet udvikler som del heri en online 
købsportalløsning med direkte link til robotproduktion, som anvendes sammen med Factory-on-the Fly.  
 
Projektet pågår i perioden marts 2015-august 2018 mellem tre partnere bestående af GShare (SW-
udvikling), AKL Robotics (procesmodning) samt Odico. Budgettet for dette markedsmodningsprojekt var 
samlet på DKK 3,9 mio. Odicos budget udgør DKK 2,6 mio. med en egenfinansiering på DKK 1,0 mio. og DKK 
1,6 mio. i vækststøtte. 
 
 

 
 
Egenudviklet hardware 
Det robotmonterede skæreværktøj er den del som former materialet. Skæreværktøjet kan anvende 
forskellige metoder til behandling af forskellige typer materialer - hovedsagelig flamingo, der anvendes til 
fremstilling af betonstøbeforme. Værktøjet kan også skære i f.eks. marmor og fliser.  
 
Den metode som primært anvendes betegnes ”Hot-wire cutting”, og består af en elektrisk opvarmet 
ståltråd, der med stor præcision på meget kort tid og uden direkte kontakt med materialet kan skære 
flamingo i avancerede former.  
 
En anden teknologi, der anvendes, er "Hot-blade cutting", der anvender et opvarmet, fleksibelt blad, der 
kan skære helt frie og unikke former i flamingo.  "Hot-blade cutting" blev udviklet af Odico i samarbejde 
med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Teknologisk Institut (TI) samt 3XN. Ledelsen vurderer, at det 
repræsenterer en stor nyskabelse indenfor robotskæringsteknologi. 
 
Herudover kan Odicos robotteknologi også anvende mere traditionelle metoder så som fræsning og 
savning. Disse metoder har visse begrænsninger sammenlignet med "Hot-wire cutting" og " Hot-blade 
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cutting", men fordi metoderne styres af en robot som kontrolleres af Odicos unikke software, kan der gøres 
store fremskridt i forhold til hvilke former kan skæres, hvilke materialer der kan behandles og ikke mindst 
den tid det tager at producere avancerede former. 
 
Industrirobotten 
De robotter som Odico anvender er standardiserede industrirobotter, produceret af ABB Robotics (en 
forretningsenhed i ABB-koncernen). Disse robotter er tilgængelige fra producenten i stor skala og testes 
også i mange andre typer industrier, f.eks. bilindustrien. Odico har valgt at samarbejde med ABB, fordi de er 
markedsledende inden for industrirobotter og har et globalt service- og supportnetværk. Odicos samhandel 
med ABB foregår indtil videre på baggrund af løbende bestillingsordrer fra Odico.  
 
Containere 
Det er en del af Factory-on-the-Fly konceptet at gøre robotløsningen mobil, og dermed anvendelig ude på 
byggepladser og hos kunderne. Odico kan derfor fastgøre industrirobotten i en container. Odico planlægger 
at anvende standard skibscontainere hertil for at gøre det enkelt og let at transportere robotløsningen 
rundt i verden. Skibscontainere er en standardvare og udbredt tilgængelige. 
 
Anvendelse af Odicos teknologiplatform 
Det er Odicos vurdering, at mulighederne for anvendelse af Odicos teknologiplatform i princippet er 
uendelige. Odico har blandt andet anvendt teknologiplatformen til at producere plugs og forme til glasfiber 
og betonindustrien, windbreakers til vindmølleindustrien, samt fræsede figurer og udskæring til 
rørisolering. 
 
Odico vurderer, at den effektivitet der opnås ved brug af Odicos teknologiplatform gør det økonomisk 
muligt for arkitekter og bygherrer at anvende avancerede former i konstruktioner og dermed anvende høj 
arkitektonisk kreativitet i flere byggerier. Odico kan med sin teknologi ligeledes producere forme med 
avancerede geometrier med samme høje hastighed, som Odico har påvist ved produktion af støbeforme til 
betonelementer.  

 

3.4 Projekter 
Odicos teknologi har gennem de seneste 5 år været anvendt i over 250 forskellige projekter med mere end 
100 forskellige kunder i forskellige industrier, og er fra projekt til projekt blevet styrket og forfinet.  
 
Til vindmølleindustrien har Odico leveret testemner til vindmøllevinger. Til betonindustrien har Odico 
leveret støbeforme til betonelementer (facadepaneler, dekorationselementer og bærende elementer), 
stedstøbt beton, udsparinger og interiør (bænke). Til byggeriet generelt har Odico leveret skabeloner til 
aluminiumsprofiler til facader, skabeloner til muring af buer og komplicerede former samt forme til 
akustikregulering.  
 
Desuden har Odico leveret forme til avancerede skulpturer i mange andre sammenhænge bl.a. marketing, 
detailhandel, scenografi og ruminstallationer. 
 
Nedenfor præsenteres et udvalg af de projekter. hvor Odicos teknologi på en tids- og omkostningseffektiv 
måde muliggjorde produktionen af meget avancerede konstruktioner.  
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Installation til Venedigbiennalen (2018) 
Den anerkendte tegnestue, Dorte Mandrup, blev 
som den første, danske arkitektvirksomhed 
udtaget i 2018 til at designe en pavillon til 
hovedudstillingen for den prestigefulde 
arkitekturbiennale i Venedig, Italien. Mandrups 
bidrag til biennalen er en 200m2 rumlig 
installation, der illuderer den endeløse horisont 
for tegnestuens berømte bygningsforslag for et 
besøgscenter ved Isfjorden, Grønland. Odico blev 
udvalgt til at stå for projektets totalfremstilling og 
gennemførelse, hvor mere end 100 3D elementer 
blev produceret i en kombination af 
robotfræsning- og trådskæring, samt 
efterfølgende overfladebehandlet og installeret i 
de kendte kanonbådshaller i Arsenale, Venedig.  
 
 
Fjordenhus, Kirk Kapital’s hovedkvarter i Vejle 
(2015) 
Den international kunstner Olafur Eliasson, og 
hans team af arkitekter på Studio Olafur Eliasson, 
har skabt en bygning uden lige linjer og med et 
stort antal komplekse geometrier. 
Hovedentreprenøren vurderede, at det var 
omkostningstungt at opføre bygningen ved hjælp 
af traditionelle metoder både med hensyn til tid 
og økonomi. Odico leverede 4.500 kvadratmeter 
forme i flamingo, som effektivt blev produceret 
med Odicos egen robotløsning. Så vidt det er 
Ledelsen bekendt er denne bygning den første i 
verden, der er opført med støbeforme udskåret 
med glødetråd af en robot. 
 

Kirk Kapital's hovedkvarter i Vejle © Studio Olafur Eliasson 2011. 

 

Mandrup's Installation, der illuderer endeløs horisont, Venedig  
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Sonnesgade (2016) 
Sonnesgade 11, Aarhus er et 1.800m2 
kontorkompleks, udformet af Sleth Arkitekter 
med en karakteristisk facadeudformning. 
Facadens krakelerede mønster er inspireret af 
den såkaldte Carrera marmors tekstur. I dette 
projekt fik Odico opgaven med at producere 
støbeforme til betonelementer der skulle 
omsætte tegnestuens design i fuld skala. Odico 
kunne hurtigt lave en digital tredimensionel fil ud 
fra tegningerne. Derefter blev en kombination af 
robotbaseret fræsning og Hot-wire cutting brugt 
til at skabe forme i flamingo. Med disse kunne 
betonelementer støbes for at færdiggøre 
bygningens facade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opus Tower, Dubai (2017) 
Opus Tower i Dubai er designet af arkitekten 
Zaha Hadid og involverer mange komplekse 
geometrier. Odico blev kontaktet af projektets 
facadeproducent til at levere 2.500 unikke 
skabeloner i flamingo- til bukning af de 
komplekse aluminiumprofiler, der bærer 
bygningens store udvendige dobbeltbuede 
glasparti. Til projektet blev der udviklet en 
komplet fuldautomatisk produktionsproces, som 
gjorde det muligt at fremstille de 2.500 unikke 
CAD-filer til bygningselementerne uden hjælp fra 
operatører. Dette muliggjorde en øgning af 
produktionshastigheden fra 60 
bygningselementer pr. døgn til 250 elementer 
per dag, en acceleration der var afgørende for 
entreprenøren for at nå den lovede 
leveringsdato. 
 
 

Opus Tower, Dubai. © Zaha Hadid Arkitekter 2013 

Sonnesgade, Aarhus © Rasmus Hjortshøj / C.O.A.S.T. 
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The Science Museum, London (2016) 
Science Museum i London åbnede i 2016 et 
særgalleri for at illustrere matematik, der 
illustrerer den historiske betydning af 
matematiske modeller i kunst og teknik. 
Udstillingen var designet af Zaha Hadid 
Architects, og bænkene i galleriet var en central 
del af udstillingen.  
 
Odico fik til opgave at fremstille 14 unikke 
bænke, designet af Zaha Hadid specifikt til 
Odicos skæreværktøj. Bænkene blev fremstillet i 
såkaldt Ultra High Performance beton og består 
af en skal, der kun er 30 millimeter tyk. 
 

3.5 Væsentlige kontrakter og patenter 
Odico har udviklet en række proprietære og banebrydende teknologier for robotfremstilling af 
arkitektoniske emner. Dette indbefatter egenudviklet software for robotprogrammering, der driver den 
robotmæssige fremstilling. De immaterielle rettigheder for de grundlæggende teknologier er ikke 
registreret, men er efter Ledelsens vurdering beskyttet gennem den vidensbarriere, som 
sammensætningen af Odicos internationalt unikke tværfaglighed og ekspertise repræsenterer, den 
teknologiske barriere af den egenudviklede software som ikke er tilgængelig for ekstern analyse eller 
dekompilering, samt den first-mover position, som virksomheden har bragt sig i.  
 
Foruden dette blev der af DTU i forbindelse med det treårige forskningsprojekt BladeRunner udtaget et 
patent på den digitale styring af Hot-blade cutting metoden  
(patent nr. EP 16160088.7), som Selskabet inden for et defineret field of use har en eksklusiv licens til. 
Patentet, som udløber i 2036, dækker robotdrevet højhastighedsproduktion af avancerede geometrier.  
 
Selskabets nuværende produkter og services er ikke baseret på denne licens, men Selskabet kan i fremtiden 
vælge at basere en del af sin forretning herpå. 
 

3.6 Forretningskonceptet 
Ledelsen vurderer, at Odicos fuldautomatiske robotteknologi har potentiale til at medvirke til digitalisering 
og automatisering indenfor byggeindustrien og dermed til at disrupte eksisterende løsninger af flere 
årsager. Odicos unikke robotløsning tilbyder: 
 
Designfrihed.  
Det koster ikke mere at fremstille en kompleks form, end det koster at fremstille en simpel geometri. Odico 
vurderer, at der dermed åbnes op for at arkitekter og bygherrer får mulighed for økonomisk at realisere 
meget mere avancerede designforslag. 
 
Fremstillingshastighed 
Odico vurderer, at produktionshastigheden er op til et hundrede gange hurtigere end konventionelle 
metoder, og dermed sænkes den generelle produktionshastighed kraftigt. 
 
Omkostningseffektivitet 
Odico vurderer, at metoden giver mulighed for at sænke omkostningerne på avancerede designs med op til 
90% i kraft af hurtigere produktion og lavere forbrugs- og materialeomkostninger.  

Unikke bænke på Science Museum, London 
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Bedre planlægning 
Produktionen er 100% digital fra CAD til CAM, hvilket betyder, at man kan tage filen direkte fra 
entreprenørens / arkitektens 3D-tegning og omsætte dem direkte til robotproduktion. Odico vurderer, at 
det giver fuld transparens og stabilitet i planlægning. 
 
Miljøvenligt 
Odico vurderer at løsningen har et miljøvenligt aftryk på tre områder.  

• For det første giver den øgede designfrihed mulighed for at producere topologioptimerede 
konstruktionsdesigns, som sparer op til 70% materiale versus konventionelle konstruktioner.  

• For det andet er det muligt at genanvende flamingo 100% til produktion af nye støbeforme eller 
andre produkter. I forbindelse med produktion af forme på Odicos platform kan der - afhængigt af 
opgaven - afgives op til 30 procent affald. Dette affald opsamles, kværnes og fyldes i sækkes og 
genanvendes 100% som nye flamingo-blokke eller som isolering til byggeindustrien.  

• For det tredje er fremstilling af støbeforme i flamingo mindre energikrævende end fremstilling af 
støbeforme i træ, og dermed er det generelle CO2 aftryk ligeledes mindre. 

 

 
Topologioptimeret betonkonstruktion 

 

3.7 Forretningsenheder 
Hidtil har Odico været en ordreproducerende projektforretning. Det er dog Ledelsens vurdering, at de helt 
store perspektiver i Odicos teknologi kan ikke forløses ved blot at forblive en projektforretning.  
 
For at udbrede teknologien bredt og forløse det potentiale Odicos robotteknologiplatform har for at 
forbedre produktivitet i byggeindustrien og andre fremstillingsvirksomheder, er det Odicos strategi 
transformere virksomheden til at blive teknologileverandør gennem forretningsenheden Odico Robotics 
Solutions. Den projektforretning Odico hidtil har drevet forventes udbygget og fortsat i forretningsenheden 
Odico Formworks, enten ved fremstilling i en af Odicos produktionsenheder eller insourcet hos kunderne.  
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Odico har således to forretningsenheder: 
 
1.  Odico Robotic Solutions, som skal sælge robotløsningen Factory-on-the-Fly, når den er endeligt 

salgsmodnet. 
 
2.  Odico Formworks, som er en projektforretning, der anvender Odicos robotteknologi til at fremstille 

produkter efter ordrer.  
 
Odico Robotic Solutions 
Odico Robotic Solutions er den skalerbare udrulning af Odicos robotteknologi som vil blive solgt som 
Factory-on-the-Fly. Factory-on-the-Fly indeholder altid robot, skæreværktøj og mindst én app med adgang 
til Odicos softwareplatform. Løsningen kan leveres i en container, der gør det muligt let at transportere 
systemet på skibe, tog eller lastbiler. På denne måde kan Odico levere et komplet system til fremstilling af 
støbeforme og andre byggeelementer direkte til byggepladser og produktionsanlæg over hele verden. 
Ledelsen vurderer, at det vil skabe betydelig effektivitet fordi produktionen kan udføres direkte på 
byggepladserne eller i byggefirmaers egne fabrikker. Det vil også skabe en betydelig omkostningsreduktion, 
fordi de unikke forme kan fremstilles på meget kort tid af byggearbejderne selv uden behov for 
specialuddannede programmører eller robotoperatører. 
 

 
Factory-on-the-Fly 

 
Indledningsvist skal Factory-on-the-Fly optimeres mod fremstilling af støbeforme til betontrapper af flere 
årsager: 
• At opbygge en traditionel støbeform til trapper er meget tidskrævende og kræver specialiseret 

personale. Der er derfor et stort behov for effektivisering og forenkling. 
• Trapper består normalt af geometrier som er enkle at fremstille i Odicos software 
• Markedet for trapper er stort. I bygninger med to etager eller flere findes der krav om installation af 

trapper. 
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På længere sigt er det hensigten at udvikle software applikationer og skæreværktøjer til andre formål. 
Teknologien kan nemt tilpasses til at udskære støbeforme til f.eks. søjler, bærende bjælker og vægge med 
brugerdefinerede vinduer (vindues-udsparinger), men kan også tilpasses til større forme, for eksempel 
sektioner til broer. Teknologien kan endvidere tilpasses til udskæring i andre materialer såsom fliser og 
marmor, men også forskellige typer af isoleringsmateriale. Derudover kan teknologien bruges til f.eks. at 
bøje aluminium i specifikke former. Det kræver en begrænset indsat at opnå helt ny funktionalitet og 
forskellige applikationer. Odicos teknologiplatform giver mulighed for hurtig udvikling af nye applikationer, 
yderligere understøttet af muligheden for hurtig udvikling af ny hardware. Odico vurderer, at et salg i dette 
segment typisk vil udgøre op til DKK 3 mio. (pris pr. enhed). Hertil kommer eventuelt løbende indtægter fra 
service og eventuelle opdateringer til softwaren. 
 
Odico har installeret sin første kommercielle robotcelle i 
form af robotanlæg til produktion af unikt formede teglsten 
ved en større dansk teglproducent. Installationen anvender 
en oscillerende tråd til at gennemskære våde lerblokke i 
unikt mønster, som herefter brændes i en konventionel 
teglbrændingsproces. I forlængelse af installationen er Odico 
indgået i et projektsamarbejde med en dansk tegnestue og 
Strøjer Tegl, støttet af RealDania, med henblik på at udvikle 
og afprøve processer for fremstilling af akustisk regulerende 
tegl.  Odico har endnu ikke lanceret Factory-on-the-Fly og har 
heller ingen aktuelle ordrer på levering af Factory-on-the-Fly, 
men oplever en stigende interesse efter Selskabets teknologi. 
Ledelsen vurderer at der vil være efterspørgsel efter den 
løsning som Factory-on-the-Fly repræsenterer. 
 
Odico har udviklet den softwaremæssige løsning, som har været anvendt i intern produktion på funktionelt 
beta-niveau. Igennem den forestående kommercialiseringsproces forudsættes softwareteknologien at blive 
salgsmodnet gennem (a) udvikling af grafiske applikationsbrugerflader, (b) migrering til egen platform fra 
tredjepart og (c) stabilisering af softwareplatform gennem feedback fra bruger-testprogrammer. Den 
overordnede målsætning er at softwaren bliver skalerbar, repeterbar, robust og let at anvende for 
slutbrugeren. 
 
I forbindelse med realiseringen af VækstPlan 2022 står Selskabet således overfor en udbygning af sine 
udviklingsteams og opbygning af en salgsorganisation, oparbejdning af kompetencer til håndtering af 
indkøb og styring af logistik i langt større omfang end hidtil. Odicos produktløsninger er karakteriseret ved 
få typer af materialer og komponenter fra en forventelig lille leverandørkreds. Leveringspræcision med 
hensyn til kvalitet og tidspunkt af standardkomponenterne til Factory-on-the-Fly samt opgavetilpassede 
konstruktioner er afgørende for Odicos egen evne som pålidelig leverandør. Der forventes at blive indgået 
rammeaftaler med udvalgte leverandører af industrirobotter, transportcontainere, samt øvrige væsentlige 
delkomponenter. Der forventes ansat en medarbejder med ansvar for produktionsplanlægning og - 
gennemførelse fra ordreoptagelse til levering til kunden. Indkøbsdisponeringen vil ligge i denne funktion. 
Odicos ERP-system vil blive tilpasset og udbygget for optimal produktionsafvikling samt måling af egen og 
leverandørers performance.     
 
Odico Formworks 
Projektforretningen, som Odico hidtil har været baseret på, forventes at fortsætte med at løse opgaver for 
forskellige kunder baseret på den teknologi som Odico besidder og udvikler. Odico Formworks anvender 
robot, skæreværktøj samt Odicos cloud-baserede software-platform, som betjenes af en Odico-operatør til 
at fremstille produkter til kunder enten i Odense eller på et produktions-site, efter kundens ønske. 

Installeret robotcelle 
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Forretningen er selvfinansierende samtidig med at den fungerer som et udstillingsvindue af de avancerede 
muligheder arkitekter og bygherrer kan opnå med Odicos løsninger. Eksempler på Odico Formworks 
projekter findes i afsnit 3.4 "Projekter". 
 

3.8 Kunderne  
Odico Formworks 
Odico Formworks har gennemført mere end 250 projekter for mere end 100 kunder. De typiske kunder, 
som Odico Formworks løser opgaver for, er entreprenører, arkitekter og virksomheder indenfor 
vindmølleindustrien, men Odicos robotløsning kan finde anvendelse i mange andre sammenhænge hvor 
der er brug for avanceret formgivning.  
 
Odico er i dialog om opgaver både i Danmark og internationalt, bl.a i forbindelse med højt profilerede 
byggeprojekter, teknisk isolering, infrastrukturprojekt ved en lufthavn samt andre projekter vedrørende 
støbeforme.  
 
Odico Robotic Solutions 
Ledelsen vurderer, at der især vil være efterspørgsel efter Odico Robotic Solutions blandt entreprenører, 
betonelementproducenter, forskallingsvirksomheder samt blandt en række fremstillingsvirksomheder, 
eksempelvis trappeproducenter. Ligeledes kan løsningen finde anvendelse i glasfiberindustrien, såsom 
vindmølleproducenter og bådproducenter.  
 

3.9 Markedstrends  
Efter Ledelsens vurdering er der tre trends, der understøtter øget anvendelse af automatisering og 
robotteknologi i byggeriet. 
 
1. Automatisering i byggeriet: Odico ser et globalt behov for at automatisere processerne i byggeriet ved 
hjælp af ny teknologi. 
Processer i byggeriet er i udpræget grad baseret på manuel arbejdskraft og arbejdsgange. Ifølge McKinsey 
& Company’s undersøgelse “Reinventing construction - a route to higher productivity” (2017) er 
produktiviteten i byggeriet kun steget 1% årligt i perioden 1995-2014, mens produktiviteten i den samlede 
økonomi er steget med 3% årligt. I samme undersøgelse anslås det, at 68% af opgaverne i byggeriet kan 
automatiseres og erstatte manuelt arbejde. Tilsvarende viser undersøgelsen "Robotter og Automatisering" 
(2017) fra Region Syddanmark, at Bygge- og anlægsbranchen er den mindst automatiserede branche, hvor 
kun 16% af virksomhederne i høj grad anvender automatisering sammenholdt med 
fremstillingsvirksomheder (30%), handel- og transport (25%) og servicevirksomheder (26%).  
 
Indførelse af ny teknologi er den væsentligste faktor blandt flere mulige tiltag, som ifølge undersøgelsen 
tilsammen kan forøge produktiviteten i byggeriet med 50-60%, svarende til en værdiforøgelse på USD 1,6 
billioner eller 2% af det globale BNP. Det understøttes af FN's bæredygtighedsmål nummer 8, der har 
delmål om at opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologisk opgradering og innovation med 
fokus på arbejdskraftintensive sektorer. Odico ser derfor et globalt behov for at automatisere processerne i 
byggeriet ved hjælp af ny teknologi og Ledelsen vurderer, at Odicos teknologi kan understøtte sådanne 
behov og mål.       
 
2. Avancerede former i byggeriet: Odico ser et behov for effektive tekniske løsninger, der giver bygherrer 
og arkitekter muligheder for at bruge nye, spændende og avancerede former i byggeriet.  
Der er et voksende antal bygninger, der udfordrer de klassiske firkantede former, som vi kender dem, 
eksempelvis Opus Dubai, Fjordenhus i Vejle, Den Blå Planet, Bella Sky i Ørestad og tilbygningen til 
Ordrupgaard museum. Odico vurderer, at mange arkitekter og bygherrer i stigende omfang efterspørger 
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konstruktioner, der ser lette ud, og som krummer og bugter sig. Men ifølge Teknologisk Institut og Odico er 
de konventionelle fremstillingsmetoder indenfor betonindustrien rettet mod firkantede former, og 
byggeriet er ikke gearet til at efterkomme den voksende efterspørgsel efter avancerede former, som kan 
give den enkelte bygning en helt unik drejning. De konventionelle metoder gør det dyrt og besværligt at 
realisere de visioner arkitekten designer. Odico ser derfor et behov for effektive tekniske løsninger, der 
åbner for bygherrer og arkitekters muligheder for at bruge nye, spændende og avancerede former i 
byggeriet. Gennem de mere end 250 projekter, er det Ledelsens opfattelse at Odico har bevist, at 
Selskabets teknologi muliggør – praktisk, tidsmæssigt og økonomisk – sådanne nye tekniske løsninger. 
  
3. Bæredygtighed i byggeriet: Odico ser et behov for effektive tekniske løsninger, der giver mulighed for 
at skabe konstruktionsformer i byggeriet, som har lavere CO2 aftryk.  
Den globale byggeindustri oplever i indeværende år et stærkt forøget fokus på bæredygtighed i byggeriet. 
Denne udvikling er i tråd med FN's bæredygtighedsmål nummer 13: “Take urgent action to combat climate 
change and its impacts”. En væsentlig bidragsyder til CO2-belastningen fra byggeri er den globale 
betonindustri. I henhold til studiet "Trends in Global CO2 Emissions" fra PBL Netherlands Environmental 
Assessment Agency repræsenterede produktionen af beton alene i 2015 8% af den samlede globale CO2-
udledning eller ca. det firedobbelte af den globale flytrafik. Årsagen til den store udledning er især den 
store produktion af cement, som i følge Statistica i 2017 repræsenterede 4.1 mia. m3. Forskning 
gennemført i højteknologifondsprojektet Unikabeton (2007-10) peger på at mængden af beton i 
konstruktioner reduceres med op til 70% ved at anvende digital topologioptimering til at forbedre en 
komponents statiske ydeevne. Metoden blev udviklet af DTU i 1989 og er i dag bredt anvendt i fly, bil- og 
maritimindustrien til optimering af bærende konstruktioner. Såfremt topologioptimering blev anvendt 
bredt i byggeriet vil det teoretisk være muligt at reducere CO2 udledning svarende til aftrykket fra 
flyindustrien.   Udfordringen for byggeriet er, at topologioptimering opnår bedre performance gennem 
komplicerede geometrier, som er dyre at realisere. Omkostninger til støbeforme udgør således mere end 
halvdelen af de samlede omkostninger for ikke-standard beton elementer. Odico ser derfor et behov for 
effektive tekniske løsninger, der giver mulighed for at skabe konstruktionsformer i byggeriet, som har 
lavere CO2 aftryk.  
 

3.10 Markedet  
Odico vurderer, at der er et stort potentiale for digitalisering og automatisering af byggesektoren. Mere 
konkret vurderer Odico, at selskabets robotteknologiplatform har potentiale til at blive tilpasset og 
opskaleret til at fremstille forme i flere forskellige materialer og til mange forskellige anvendelser både i 
byggeriet og i industrien.  
 
Det er Odicos vurdering, at Odico er first-mover med sin robotteknologiplatform, som endnu ikke har 
opnået bred anvendelse i byggeriet og industrien. Derfor er det forbundet med stor usikkerhed at estimere 
det potentielle marked. Odico vurderer, at der især findes stort potentiale for salg til virksomheder 
indenfor betonindustrien, byggeri, vindmølleindustrien og maritimindustri. 
 
I betonindustrien vil Odicos løsning være relevant i forbindelse med infrastrukturprojekter, såsom broer, 
tilkørselsramper, avancerede anlæg samt rørføring og rørsamlinger. 
 
I byggeriet vil Odicos løsning være relevant i forbindelse med produktion af armering, produktion af 
trækonstruktioner, produktion af tilpassede pladematerialer samt robotmæssig genanvendelse af brugte 
byggematerialer, f.eks. trapper og istandsættelse af vinduesrammer.  
 
I vindmølleindustrien vil Odicos løsning være relevant til produktion af støbeforme til vindmøllevinger. 
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I maritimindustrien vil Odicos løsning være relevant til produktion af støbeforme til fremstilling af bådskrog. 
 
Potentialet kan illustreres med et eksempel på støbeforme til betontrapper. Odico vurderer, at det i dag 
almindeligvis tager ca. 3-4 dage at producere en støbeform til en ligeløbstrappe manuelt, og at det koster i 
gennemsnit DKK 10.000 pr. trappe. Med Odicos robotteknologi kan den samme trappe produceres på få 
minutter og til en tiendedel af prisen. 
 
Odico vurderer, at der alene på det danske marked produceres ca. 12.000 trapper i beton hvert år. For at 
støbe disse trapper vurderer Odico, at der skal fremstilles ca. 4.500 unikke støbeforme, hvilket svarer til et 
samlet marked for ligeløbstrapper i Danmark på ca. DKK 45 mio. Odico vurderer, at markederne i Sverige, 
Norge og Finland har tilsvarende størrelse, mens Odico anslår markedet i Tyskland til at være 17 gange 
større.  
 

3.11 Konkurrenter  
Odico Formworks 
Odico anser sig selv for at være pioner og first mover i anvendelse af robotter til produktion af avancerede 
geometriske støbeforme. Ledelsen er ikke bekendt med at der findes andre virksomheder, der ligesom 
Odico Formworks anvender robotter med glødetråd til fremstilling af støbeforme.  
 
Markedet for produktion af støbeforme udgøres i dag primært af producenter af manuelt udarbejdede 
træforme, som udgør de nuværende konkurrenter inden for fremstilling af støbeforme. Det er bl.a. 
tømrere- eller struktører og i mindre omgang selskaber, som anvender robotdrevet CNC-fræsning. Det er 
Ledelsens vurdering, at Odicos robotteknologi er særdeles konkurrencedygtig i form af øget hastighed, 
effektivitet og designmæssig frihed, hvilket muliggør en potentiel prismæssig konkurrencefordel i forhold til 
de eksisterende udbydere.  
  
Odico Robotic Solutions 
Odico Robotic Solutions tilbyder en samlet robotløsning, der består af både software og hardware, mens 
konkurrenterne er mere opdelt som leverandører af enten hardware eller software.  
 
På hardware-siden kan eksempelvis nævnes virksomheder som CMS SpA, Hundegger GmbH og Biesse SpA, 
som leverer forskellige maskiner og udstyr der bl.a. kan fræse og skære, eksempelvis til fremstilling af 
forme. På software-siden kan nævnes virksomheder som Autodesk Dellcam, CNC Software Inc. 
(MasterCAM) og Vero Software Ltd. (AlphaCAM), som er førende leverandører af CAD/CAM-software. Disse 
producenter har fordelen af at have været på markedet i en årrække, og af at levere et koncept, som er 
kendt og som – indtil videre – er almindeligt brugt i byggeindustrien.  
 
Ledelsen vurderer, at Odico Robotic Solutions kan konkurrere med begge disse segmenter ved for det 
første at tilbyde mekaniske processer, som muliggør langt hastigere og mere effektiv fremstilling end 
eksisterende teknologi; for det andet ved at gøre anvendelsen af denne løsning tilgængelig for ikke-
specialister gennem applikationsspecifikke men simple, grafiske brugergrænseflader som kan anvendes fra 
tablets og mobile enheder med begrænset eller ingen forkundskab. Desuden forventer Ledelsen at være 
konkurrencedygtig med nye løsninger særligt inden for de mere komplicerede geometriske former, hvor 
anvendelse af robotteknologi er væsentlig tids- og ressource besparende. 
 
Odico har kendskab til andre selskaber med beslægtede aktiviteter, men Odico har ikke kendskab til 
selskaber med samme udrulning af en mobil robotløsning for produktion af støbeforme. Ledelsen vurderer 
dermed at kunne drage fordel af en såkaldt first-mover effekt, og dermed tage markedsandele før andre 
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aktører med lignende eller sammenlignelige automatiserede processer bevæger sig ind på det samme 
marked.   
 
Konkurrerende teknologier 
Der er flere initiativer på vej for at effektivisere byggeriet, som dels supplerer Odico og dels potentielt 
leverer konkurrerende løsninger, herunder 3D-print af konstruktioner. Ifølge McKinsey's studie 
"Reinventing Construction - A Route to Higher Productivity", er 3D-print  
teknologien stadig i en tidlig fase, men det er dokumenteret, at det er muligt at printe både moduler og 
hele konstruktioner. Eksempelvis nævner samme studie, at WinSun Construction har opført en seks-etagers 
ejendom med 3D-print, og at der i Dubai er opført en 250 m2 kontorbygning på 17 dage. Ligeledes nævnes, 
at selskabet MX3D i Amsterdam har udviklet en teknik til at printe en bro i stål.      
 
Uanset fremkomsten af sådanne teknologier er det Ledelsens vurdering, at en global anvendelse af 
sådanne teknologier ligger nogle år ude i fremtiden og storskala anvendelse er meget usikker.  
 
Ledelsen vurderer således, at Selskabet teknologi i den nærmeste fremtid vil være konkurrencedygtig i 
forhold til sådanne nye teknologier. 
 

3.12 Vækstplan 2022  
Nogle af oplysningerne i nedenstående afsnit indeholder fremadrettede udsagn, der er baseret på 
forudsætninger og skøn, som er forbundet med risici og usikkerhed. Mange af de væsentlige 
forudsætninger som Selskabet har anvendt ligger udenfor Selskabets kontrol og indflydelse. De 
fremadrettede oplysninger og udsagn afspejler Ledelsens bedste skøn pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen. 
De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de fremadrettede udsagn, idet forventede begivenheder 
ofte ikke indtræder som forventet, og disse afvigelser kan desuden være væsentlige. De fremadrettede 
finansielle oplysninger i dette afsnit bør læses i sammenhæng med afsnittet "Risikofaktorer".   
 
Det er Ledelsens vurdering, at Odicos robotløsning har potentiale til at disrupte væsentlige delprocesser i 
både byggeriet og i fremstillingsvirksomheder, og derfor også har potentiale til at opnå udbredt 
anvendelse. I følge Odicos VækstPlan 2022 er det ambitionen, at der medio 2022 skal være en installeret 
base på ca. 150 Factory-on-the-Fly løsninger. 
 
Odico Robotic Solutions 
Strategien for eksekvering af VækstPlan 2022 er nærmere beskrevet i afsnittet Salgs- og 
markedsføringsstrategi. I henhold til VækstPlan 2022 planlægges udrulningen af Factory-on-the-Fly at ske 
som følger:  
 
I 2018/19 er det ambitionen at sælge mindst to Factory-on-the-Fly. Det vil blive førstegangs-salg til 
byggeriet / industrien, og de resultater og erfaringer som kunderne opnår, vil være væsentlige referencer 
for den videre udrulning af Factory-on-the-Fly.  
 
I 2019/20 er det ambitionen at sælge ca. fem Factory-on-the-Fly. Baseret på de resultater, som 
robotløsningerne har skabt for kunderne i det første år, planlægges den samme brancheløsning udbredt til 
branchen i andre regioner samtidig med, at der udbydes nyudviklede Factory-on-the-Fly robotløsninger 
(nye apps) til nye brancher.  
 
I 2020/21 er det ambitionen at sælge ca. 40 Factory-on-the-Fly. Med en installeret base på mindst 7 
enheder ved indgangen til 2020/21, er det forventningen, at Odico kan dokumentere resultater med flere 
forskellige brancheløsninger, og aktivt anvende det i markedsføringen. Salgsindsatsen i 2020/21 vil derfor 
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blive en kombination af salg af veldokumenterede brancheløsninger (apps) til nye kunder såvel som 
eksisterende kunder, der ønsker at forøge deres kapacitet.  
 
I 2021/22 er det ambitionen at sælge ca. 100 Factory-on-the-Fly til en kombination af eksisterende 
brancheløsninger (apps) i nye geografiske markeder samt salg af nyudviklede brancheløsninger (apps). Det 
forventes, at salget bliver understøttet af en installeret base på 47 enheder ved indgangen til 2021/22 i 
kombination med et større antal færdigudviklede brancheløsninger (apps), som er klar til implementering 
for nye kunder.  
 

Antal Factory-on-the-Fly 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Nysalg (ca. stk.) 2 5 40 100 

 
Odico Formworks 
Den nuværende projektforretning, Odico Formworks, fungerer som et globalt udstillingsvindue af Odicos 
robotløsninger. I henhold til VækstPlan 2022 skal Odico Formworks i stigende omfang løse avancerede 
projektopgaver, som demonstrerer Odicos robotløsninger og samtidig fungerer som en naturlig fødekanal 
for nye applikationer i Odico Robotic Solutions.  Go-to-Market strategien for Odico Formworks er nærmere 
beskrevet i afsnittet: Salgs- og markedsføringsstrategi. 
 
Finansielle ambitioner 
Med en estimeret salgspris på op til DKK 3 mio. pr. Factory-on-the-Fly, er de finansielle ambitioner med 
VækstPlan 2022, at Odico Robotic Solutions opnår en omsætning i niveauet DKK 200 mio. i 2021/22 og et 
resultat før skat på DKK 60 mio. Odico Formworks forventes desuden at tilføre et mindre bidrag til den 
samlede omsætning i Odico.  
 
 

Finansielle ambitioner for Odico A/S 

DKK mio. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Omsætning 7 13 80 200 

Resultat før skat  -5 -7 15 60 

 

3.13 Nuværende og kommende investeringer 
Implementering af VækstPlan 2022 indebærer, at Odico i de kommende år vil øge salgs- og 
markedsføringsindsatsen samtidig med at der fortsat vil blive investeret i videreudvikling af Odicos 
robotteknologiplatform.  
 
Salgs- og markedsføringsaktiviteterne styrkes betydeligt for at gennemføre udrulningen af Factory-on-the-
Fly. Dels vil der blive ansat nye medarbejdere og områdeansvarlige, og dels vil der blive anvendt flere 
midler på markedsføringsindsats. Ledelsen forventer, at Selskabet vil have 20-24 medarbejdere ved 
udgangen af regnskabsåret 2018/19. 
 
Robotteknologiplatformen vil blive videreudviklet både på hardware- og på software siden. Odico vil 
løbende udvikle softwareplatformen til at varetage nye opgaver (applikationer). Det indebærer, udvikling af 
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ny kode i den centrale softwareplatform samtidig med, at der udvikles en ny front-end applikation til 
kunden, samt at der udvikles og tilpasses et konkret skæreværktøj til opgaven. 
 
Endelig vil Odicos administrative og ledelsesmæssige funktioner blive opmandet til at afspejle det øgede 
aktivitetsniveau. Ledelsen forventer at øge antallet af medarbejdere indenfor softwareudvikling med 3-4 
personer samt med 2-4 personer indenfor hardwareudvikling. Endelig forventer Ledelsen at opmande salg- 
og administration med yderligere 5 medarbejdere. 
 
Investeringerne forbundet med Vækstplan 2022 vil være tilstrækkeligt finansieret med nettoprovenuet fra 
Minimumsudbuddet i kombination med den eksisterende kreditfacilitet.  
 

3.14 Salgs- og markedsførings strategi 
Odico Robotics Solutions 
I forretningsenheden Odico Robotics Solutions er det Ledelsens målsætning at nå ca. 150 installerede 
enheder af Factory-on-the-Fly indenfor de næste fire år er baseret på en fokuseret Go-to-Market plan der 
omhandler salg, valg af markeder og valg af løsninger. Den kan skitseres som følger: 
 
Salg 
Odico planlægger at ansætte egen salgsstyrke, som skal drive salget i planperioden. Senere er hensigten at 
øge dækningen med samarbejdspartnere, som i forvejen er leverandører af komplementære produkter til 
Odicos potentielle kunder. Odicos egne sælgere vil være tekniske salgsprofiler med kendskab til 
byggebranchen. Fokus på de første 4-8 salg vil være at opbygge stærke referencer og salgsindsatsen for 
disse første installationer vil være intens med fokus på høj kvalitativ pålidelighed. Kombinationen af en 
installeret ’reference base’ og en udvidelse af salgsteamet forventes at kunne danne grundlag for yderligere 
markedspenetration. Det forventes endvidere at samme virksomheder vil købe flere enheder efterhånden 
som effektiviseringsfordelene bliver synlige. Herefter vil Odico adressere nye nære markeder. 
 
Adresserede markeder i perioden. 
Odicos markeder i perioden er valgt ud fra følgende kriterier: 
(a) Geografisk nærhed 
(b) Modent marked med en parathed til at tage ny teknologi i brug for at øge produktivitet og indtjening 
(c) Modent marked med høje lønomkostninger  
 
Det er Odicos vurdering, at denne kombination udgør det det mest optimale potentiale, specielt i den 
første planperiode. Odico forventer at starte med Danmark, herefter vil det være naturligt at gå til Sverige 
og Norge. Efter Skandinavien – og med Skandinavien som samlet reference - planlægger Odico at adressere 
det tyske marked. Odico får løbende henvendelser fra potentielle kunder, som ligger uden for de 
ovenstående markeder. Hvis sådanne henvendelser vurderes tilstrækkelige attraktive, vil Ledelsen vurdere 
om disse skal adresseres.   
 
Løsningsudbud 
Valg af de tilbudte løsninger i perioden vil primært være der, hvor effektiviserings- og 
besparelsespotentialet vurderes af være stort, samt hvor der er et veldefineret betydeligt 
volumenpotentiale i byggeriet. Applikationer til ligeløbstrapper og betonelementer blive udbudt først, og 
umiddelbart efter vil applikation for effektiv vinduesudsparing blive udbudt. Teknologien for denne 
applikation er i øvrigt et resultat af ’RobWin’- projektet’, som er beskrevet under Teknologiplatform. 
Applikation til avancerede betonsøjler er under udvikling og forventes blive tilbudt i planperioden. 
Applikationerne vil løbende blive udvidet og opdateret med nye funktioner, ligesom nye 
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applikationsområder løbende forventes udviklet. Den installerede base på de ca. 150 enheder i perioden 
forventes derfor udgøre et løbende og voksende potentiale for yderligere omsætning.  
 
Odico Formworks 
I forretningsenheden Odico Formworks forventes ansat sælgere med en byggeteknisk baggrund, der kan 
være bindeled mellem arkitekters ambition om avanceret byggeri og realiseringen af dette med Odicos 
teknologi. Bemandingen i Odico Formworks forventes at udgøres af en fast stab, som i forbindelse med 
større projekter kan udvides via almindelige projektansættelser. Odico har gennem de seneste år opnået en 
omfattende erfaring i avancerede projektsalg, og denne forretning forventes at fortsætte og løbende blive 
udviklet i planperioden. Udover det rent økonomiske bidrag tjener denne funktion to væsentlige formål:  
• Teknologien, som Odico har udviklet, kan implementeres på byggerier med meget høj 

kompleksitetsgrad, uden at de enkelte entreprenører behøver optage større risiko end sædvanligt. 
• Et ’udstillingsvindue’ til resten af byggebranchen og dermed en stærk branding af Odico med positiv 

effekt på Odico Robotics Solution 
 

I forretningsenheden Odico Formworks forventes der endvidere at blive eksperimenteret med nye 
muligheder og innovative løsninger, og forventes derfor at blive en naturlig fødekanal for nye applikationer 
i Odico Robotic Solution. 
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4 Oplysninger om Udbuddet 

4.1 Formål med Udbuddet og anvendelse af provenu 
Formålet med Udbuddet er at opnå et nettoprovenu, som skal anvendes til at styrke Odicos kapitalgrundlag 
og finansiere udgifter forbundet med VækstPlan 2022. Investeringerne forbundet med Vækstplan 2022 vil 
være tilstrækkeligt finansieret med nettoprovenuet fra Minimumsudbuddet i kombination med den 
eksisterende kreditfacilitet. 
 
Planen indebærer, at nettoprovenuet i løbet af 2018/19 og 2019/20 investeres omtrent ligeligt i (1) øget 
salg- og markedsføring, (2) videreudvikling af Odicos hardware- og softwareplatform (3) opmanding af 
Odicos administrative og ledelsesmæssige funktioner, som beskrevet i afsnit 3.13 vedrørende investeringer.  
 
Derudover vurderer Odico, at en optagelse af Selskabets Aktier til handel på Nasdaq First North Denmark vil 
medføre en positiv eksponering af Selskabet med øget offentlig og kommerciel synlighed overfor 
nuværende og potentielle kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører samt potential 
adgang til yderligere vækstkapital, såfremt Odico får behov herfor. 
 

4.2 Erklæring om arbejdskapital 
Det er Ledelsens opfattelse, at den arbejdskapital, der er til rådighed for Odico pr. 
Virksomhedsbeskrivelsesdatoen er utilstrækkelig til at dække det nuværende kapitalbehov i en periode på 
24 måneder uden gennemførelse af Udbuddet. Odico forventer dog, at gennemførelsen af Udbuddet, der 
som minimum vil give et nettoprovenu på DKK 21,1 mio. vil give Odico tilstrækkelig arbejdskapital til at 
dække det forventede kapitalbehov i en periode på 24 måneder efter første handelsdag. Det er Odicos 
forventning, at Selskabet fra 2020/21 vil have et positivt cash flow, men indtil da, er det planen at 
finansiere et løbende underskud med provenuet fra Udbuddet. 
 
Hvis ikke Udbuddet bliver gennemført, vil Selskabet søge alternative finansieringskilder og/eller nedjustere 
vækststrategien. 
 

4.3 Kapitalressourcer og rentebærende gæld 
Selskabet har en kreditfacilitet på DKK 2 mio. hos Arbejdernes Landsbank, hvor der pr. 5. juni 2018 var 
trukket DKK 1,18 mio. Til sikkerhed herfor har Selskabet givet virksomhedspant, inkl. pant i simple 
fordringer for DKK 2 mio. 
 
Pr. 31. marts 2018 var Selskabets nettorentebærende gæld DKK 0,47 mio. Tabellen nedenfor giver et 
overblik over udviklingen i Selskabets nettorentebærende gæld. 
 

 
 

9 måneder 
pr. 31. marts 

 Regnskabsåret 
pr. 30. juni 

Odico-koncern (DKK) 2017/18 2016/17  2016/17 2015/16 

Likvide beholdninger 0 0  297.553 279.163 

Kreditinstitutter i øvrigt 466.009 1.499.635  2.006.077 1.713.107 

Nettorentebærende gæld 466.009 1.499.635  1.708.524 1.433.944 
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4.4 Størrelsen af den nuværende aktiekapital og opdeling i aktieklasser 
Selskabets aktiekapital udgør før Udbuddet DKK 500.000 fordelt på 10.000.000 stk. aktier á nominelt DKK 
0,05. Selskabets aktiekapital er ikke opdelt i klasser.  
 

4.5 Udvikling i Selskabets aktiekapital 
Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen i Selskabets selskabskapital siden stiftelsen. 
 

Dato Begivenhed 

Nominel 
ændring i 

aktiekapital 
(DKK) 

Nominel 
aktiekapital 

efter ændring 
(DKK) 

Antal aktier / 
anparter Kurs 

14. maj 2018 
Fondsanpartsemission og 
omdannelse til A/S samt 
aktiesplit i forholdet 1:20 

423.200 500.000 10.000.000 100 

23. marts 2018 
Kapitalnedsættelse ved 
annullering af egne 
anparter 

3.200 76.800 76.800 100 

17. april 2012 Stiftelse 80.000 80.000 80.000 100 

 

4.6 Bemyndigelse til at forhøje kapitalen 
Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i perioden indtil 31. december 2018 at udvide selskabskapitalen 
med op til nom. DKK 170.500 til markedskurs og uden fortegningsret for Selskabets eksisterende 
kapitalejere. Ved udstedelse af nye aktier i henhold til denne bemyndigelse skal de nye aktier have samme 
rettigheder som de eksisterende aktier og skal give rettigheder i Selskabet fra datoen for anmeldelse af 
kapitalforhøjelsen for de nye aktier i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen har den 7. juni 2018 udnyttet en del af 
denne bemyndigelse til at udvide selskabskapitalen med op til nom. DKK 170.454,55. 
 
Derudover er Bestyrelsen i perioden indtil den 8. maj 2023 bemyndiget til at udstede op til 1.341.000 
warrants, som giver ret til tegning af op til nom. DKK 67.050 nye aktier i Selskabet på de vilkår som 
fastlægges af Bestyrelsen. Dog kan Bestyrelsen ikke udnytte bemyndigelsen for et højere beløb end 10% af 
den udestående aktiekapital pr. datoen for udnyttelse af bemyndigelsen. Bestyrelsen kan udstede warrants 
til bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i Odico-koncernen og konsulenter. Bestyrelsen har ikke endnu 
udnyttet denne bemyndigelse. 
 

4.7 Ejerskab 
Aktionærerne i Selskabet før Udbuddet består af følgende:  
 
VIPETERSEN HOLDING ApS, der ultimativt er ejet af Selskabets stifter og CEO, Anders Bundsgaard, besidder 
4.312.500 stk. aktier svarende til 43,13% af aktiekapitalen og stemmerne.  
 
Bauninvest ApS, der ultimativt er ejet af Lars Baun, besidder 2.187.500 stk. aktier svarende til 21,88% af 
aktiekapitalen og stemmerne.  
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Søndergaard-Maier Holding ApS, der ultimativt er ejet af Selskabets CTO Asbjørn Søndergaard, besidder 
2.041.667 stk. aktier svarende til 20,42% af aktiekapitalen og stemmerne. 
 
Bestyrelsesformand Jens Munch-Hansen besidder 1.458.333 stk. aktier svarende til 14,58% af 
aktiekapitalen og stemmerne. 
 
De eksisterende aktionærer vil, hvis Minimumsudbuddet ikke opnås, vurdere om de ved yderligere tegning 
af Nye Aktier kan sikre at Minimumsudbuddet nås. 
 

Aktionær  

Antal aktier pr.  
datoen for 

Virksomheds-
beskrivelsen 

Ejerandel pr.  
datoen for  

Virksomheds-
beskrivelsen 

Ejerandel ved 
Minimum 

Udbud 

Ejerandel ved 
Maksimum 

Udbud 

VIPETERSEN HOLDING ApS 4.312.500 43,13% 33,58% 32,16% 

Bauninvest ApS 2.187.500 21,88% 17,04% 16,31% 

Søndergaard-Maier Holding ApS 2.041.667 20,42% 15,90% 15,23% 

Jens Munch-Hansen 1.458.333 14,58% 11,36% 10,88% 

Total 10.000.000 100,00% 77,88% 74,58% 

 

4.8 Lock-up af de eksisterende aktionærer 
Selskabets hovedaktionærer, CEO Anders Bundsgaard (via VIPETERSEN HOLDING ApS), CTO Asbjørn 
Søndergaard (via Søndergaard-Maier Holding ApS), bestyrelsesformand Jens Munch-Hansen samt Lars Baun 
(via Bauninvest ApS), har påtaget sig en lock-up forpligtelse vedrørende hele deres respektive beholdninger 
af Aktier pr. datoen for Virksomhedsbeskrivelsen. Lock-up forpligtelsen indebærer, at aktionæren hverken 
direkte eller indirekte må sælge, udbyde til salg, overdrage, afhænde, udlåne, pantsætte eller på anden 
måde disponere over Aktierne i Selskabet uden samtykke fra Selskabets bestyrelse, bortset fra ved 
overdragelse af Aktier til en juridisk enhed, der direkte eller indirekte kontrolleres af den pågældende 
aktionær, eller overdragelse til et pensionsdepot eller i tilfælde af, at der afgives et offentligt købstilbud på 
samtlige af Selskabets aktier. Lock-up forpligtelsen løber i en periode på 12 måneder efter første 
handelsdag for Aktierne. Ingen af de eksisterende aktionærer sælger Aktier i forbindelse med Udbuddet. 
 

4.9 De Nye Aktier  
Selskabet udbyder minimum 2.840.910 og maksimum 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 investorer til mindst 2.840.910 Nye 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. 
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De Nye Aktier og de Eksisterende Aktier er godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North 
Denmark, under forudsætning af gennemførelse af Udbuddet samt opfyldelse af Nasdaq First North's krav 
til aktionærspredning og Free Float. Hvis der ikke tegnes mindst 2.840.910  stk. Nye Aktier, eller hvis 
Nasdaq First North's krav til aktionærspredning og Free Float ikke opfyldes, vil Udbuddet ikke blive 
gennemført og tegningsordrer vil blive annulleret, ligesom Selskabets Aktier ikke vil blive optaget til handel 
på Nasdaq First North Denmark.  
 
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud til markedskurs og dermed uden fortegningsret for de 
eksisterende aktionærer. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Virksomhedsbeskrivelsen 
er blandt andet udarbejdet med det formål at opfylde de indholdsmæssige krav (som fastlagt af Nasdaq 
First North Nordic Rulebook, 3. januar 2018) til en Virksomhedsbeskrivelse for et selskab, der søger om 
optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark. 
  

4.10 Vigtige kendetegn og rettigheder for Selskabets Aktier 
Selskabets Aktier er omsætningspapirer, der gælder ingen indskrænkninger i deres omsættelighed, og 
ingen aktionærer er forpligtet til at lade deres Aktier indløse helt eller delvist. Selskabets Aktier udstedes 
som dematerialiserede værdipapirer gennem VP Securities. 
 
De Nye Aktier giver samme rettigheder, herunder stemmerettigheder, som de Eksisterende Aktier og bærer 
ret til udbytte fra og med datoen for registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier i 
Erhvervsstyrelsen og dermed for regnskabsåret 2017/18, hvor der dog ikke forventes udbetalt noget 
udbytte. De Nye Aktier er ligesom de Eksisterende Aktier omsætningspapirer, og der gælder ingen 
indskrænkninger i Aktiernes omsættelighed. De Nye Aktier er navneaktier og skal noteres på navn i 
Selskabets Ejerbog. Selskabets Ejerbog føres af VP Investor Services A/S.  
 
Der gælder ingen stemmerets- og ejerskabsbegrænsning. Hver aktie a nominelt DKK 0,05 giver én stemme.  

 
Aktionærers ret til at deltage i og afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger fastsættes ud fra de 
Aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Besiddelser opgøres på registreringsdatoen på 
baggrund af notering af de kapitalejerforhold, der er registreret i Ejerbogen, samt de meddelelser om 
ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i Ejerbogen. Der henvises i øvrigt til 
Selskabets vedtægter.  
 

4.11 Udbyttepolitik  
Bestyrelsen vil løbende overveje Selskabets udbyttepolitik, og hvordan der bedst skabes værdi for 
aktionærerne. Bestyrelsen anser Selskabet for at være i en vækstfase, og det er derfor Bestyrelsens hensigt, 
at et positivt driftsresultat skal anvendes i virksomheden med henblik på gennemførelse af VækstPlan 
2022. Bestyrelsen forventer således ikke at foreslå, at der skal udbetales udbytte på baggrund af resultatet 
for regnskabsåret 2017/18.  
 
Når Bestyrelsen på sigt skal tage stilling til Selskabets udbyttepolitik, vil flere parametre være afgørende, 
som for eksempel Selskabets fremtidige indtjening, resultater, finansielle forhold, makroøkonomiske 
forhold, udsigter for fremtiden, myndighedskrav, lovgivningsmæssige krav og andre forhold, som 
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Bestyrelsen vurderer som værende relevante på det specifikke tidspunkt. Der gives ingen sikkerhed for, at 
Selskabets resultater giver mulighed for udbetaling af udbytte i fremtiden. Hvis Selskabets fremtidige 
præstation ikke lever op til Bestyrelsens forventninger, vil det forringe mulighederne for at udbetale 
udbytte til Selskabets aktionærer.  
 
I henhold til Selskabsloven vedtages eventuelt udbytte for et givent regnskabsår på den ordinære 
generalforsamling det følgende år med godkendelse af den officielle årsrapport på bagrund af en af 
Bestyrelsen foreslået resultatdisponering. Desuden kan Selskabets generalforsamling beslutte, at udlodde 
ekstraordinært udbytte – på baggrund af et forslag fra Bestyrelsen - eller bemyndige Bestyrelsen til at 
træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med Selskabslovens krav 
herom.  
 
Eventuelt udbytte betales i overensstemmelse med VP Securities' til enhver tid gældende regler til 
aktionærens konto i dennes kontoførende institut i danske kroner til den person, der er registreret som 
ejer. Der vil muligvis skulle indeholdes skat af udbytte udbetalt til Selskabets aktionærer. Der henvises til 
afsnittet vedrørende Skatteforhold. 
 

4.12 Kurs på de Nye Aktier  
De Nye Aktier udbydes til en fast kurs på DKK 8,80 pr. Ny Aktie á nominelt DKK 0,05 (”Udbudskursen”). 
Udbudskursen og dermed værdien af Selskabet er fastsat af Bestyrelsen i konsultation med Selskabets 
Certified Adviser, og er baseret på en række faktorer, herunder estimater for Selskabets 
forretningsmæssige potentiale og Selskabets indtjeningsforventninger samt at Selskabet Aktier optages til 
handel.  
 

4.13 Udbudsperiode  
Udbudsperioden løber fra og med den 11. juni 2018 kl. 00:01 til og med den 22. juni 2018 kl. 23:59. 
Udbuddet kan ikke lukkes før 22. juni 2018 kl. 23:59. Resultatet af Udbuddet offentliggøres hurtigst muligt 
efter lukning af Udbudsperioden, dog tidligst mandag d. 25. juni 2018. Første dag for handel med Aktierne i 
den permanente ISIN DK0061031036 under symbolet "ODICO" forventes at blive den 29. juni 2018. 
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Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder   

Udbudsperioden begynder  11. juni 2018 kl. 00:01 

Udbudsperioden slutter  22. juni 2018 kl. 23:59  

Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet  
25. juni 2018  
senest kl. 16:00 

Afviklingsdato – Gennemførelse af Udbuddet, inklusive afregning af de Nye Aktier i 
midlertidig ISIN DK0061031119  

28. juni 2018  

Registrering i Erhvervsstyrelsen af aktiekapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier 28. juni 2018  

Sammenlægning af den midlertidige ISIN med den permanente ISIN DK0061031036 sker 
med kørselsdato i VP. Den midlertidige ISIN vil alene blive registreret i VP Securities A/S 
til brug for tegning og den ikke er søgt optaget til handel.  

28. juni 2018 

Første handelsdag for de Nye Aktier i den permanente ISIN DK0061031036 på 
Nasdaq First North Denmark 

29. juni 2018 kl. 9:00 

  
 

4.14 ISIN-koder 
Midlertidig ISIN for Aktierne: DK0061031119. Den midlertidige ISIN er ikke søgt optaget til handel. 
Permanent ISIN for Aktierne: DK0061031036, handles under symbolet ”ODICO”.  
 

4.15 Betaling for og levering af aktier  
Afvikling og registrering af de Nye Aktier på investors konto i VP Securities forventes at ske mod kontant 
betaling to handelsdage efter, at resultatet af Udbuddet er offentliggjort i form af elektronisk levering af 
Nye Aktier i en midlertidig ISIN DK0061031119 til investors konto til VP Securities mod kontant betaling i 
danske kroner. Enhver handel med de Nye Aktier i den midlertidige ISIN kode sker for egen regning og 
risiko. 
 
De Nye Aktier, som er omfattet af Udbuddet, bliver udstedt af Selskabet efter registrering af 
kapitalforhøjelse i Erhvervsstyrelsen på Afviklingsdatoen, når Selskabet har modtaget betaling for de Nye 
Aktier, som er tegnet i Udbuddet.  
 

4.16 Skatteforhold  
Potentielle investorer opfordres til at rådføre sig med deres skatterådgivere med hensyn til aktuelle 
skattemæssige konsekvenser af at erhverve, eje og afstå aktierne i Selskabet på grundlag af deres 
individuelle forhold. I hovedtræk gælder pr. datoen for denne Virksomhedsbeskrivelse følgende om 
beskatning af aktionærer, der skattemæssigt er hjemmehørende i Danmark. Resuméet er generelle 
oplysninger, og formålet er ikke at give udtømmende juridisk og skattemæssig rådgivning. Der kan efter 
datoen for Virksomhedsbeskrivelsen forekomme ændringer i dansk skattelovgivning og potentielt også med 
tilbagevirkende kraft.  
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Salg af aktier – Fysiske personer  
Avance ved salg af aktier beskattes som aktieindkomst med 27 % af de første 52.900 kr. i 2018 (for 
samlevende ægtefæller i alt 105.800 kr.), og med 42 % af aktieindkomst over 52.900 kr. (for samlevende 
ægtefæller i alt 105.800 kr.). Disse beløb reguleres årligt og omfatter al aktieindkomst (dvs. aktieavance og 
udbytte for den pågældende person henholdsvis de pågældende samlevende ægtefæller). Tab ved 
afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan 
fradrages i afkast af tilsvarende aktier, hvilket vil sige i summen af indkomstårets udbytter, gevinster og 
afståelsessummer fra andre aktier optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral 
handelsfacilitet. Fradrag for tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en 
multilateral handelsfacilitet, er betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen.  
 
Salg af aktier – Selskaber  
Avance ved salg af aktier, der er optaget til handel på en alternativ markedsplads (samt en multilateral 
handelsfacilitet), beskattes til selskabsskattesatsen på 22% (2018). Dog er en avance skattefri, hvis 
aktionæren ejer mindst 10% af selskabets nominelle aktiekapital ("datterselskabsaktier"), eller hvis der er 
tale om koncernselskabsaktier, som defineret i aktieavancebeskatningsloven. Tab på aktier er 
fradragsberettigede (med mindre der foreligger datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier). Den 
skattepligtige avance og et fradragsberettiget tab på aktier opgøres efter lagerprincippet. I henhold til 
lagerprincippet opgøres årets skattepligtige avancer eller tab som forskellen mellem aktiernes 
markedsværdi ved begyndelsen og ved udgangen af indkomståret (eller det faktiske afståelsestidspunkt i 
tilfælde af et salg inden udløbet af indkomståret). Beskatningen sker således på et periodiseret grundlag, 
selv hvis der ikke er afstået aktier eller realiseret avance eller tab.  
  
Udbytte – Fysiske personer  
For fysiske personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark, beskattes udbytte som aktieindkomst. 
Aktieindkomst beskattes som anført ovenfor. Ved betaling af udbytte til fysiske personer indeholdes 
normalt 27 % i udbytteskat.  
  
Udbytte – Selskaber  
Udbytte modtaget på aktier optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet 
beskattes med den almindelige selskabsskattesats på 22% uanset ejertid. Udbytte, der modtages på 
datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. ovenfor, er dog skattefrit uanset ejertid. 
Indeholdelsesprocenten er 22 %.  
  

4.17 Markedet hvor aktierne kan omsættes  
Såfremt Udbuddet gennemføres, er de Nye Aktier, der tegnes af og tildeles til investorerne, og Selskabets 
Eksisterende Aktier godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark under forudsætning 
af, at Nasdaq First North's krav til aktionærspredning og Free Float er opfyldt. First North er en alternativ 
markedsplads og en multilateral handelsfacilitet, der drives af de forskellige børser, der indgår i Nasdaq. 
Den har ikke samme juridiske status som en EU-reguleret markedsplads. Selskaberne på Nasdaq First North 
er underlagt Nasdaq First North's regelsæt og ikke de samme lovmæssige krav, der stilles til aktører på de 
regulerede markeder.   
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4.18 Afgivelse af tegningsordrer  
Ordrer fra investorer om tegning skal afgives på den ordreblanket, der er indeholdt i 
Virksomhedsbeskrivelsen eller ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via eget kontoførende 
pengeinstituts handelsplatform. Ordrer er bindende og kan ikke ændres eller annulleres. Ordrer kan alene 
afgives til Udbudskursen pr. Ny Aktie og skal afgives for et antal Nye Aktier. Der kan kun indleveres én 
ordreblanket for hver VP-konto. 
 
Udbud og tegning via indlevering af tegningsblanket 
Tegningsordreblanketten indsendes til investors eget kontoførende institut i løbet af Udbudsperioden. For 
at en ordre er bindende, skal den afgivne ordre i kontoførernes pengeinstituts handelssystem, eller den 
udfyldte og underskrevne ordreblanket, indsendes til investors eget kontoførende pengeinstitut, i så god 
tid, at det kontoførende pengeinstitut kan behandle og fremsende ordren, således at den modtages af 
Arbejdernes Landsbank inden den 22. juni 2018 kl. 23:59. 
 
Udbud og tegning via Nordnet AB's danske hjemmeside 
Tegningen via Nordnet AB’s danske hjemmeside (www.nordnet.dk) forudsætter, at investoren er oprettet 
som kunde hos Nordnet AB, og foregår via Nordnets hjemmeside. Kunder hos Nordnet kan registrere sig til 
tegning af aktier via Nordnets hjemmeside frem til den 22. juni 2018 kl. 23:59. Såfremt investoren ønsker at 
tegne Nye Aktier, logger investoren sig ind på Nordnets hjemmeside og vælger menupunktet Depot og 
vælger Børsnoteringer under sektionen Corporate Actions. Her kan investoren klikke på link til Selskabets 
udbud, hvorfra Virksomhedsbeskrivelsen kan downloades, og her kan investoren samtidig angive det 
ønskede antal Nye Aktier, som investoren ønsker at tegne, ved at trykke på knappen ”Svar”. Såfremt 
investoren ikke allerede er oprettet som kunde hos Nordnet, opretter investoren sig som kunde på 
Nordnets hjemmeside med kundekonto og tilhørende depot. Herefter følger investoren proceduren, som 
beskrevet ovenfor. Mere information om tegningsproceduren gennem Nordnet er tilgængelig på 
www.nordnet.dk.  
 
Når Udbuddet lukkes, vil de Nye Aktier blive allokeret til investorerne efter principperne for fordelingsplan 
og reduktion som beskrevet i afsnit 4.19, givet at Udbuddet bliver gennemført.  
 
Det er vigtigt, at investorer, som afgiver ordrer via Nordnet, har likviditet på depotet fra den 22. juni 2018 
kl. 23:59 og frem til afregningsdatoen, som forventes at være den 28. juni 2018. I tilfælde af manglende 
likviditet kan investor risikere at miste retten til tildeling af Nye Aktier.  
 

4.19 Fordelingsplan og reduktion  
Hvis det samlede antal aktier, der er afgivet ordrer på i Udbuddet, overstiger antallet af Nye Aktier i 
Maksimumudbuddet, vil der blive foretaget reduktion som følger:  

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

• Tegningsordrer over DKK 500.000 sker ved individuel tildeling (diskretionær), som besluttet af 
Selskabets bestyrelse. 
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Selskabet vil sammen med Bookrunner foretage den individuelle tildeling ud fra hensynet til at skabe det 
bedst mulige fundament for likviditet i Aktierne og sikre Selskabet en attraktiv, stabil aktionærkreds, hvor 
blandt andet kriterier som investortype og spredning af aktiekapital og Free Float vil blive anvendt.   

 

4.20 Tilbagekaldelse  
Gennemførelsen er betinget af, at Udbuddet ikke tilbagekaldes. Selskabet kan til enhver tid tilbagekalde 
Udbuddet før offentliggørelse af resultatet. Udbuddet kan ikke tilbagekaldes efter offentliggørelse af 
resultatet af Udbuddet. Selskabet kan tilbagekalde Udbuddet af forskellige årsager, som for eksempel hvis 
den angivne minimumstegning ikke opnås, eller hvis Nasdaq First North Denmark ikke godkender 
aktionærspredningen og Free Float. I tilfælde af at Udbuddet tilbagekaldes, vil dette straks blive 
offentliggjort via Nasdaq First North Denmark. 
 

4.21 Omkostninger i forbindelse med Udbuddet 
De estimerede omkostninger relateret til Udbuddet og Selskabets optagelse til handel udgør DKK 3,9 mio. 
kr., hvilket giver et nettoprovenu på minimum DKK DKK 21,1 mio. og maksimum DKK 26,1 mio. Selskabets 
skønnede udgifter inkluderer blandt andet rådgivere, advokater, revisorer, markedsføring, omkostninger til 
VP Securities, Nasdaq First North Denmark og tegningsprovision til kontoførende institutter mv.  
 

4.22 Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen/tilbuddet 
Som beskrevet i afsnit 4.5, er medlemmerne af Ledelsen direkte eller indirekte aktionærer i Selskabet. Disse 
personer har derfor, med de øvrige aktionærer i Odico per Udbuddets gennemførsel, en interesse i 
Udbuddet. Odico har indgået aftale med Nordnet om distribution og med Arbejdernes Landsbank om 
afvikling af Udbuddet. Nordnet og Arbejdernes Landsbank vil modtage sædvanlige honorarer og provision 
for disse transaktioner og ydelser. Arbejdernes Landsbank er Selskabets bankforbindelse. Visse honorarer 
for rådgivnings ydelser vil efter optagelsen til handel for assistance med Udbuddet forfalde til betaling til 
Bookrunner Kapital Partner ApS, som også har indgået aftale med Odico om at være Certified Adviser, til 
øvrige rådgivere samt til Ernst & Young P/S. Odico er ikke bekendt med, at øvrige fysiske eller juridiske 
personer har interesse i Udbuddet, eller at der i øvrigt foreligger interessekonflikter, der er væsentlige for 
Udbuddet. 
 

4.23 Aktører i forbindelse med Udbuddet 
Certified Adviser og Bookrunner  
Kapital Partner ApS  
Havnegade 39  
1058 København K  
 
Alle selskaber, hvis aktier er optaget til handel på Nasdaq First North Denmark, skal have indgået aftale 
med en Certified Adviser i overensstemmelse med Nasdaq First North Nordic Rulebook, med henblik på 
rådgivning om og sikring af overholdelse af Nasdaq First North Nordic's regelsæt. Selskabet har indgået en 
aftale herom med Kapital Partner ApS.  
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Afviklingsagent  
Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank 
Vesterbrogade 5 
1502 København K 
 
Aktieudstedende Institut 
Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank 
Vesterbrogade 5 
1502 København K 
 
Advokat 
Fokus Advokater P/S 
Englandsgade 25 
5100 Odense C 
 
Revisor  
Ernst & Young P/S 
Englandsgade 25 
5100 Odense C  
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5 Risikofaktorer  

En investering i Odicos Aktier indebærer en væsentlig økonomisk risiko. Potentielle investorer bør nøje 
overveje nedenstående risici, før der træffes en investeringsbeslutning. Risikoafsnittet omhandler generelle 
og selskabsspecifikke risikofaktorer, der kan få væsentlig negativ påvirkning på Odicos virksomhed, 
omdømme, omsætning, driftsresultat og finansielle stilling og aktiekurs, og at hele det investerede beløb 
kan mistes. Risikoafsnittet omhandler desuden visse risici forbundet med Udbuddet, der ligeledes kan have 
negativ påvirkning på Odicos aktiekurs.  
 
Ledelsen vurderer, at nedenstående risikofaktorer er væsentlige. Der er yderligere risikofaktorer og 
usikkerheder, herunder risici som Odico på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med, eller som Ledelsen 
på nuværende tidspunkt anser for uvæsentlige, som kan opstå eller blive væsentlige i fremtiden. 
Risikofaktorer, som endnu ikke er kendte eller som Ledelsen anser for mindre væsentlige, kan medføre 
væsentlig negativ påvirkning på Odicos virksomhed, omdømme, omsætning, driftsresultat og finansielle 
stilling og aktiekurs. 
  
Potentielle investorer anbefales at søge uafhængig rådgivning vedrørende juridiske, regnskabsmæssige og 
skattemæssige forhold, som gør sig gældende for den enkelte investor, før det besluttes, om man bør 
investere i forbindelse med Udbuddet.  
 
Risikofaktorerne er ikke nævnt i prioriteret rækkefølge efter vigtighed eller sandsynlighed.   
 

5.1 Risici relateret til de markeder Selskabet opererer på  
 
1. Konjunkturnedgang i byggeriet.   
Selskabet VækstPlan 2022 er i væsentligt omfang baseret på salg til byggebranchen. Traditionelt påvirker 
lavkonjunkturer i økonomien byggebranchen hårdt. En ny finanskrise eller anden vedvarende 
konjunkturnedgang og eksempelvis faldende etagebyggeri i Norden vil væsentlig forsinke og påvirke 
Selskabets mulighed for at realisere VækstPlan 2022. På samme måde vil fald i betonbyggeri påvirke 
Selskabet og kan få væsentlig negativ effekt på Odicos mulighed for at eksekvere sin 2022 plan, 
vækstmuligheder, omsætning, driftsresultat og finansielle stilling. 
 
2. Odico er underlagt konkurrence, herunder fra nye teknologier 
Odico Formworks har flere direkte konkurrenter, som ligeledes på ordrebasis producerer støbeforme efter 
3D-tegninger med robotteknologi. Det er afgørende for Odicos succes, at der til stadighed udbydes et 
produkt i forhold til løsninger og pris som er attraktiv og som efterspørges af kunderne. Det må forventes, 
at konkurrencen for Odico Formworks kan blive intensiveret fra såvel eksisterende som nye selskaber. 
Nogle af disse selskaber har større markedsandele og har bedre adgang til kapital end Odico, hvilket kan 
medføre, at Odico Formworks taber markedsandele 
 
Odico Robotic Solutions udbyder en helt ny robotløsning til byggeriet og industrien, og er ifølge Ledelsen 
endnu ikke stødt på andre selskaber, der har løst konkrete konstruktionsprojekter med tilsvarende 
teknologi. Også inden for dette forretningsområde er Odicos succes afhængig af, at Odico kan levere en 
løsning, som er konkurrencedygtig og pålidelig. Det må forventes, at Odico vil opleve konkurrence fra såvel 
eksisterende som nye aktører både i relation til de løsninger Odico vil tilbyde til markedet og potentielt 
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også fra andre teknologier, som kan vise sig at være mere konkurrencedygtige end de, som Odico vil 
tilbyde. 
 
Konkurrenter til Odico Robotic Solutions skal findes blandt andre teknologier, herunder eksisterende 
traditionel formstøbning og ny teknologi som f.eks. 3D print af konstruktioner. Det kan forventes, at 
bestående leverandører af støbeforme og nye teknologiske løsninger vil intensivere konkurrencen på pris 
og andre parametre.  
 
Markedet for støbeforme til betonelementer er præget af få, men meget store aktører. 
Markedet for betonelementer, herunder ligeløbstrapper og udsparinger, er domineret af få store globale 
aktører, som herved har en stærk forhandlingsposition overfor mindre og nye leverandører. Odicos 
finansielle situation og mulighed for at gennemføre 2022-planen er baseret på Odicos evne til at overbevise 
potentielle kunder om fordelene ved Odicos digitale robotteknologi.  
 
Hvis Odico ikke kan opretholde sin innovative styrke til forsat at udvikle mere avancerede og 
kundetilpassede løsninger, vil det kunne medføre tab af konkurrenceevne og eventuelle markedsandele, 
hvilket vil kunne få væsentlig negativ indflydelse på Odicos virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. 
 
3. Ændret lovgivning kan forringe markedsmulighederne eller medføre omkostninger 
Hverken i Danmark – eller så vidt Ledelsen er bekendt andre steder i verden - er der endnu lovgivning 
direkte rettet mod robotter på byggepladser, men fremtidig lovgivning, herunder pålæggelse af særlige 
skatter og afgifter kan medføre ressourcekrævende tilpasninger for såvel Odico som køberne af Odicos 
ydelser. Automatisering og anvendelse af robotter medfører effektivisering, hvilket kan føre til 
afskedigelser og rationaliseringer. Politiske bevågenhed og indgreb eller offentlig fokus på ulemperne 
herved kan forsinke eller forhindre Odico i at nå sine mål, hvilket kan få væsentlig negativ indflydelse på 
Odicos virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.  
  

5.2 Risici relateret til Selskabets virksomhed 
 
4. Odico er afhængig af Ledelsens mulighed for og evne til at gennemføre den planlagte strategi 
Odicos VækstPlan 2022 vil transformere Selskabets forretningsmodel fra at være en projektbaseret 
forretning til at være en skalerbar, repeterbar volumenforretning (Odico Robotic Solution). Der er 
væsentlige risikofaktorer forbundet med Odicos evne til at eksekvere på 2022-planen for lancering af Odico 
Robotic Solutions konceptet. Odico står over for at skulle overbevise en konservativ branche om fordelene 
ved at anvende robotteknologi. Selskabet skal også håndtere en større organisation end i dag samt bevise, 
at de er i stand til at vinde og fastholde markedsandele. Ligeledes vil hele logistikken omkring håndtering af 
mange flere anlæg (Factory-on-the-Fly) end hidtil være forbundet med risiko. Dertil kommer konkurrence 
fra helt nye eller konkurrerende teknologier, som muligvis hurtigere end forventet vinder indpas. Hvis 
Ledelsen ikke evner at gennemføre 2022-planen eller hvis udefra kommende forhold ikke gør det muligt 
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eller væsentligt forsinker gennemførelsen af planen, vil det væsentlig påvirke Selskabets driftsresultat og 
finansielle stilling.  
  
5. Markedets accept af Odico Robotic Solutions 
Odico Robotic Solutions er et nyt koncept og det er usikkert, hvordan det vil blive modtaget i et 
konservativt marked, hvor både entreprenører og bygherrer ofte ønsker at se erfaringer fra andre 
projekter, før de selv tilvælger en ny teknologisk løsning. Der knytter sig derfor betydelig usikkerhed til om 
entreprenører, underleverandører og arkitektfirmaer i byggebranchen vil implementere Odicos digitale 
løsninger, og i givet fald hvor lang tid det vil tage. Hvor first-mover effekten kan have visse fordele, kan det 
også medføre en uforholdsmæssig stor ressourceanvendelse for at opnå markedsaccept, som efterfølgende 
og konkurrerende udbydere ikke skal brug tid og ressourcer på.  
 
Odico har allerede installeret sin første kommercielle robotcelle, men løsningen Factory-on-the-Fly i sin 
endelige version er endnu ikke blevet lanceret og en del af provenuet fra Udbuddet skal anvendes til at 
salgsmodne teknologiplatformen. Der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at Selskabet formår at sælge 
løsningen i det omfang som forventes og som forudsættes i VækstPlan 2022. Odicos robotløsning er 
anderledes end traditionelle byggeprocesser, og det er muligt. at Odicos kunder vil skulle foretage 
betydelige ændringer i deres logistik, organisation og andre processer for at implementere Odicos 
løsninger, hvilket kan indebære større end ventede udfordringer med at sælge Odicos robotløsning. Dette 
kan væsentligt forsinke eller helt umuliggøre en realisering af VækstPlanen, hvilket vil påvirke Selskabets 
driftsresultat og finansielle stilling. 
 
6. Mangel på relevante markedsdata 
Rollen som teknologisk pioner medfører, at der, efter Ledelsens opfattelse, ikke findes relevante forecasts 
på markedspotentialet globalt, regionalt eller pr. kundetype.  
Odicos ambition om at opnå ca. 150 installerede robotter medio 2022 er baseret på robotteknologiens 
konkurrenceevne med hensyn til omkostninger, produktionshastighed og ressourceanvendelse, men dette 
mål er omgærdet af betydelig usikkerhed, da der ikke er et målbart marked. Såfremt der går længere tid 
inden der opnås en markedsaccept af Selskabets teknologi kan det væsentlig påvirke Selskabets 
virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. 
 
7. Odico er en lille organisation hvor menneskelig kapital er afgørende for konkurrenceevne og vækst.  
Odico er opbygget af CEO Anders Bundsgaard og CTO Asbjørn Søndergaard som begge er ansat i Odico. 
Odico er i særlig grad afhængig af den viden og erfaring som Anders Bundsgaard og Asbjørn Søndergaard 
besidder, og den indsats de begge leverer.  
 
Derudover er Odico afhængig af få andre nøglemedarbejdere. I tilfælde af at en eller flere 
nøglemedarbejdere forlader Odico kan det have negativ indvirkning på Selskabets mulighed for at 
gennemføre vækststrategien til 2022.  
 
En del af provenuet fra Udbuddet er allokeret til opbygning af medarbejderstaben hos Odico. Relevante 
medarbejdere er endnu hverken identificeret eller ansat.  Hvis Anders Bundsgaard eller Asbjørn 
Søndergaard opsiger deres stilling i Odico, eller hvis Odico i øvrigt ikke kan tiltrække, udvikle og fastholde 
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dygtige medarbejdere kan det få væsentlige negative konsekvenser for Selskabets mulighed for at 
gennemføre vækststrategien til 2022, hvilket kan få væsentlig negativ påvirkning af Selskabets virksomhed, 
driftsresultat og finansielle stilling. 
 
8. Risici forbundet med open source og licenser   
Dele af Odicos software løsning er baseret på open-source teknologi udviklet af tredjeparter og/eller 
baseret på licenser, som kan blive ændret. Odico har egenudviklet tilføjelser til eksisterende 
softwareprogrammer, som anvendes og er kritiske i Odicos løsninger. Derudover kan fejl i leverandørers 
software eller opdateringer kan få negative konsekvenser for Odico. Det er Ledelsens vurdering, at i tilfælde 
af ophør af de licenser som Odicos egenudviklede tilføjelser er baseret på, kan disse overføres til at andre 
programmer, men det vil tage tid og kan forsinke realiseringen af Vækstplanen, hvilket kan få væsentlig 
negativ påvirkning på Odicos driftsresultat og finansielle stilling. 
 
9. Risici forbundet med manglende effektiv beskyttelse af immaterielle rettigheder  
Selskabets teknologi herunder den egenudviklede software til styring af robotter er ikke beskyttet af 
patenter eller andre registerbare rettigheder. Ledelsen vurderer, at beskyttelsen ligger i den vidensbarriere, 
som sammensætningen af Odicos internationalt unikke tværfaglighed og ekspertise repræsenterer, samt 
den first-mover position, som virksomheden gennem sit virke har bragt sig i.  
 
Udover patent på Hot-blade cutting, som er nærmere beskrevet i afsnit 3.5, og som Odico har licens til, er 
Odicos software- og hardwareløsning ikke patenteret. Hvis konkurrenter opnår patenter indenfor Odicos 
forretnings-områder kan det medføre helt eller delvis tab af nye forretningsmuligheder. 
 
Selskabet er bekendt med, at et udenlandsk selskab har indgivet en patentansøgning i USA, Canada, Kina, 
Japan, Singapore og Hong Kong med bredt formulerede patentkrav, som har et delvist overlap med de 
teknologier Selskabet anvender. Patentkravene, som ansøgt, er afvist af de amerikanske 
patentmyndigheder. Såfremt det udenlandske selskab forsøger at få afvisningen af patentet omstødt og 
mod forventning får medhold, og patentet udstedes med de bredt formulerede patentkrav, vil dette kunne 
medføre en potentiel begrænsning af Odicos mulighed for fremtidig kommercialisering i USA af visse af de 
berørte processer. Det er Odicos og Odicos patentrådgivers klare opfattelse og vurdering, at et sådant 
udfald er stærkt usandsynligt, idet tidligere kendt viden ”prior art” på området før tidspunktet for 
patentansøgningen bør forhindre at patentkrav, som væsentligt kan påvirke Odicos freedom to operate i 
relation til Vækstplan 2022, kan imødekommes. Denne vurdering understøttes af patentmyndighedens 
afgørelse. For yderligere at styrke afgørelsen har Odico efterfølgende indleveret flere eksempler på ’prior 
art’ til de behandlende myndigheder. 
 
10. Odico er eksponeret for hacking og angreb fra IT-vira, herunder brud på datasikkerhed om 

persondata  
Som for andre virksomheder, der baserer sin virksomhed på software, er Selskabet sårbar over for angreb 
fra hackere og vira, som både kan forsinke og forhindre og dermed påvirke Odicos evne til at servicere dets 
kunder. I tilfælde af at Odicos softwaresystemer bliver ramt af en virus, kan det forhindre kunder i, 
midlertidigt eller i længere perioder, at anvende Odicos teknologiske løsninger hvilket muligvis kan medføre 
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krav om erstatning. Sådanne eventuelle krav kan væsentlige negativt påvirke Odicos renomme, 
driftsresultat og finansielle stilling.  
  

5.3 Risici relateret til Selskabets finansielle stilling 
 
11. Odico har behov for kapital til at finansiere sin vækst og teknologiske udvikling.   
Odicos vækstambitioner forudsætter kapital særligt til opbygningen i de kommende to år. Hvis Udbuddet 
gennemføres, vil det som minimum tilføre Odico et nettoprovenu på DKK 21,1 mio., hvilket forventes at 
kunne finansiere drift og udvikling de kommende 24 måneder.  
 
I tilfælde af, at Odico inden for de næste par år ikke opnår positiv pengestrøm fra driften, for eksempel på 
baggrund af lavere omsætning end forventet, herunder lavere kundetilgang end forventet, lavere aktivitet 
blandt eksisterende Formworks kunder, stort frafald af kunder eller som følge af højere omkostninger end 
forventet, herunder højere omkostninger til ansatte, højere omkostninger til anskaffelse af kunder og 
højere omkostninger til ekspansion til nye markeder, vil Odico kunne komme i en situation, hvor det er 
nødvendigt at fremskaffe ny kapital for at finansiere Selskabets fremtidige drift. I tilfælde af at Odico ikke 
formår at fremskaffe den nødvendige kapital til at finansiere fremtidig drift, kan det være at Selskabet må 
nedskalere betydeligt eller slet ikke vil være i stand til at fortsætte driften.   
 
12. Odico opnår ikke de fremtidige budgetterede resultater  
Der er en risiko for, at fremtidige budgetterede resultater af forskellige årsager ikke opnås. Resultaterne 
kan blive lavere end budgetteret f.eks. på grund af lavere omsætning end forventet eller på grund af højere 
omkostninger end forventet. Eksterne forhold, der kan påvirke Odicos budgetterede resultat, kan blandt 
andet være uventede ændringer i konkurrenceforholdene eller en ufordelagtig udvikling i markedet. I 
tilfælde af, at Odico ikke opnår fremtidige budgetterede resultater, kan det have negativ indvirkning på 
Odicos virksomhed, omdømme, omsætning, driftsresultat og finansielle stilling.  
 
13. Odico har risiko vedrørende eksisterende bankfaciliteter. 
Til sikkerhed for en kreditfacilitet på DKK 2 mio. har Selskabet givet Arbejdernes Landsbank et 
virksomhedspant inkl. pant i simple fordringer. Derudover har datterselskabet Odico Formworks givet 
Arbejdernes Landsbank et fordringspant. Arbejdernes Landsbank har dermed pant i en væsentlig del af 
Odicos aktiver, som banken kan tiltræde og realisere, såfremt Odico misligholder sine forpligtelser eller hvis 
Odico ikke er i stand til at tilbagebetale Arbejdernes Landsbank i tilfælde af, at kreditten opsiges, hvilket i 
givet fald vil få væsentlig negativ betydning for Selskabets finansielle stilling og aktiekursen.  
 
14. Valutakursudsving  
Odico har både danske og internationale kunder. Odicos valutaeksponering vil vokse i takt med 
internationaliseringen af Odicos salg. Ledelsen vil løbende vurdere Odicos valutaeksponering og beslutte, 
om der skal indgås kurssikringsaftaler med henblik på at fastlåste pengestrømme i udenlandsk valuta set 
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overfor danske kroner. Eventuel uafdækket valutaeksponering kan føre til væsentlige tab for Selskabet og 
kan dermed negativt påvirke Selskabets finansielle stilling og aktiekursen. 
 
15. Placering af provenu fra Udbuddet  
Indtil det forventede nettoprovenu fra Udbuddet er anvendt til de planlagte væksttiltag, er det Selskabets 
hensigt at anbringe provenuet som indskud på Selskabets bankkonto. Selskabet kan dog, såfremt der sker 
en for Selskabet negativ udvikling i rente- og vilkår for indestående på Selskabets bankkonto, risikere at 
tabe dele af provenuet. 
 
Risici relateret til samarbejdspartnere 
 
16. Risici forbundet med leverandører af software 
Odico anvender en kombination af egenudviklet software, samt standardsoftware fra underleverandører. 
En væsentlig del af den egenudviklede software er udviklet som udvidelse til McNeel Rhinoceros 5.0, til 
hvilket Odico har tidsubegrænset licens. Såfremt udbyderen indstiller salg af dette produkt, vil det være 
nødvendigt at omstille Odicos platform til andre softwareleverandører, hvilket kan forsinke VækstPlan 2022 
med op til 6 måneder og negativt påvirke Selskabets finansielle stilling og aktiekurs. 
 
17. Risici forbundet med leverandør af robotter  
Odico har valgt ABB som global leverandør af robotter, men der er ikke er indgået rammeaftale med ABB 
med beskyttelse af levering af minimumantal eller leverancetid. Udskiftning af leverandør vil kunne 
medføre forsinkelse på levering til kunder. Leveringstid på robotter kan blive forlænget udover de som 
standard 6 uger og dermed påvirke Odicos evne til at levere til tiden, hvilket kan påvirke muligheden for 
eller forsinkelser af realisering af Vækstplanen og kan dermed negativt påvirke Selskabets finansielle 
stilling.  
 
18. Risici forbundet med aftaleparter 
Datterselskabet Odico Formworks har leveret en række projekter til en store internationale selskaber, som 
har lange garantiperioder og krav om skadesløsholdelse i tilfælde af fejl og mangler. Odico Formworks er 
ikke aktuelt blevet mødt med krav, men hvis det sker kan det kræve mange omkostninger, hvilket vil tage 
fokus fra realisering af Vækstplan 2022.  
 
19. Der er risiko for, at Odicos forsikringsprogram ikke dækker alle typer tab og forpligtelser, som Odico 

måtte blive ansvarlig for at betale   
Ledelsen vurderer, at Odico har en sædvanlig og tilstrækkelig forsikringsdækning i forhold til de nuværende 
aktiviteter og aktivitetsniveau. En realisering af VækstPlan 2022 vil medføre behov for øget 
forsikringsdækning og dermed yderligere omkostninger til forsikringspræmier. Forsikringerne indeholder 
dog bestemmelser om selvrisiko og begrænsninger af den maksimale forsikringsdækning, og ikke alle typer 
tab og forpligtelser er dækket. Hvis et tab opstår, som forsikringen ikke dækker, kan det have væsentlig 
negativ indvirkning på Odico. 
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5.4 Risici relateret til Udbuddet og optagelsen til handel 
 
20. Aktionærerne kan miste deres investering eller få et negativt eller nul-afkast på investeringer i Odico  
Investeringer i aktier er altid forbundet med en risiko for tab af hele eller dele af investeringen. I tilfælde af 
at Odico ikke formår at skabe positiv likviditet fra driften i fremtiden, kan Selskabet blive insolvent, hvorved 
investorer kan miste hele eller dele af investeringen. Aktiekursen kan udvikle sig negativt både på grund 
eksterne og interne faktorer såsom at Selskabet ikke når de mål det har sat eller er i stand til at realiserer 
sine vækstplaner, hvilket kan påvirke såvel kursen på Selskabets aktier og Selskabsrets finansielle stilling. 
Hvis kursen falder til under udbudskursen, vil aktionærerne, der sælger deres aktier i Selskabet, få et tab på 
deres investering. 
  
21. Der er risiko for, at Selskabet ikke er i stand til at betale udbytte eller kan beslutte sig for ikke at 

betale udbytte  
Bestyrelsen i Selskabet fastsætter udbyttepolitikken. Eftersom Odico er i en vækstfase har Bestyrelsen 
ingen aktuelle planer om at udlodde udbytte men derimod at anvende et positivt driftsresultat til 
realisering af VækstPlan 2022. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Odicos resultater på sigt vil give mulighed 
for at betale udbytte.  
 
22. Der kan være begrænset omsætning i Aktierne og selv små handler kan påvirke kursen betydeligt 
Aktierne er ikke blevet handlet offentligt før, og der er en risiko for, at der ikke vil udvikles eller kunne 
fastholdes et aktivt og likvidt marked efter Udbuddet. Likviditeten i et selskabs aktie, herunder de Nye 
Aktier, er af væsentlig betydning for prissætningen af aktien. Ligeledes har likviditeten betydning for 
aktionærernes mulighed for at købe og sælge aktier til de bud- og udbudskurser, der findes på Nasdaq First 
North Denmark, hvor de Nye Aktier forventes optaget til handel. Da det ikke er muligt at forudsige 
interessen for de Nye Aktier, kan der ikke gives sikkerhed for, at en aktionær til enhver tid kan købe eller 
sælge aktier eller det ønskede antal aktier i Selskabet til de priser, der fremgår på Nasdaq First North 
Denmark. Hvis der ikke er et likvidt marked for handel med Selskabets Aktier vil selv små handler kunne få 
en uforholdsmæssig stor påvirkning af kursen på Selskabets Aktier.  Efter Udbuddet vil Selskabets 
nuværende aktionærer være underlagt visse kontraktuelle lock-up-bestemmelser, der begrænser den frie 
omsættelighed i disses Aktier i Odico. I tilfælde af at et aktivt og likvidt marked ikke udvikles eller 
fastholdes, kan det have en negativ påvirkning på likviditeten i Aktierne og deres handelskurs. Investorerne 
kan derfor få vanskeligt ved at sælge deres Aktier og et salg vil muligvis kun kunne ske til under 
Udbudskursen og dermed med tab for investor. 
   
23. En række begivenheder kan medføre fald i markedskursen for Aktierne  
I tilfælde af at større aktionærer eller flere mindre aktionerer sælger Aktier samtidig efter Selskabets 
optagelse til handel, kan Aktiernes Markedskurs falde, da udbuddet kan være større end efterspørgslen. 
Aktiernes markedskurs kan ligeledes falde, hvis investorer har en opfattelse af, at sådanne salg kan ske. 
Hvis Selskabet ikke formår at realisere sin vækstplan, udsættes for dårlig presseomtale eller ved salg af 
Aktier kan markedskursen på Aktierne falde aktiekursen falde. 
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24. Selskabets eksisterende større aktionærer kontrollerer en væsentlig del af Aktierne    
Efter gennemførelsen af Udbuddet vil der stadig være en væsentlig koncentration af Aktier blandt et 
mindre antal majoritetsaktionærer, hvoraf Selskabets direktør udgør den største aktionær. Denne fordeling 
af Aktierne betyder, at de eksisterende større aktionærer samlet eller enkeltvis har mulighed at afgøre eller 
i væsentligt omfang udøve indflydelse på anliggender, som bliver forelagt aktionærerne til godkendelse. 
Dette gælder blandt andet vedtægtsændringer samt valg og udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. De 
eksisterende aktionærer har også mulighed for at kontrollere Selskabets ledelse og virksomhed. 
Koncentrationen af ejerskab kan påvirke markedskursen på Aktierne. Ejerskabsstrukturen kan blandt andet 
forhindre visse transaktioner, som indebærer faktiske eller potentielle ændringer i kontrollen over 
Selskabet, medmindre en eller flere af majoritetsaktionærerne stemmer for og /eller deltager i sådanne 
transaktioner. Dette kunne eksempelvis være en fusion eller en anden form for transaktion, hvor der sker 
en overgang af kontrollen over Selskabet. 
 
25. Udstedelse af yderligere Aktier i Selskabet i fremtiden kan udvande aktionærernes ejerandel   
Selskabet kan efter gennemførelsen af Udbuddet igen forsøge at rejse finansiering ved gennemførelse af et 
udbud af nye aktier. Dette kan være for at finansiere fremtidige opkøb eller andre vækstmuligheder, 
investering i Selskabet eller til at opnå andre generelle forretningsmål. Som resultat af dette kan Selskabets 
eksisterende aktionærer opleve udvanding i deres procentuelle ejerskab af Selskabet, såfremt de ikke 
tegner med ved sådanne fremtidige kapitaludvidelser. Derudover har Bestyrelsen bemyndigelse til at 
udstede warrants for op til 10% af Selskabets aktiekapital. Warrants kan anvendes til tegning af nye aktier i 
Selskabet uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, og vil, hvis de udnyttes medføre en 
udvanding af aktionærernes procentuelle ejerandel. 
 
26. Gennemførelse af Udbuddet og optagelse af Selskabets Aktier på Nasdaq First North Denmark  
Gennemførelse af Udbuddet og optagelse af Selskabets Aktier til handel på Nasdaq First North Denmark er 
betinget af tegning af Minimumsudbuddet, og af at Nasdaq First North's krav til aktionærspredning og Free 
Float opfyldes. Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, vil der ikke blive leveret Nye Aktier til investorerne. 
Som følge heraf kan eventuelle handler med Nye Aktier på eller uden for markedet før afvikling af 
Udbuddet betyde, at investorerne vil kunne pådrage sig ansvar for ikke at kunne levere solgte Nye Aktier, 
og investorer, der har solgt eller erhvervet Nye Aktier på eller uden for markedet, kan pådrage sig et tab. 
Enhver handel med Aktier forud for afvikling af Udbuddet sker for de involverede parters egen regning og 
risiko. 
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6 Oplysninger om selskabet  

6.1 Navn og hjemsted  
Odico A/S (CVR-nr. 32 30 64 97; LEI kode 254900G15O8R9AIUY087) 
har hjemsted i Odense Kommune og Selskabets hovedkontor ligger på adressen: 
 
Peder Skrams Vej 5 
5220 Odense SØ 
Telefon: +45 2222 1234 
odico.dk 
 
Selskabets binavne er FORMWORK A/S, FORMSWORKS.DK A/S, IOSIS A/S, ROBOCON A/S, ODECO A/S. 
 

6.2 Stiftelsesdato  
Odico blev stiftet den 17. april 2012 som et anpartsselskab og er indregistreret i Danmark. Selskabet blev på 
generalforsamlingen den 14. maj 2018 omdannet til et aktieselskab med regnskabsmæssig virkning pr. 31. 
marts 2018.   
 

6.3  Selskabets retlige form og gældende lovgivning  
Selskabets aktiekapital er fuldt indbetalt. Selskabet er registreret i det Centrale Virksomhedsregister med 
CVR nr. 32 30 64 97 og hører under dansk lovgivning.  
  

6.4 Koncernforhold  
Odico A/S ejer 100% af Odico Formworks ApS (CVR nr. 35055363) og har en filial i Rumænien; Odico A/S – 
Sediu Permanent Desemnat med rumænsk registreringsnummer RO34127093.  
 
Begge forretningsenheder, Odico Robotics Solution og Odico Formworks, foregår aktivitetsmæssigt i Odico 
A/S. Alle aftaler med kunder indenfor forretningsenheden Odico Formworks sker gennem Odico Formworks 
ApS. Odico Formworks aktiviteten faktureres derfor gennem Odico Formworks ApS, og er eneste aktivitet i 
dette selskab. 
 
 
 
 
 
 

Odico A/S 

Odico Formworks 
ApS 

Ejerforhold Odico A/S 
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6.5 Selskabets organisation og ledelse  
Selskabet har pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen 12 medarbejdere i Odense og 5 personer tilknyttet 
filialen i Rumænien på konsulent basis. 

  
Organisationsdiagram  

 
Bestyrelse og direktion 
Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og skal sikre en forsvarlig organisation af 
Selskabets virksomhed. Bestyrelsen påser blandt andet, at   

• bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Selskabets forhold er 
tilfredsstillende,  

• der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,  
• Bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Selskabets finansielle forhold,  
• Direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter Bestyrelsens retningslinjer, og  
• Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til 

at opfylde Selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og 
Bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at 
det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.  
 

Generalforsamlingen vælger medlemmerne til Bestyrelsen.   
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Bestyrelsesmedlemmer 
 

Navn Stilling Vurdering af uafhængighed 

Jens Munch-Hansen Bestyrelsesformand Ikke uafhængig 

Lars Baun Bestyrelsesmedlem Ikke uafhængig 

Niels Kåre Bruun Bestyrelsesmedlem Uafhængig 

 
 
Jens Munch-Hansen, bestyrelsesformand siden marts 2018. 
 
Jens Munch-Hansen, født 1955, har været medlem af direktionen og koncerndirektør 
i TDC fra 2009-2016 med ansvar for den danske erhvervsforretning samt den samlede 
forretning i Sverige, Norge og Finland. Før 2009 varetog Jens Munch-Hansen adskillige 
senior poster i IBM som administrerende direktør for IBM i Norden (2000-2007) samt 
internationale poster bl.a. i Paris (1994-1996) og New York (1999-2000). Jens Munch-
Hansen er uddannet Cand. Merc.  
 
Nuværende tillidshverv: 
Bestyrelsesformand i Scape Technologies A/S (siden august 2017) og Worklife 
Barometer ApS (siden januar 2017) samt bestyrelsesmedlem i Neisa Denmark 
A/S (siden august 2016), Azanta Danmark A/S (siden april 2016) og Azanta A/S 
(siden marts 2011).  
 
Antal aktier i Odico: 1.458.333 (svarende til 14,58% før Udbuddet) 
 
Lars Baun, medstifter af Odico og bestyrelsesmedlem siden februar 2012. 
 
Lars Baun, født 1960, er selvstændig forretningsudvikler, investor, Business Angel, 
Mentor, Business Coach og professionelt bestyrelsesmedlem i flere virksomheder, 
derudover har han været medstifter af virksomhederne Odico A/S (april 2012), 
Optimize.dk ApS (december 2012) og Best Of Online ApS (maj 2017). Lars Baun har 
tidligere været administrerende direktør for Coromatic A/S (Scanpocon A/S) og disses 
underselskaber (2000-2012), samt medejer og medlem af koncernledelsen i Coromatic 
Group AB indtil virksomheden blev solgt til EQT (1993-2012). Lars Baun har en Henley 
MBA og en bestyrelseslicens fra Board Governance. 
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Nuværende tillidshverv: 
Bestyrelsesleder i Wilddetect ApS (siden december 2017) og bestyrelsesmedlem i Scape 
Technoligies A/S (siden september 2013), herudover ejer og administrerende direktør i 
egne selskaber Baun.dk ApS (siden 2008) og Bauninvest ApS (siden 2011). 
 
Antal aktier i Odico: 2.187.500 (svarende til 21,88% før Udbuddet) 
 
Niels Kåre Bruun, bestyrelsesmedlem siden maj 2018. 
 
Niels Kåre Bruun, født 1965, har været administrerende direktør i BetterHome ApS siden 
2014. Betterhome 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 (2011-
14), Divisionsdirektør i Rambøll Group A/S (2009-2011) og Divisionschef i Force 
Technology (1990-2009). Niels Kåre Bruun er uddannet Cand. Polyt. samt MBA. 
 
Nuværende tillidshverv: Registreret som reel ejer af BetterHome ApS. 
 
Antal aktier i Odico: 0. 
 
Direktionen 
Direktionen ansættes og afskediges af Bestyrelsen.   
 
Anders Bundsgaard Petersen, CEO siden 2012, medstifter af Odico A/S og CEO 
for Odico Formworks ApS.  
 
Anders Bundsgaard, født 1977, har det overordnede ansvar for Selskabets kommercielle 
udvikling og R&D-aktiviteter, samt ansvar for robotsystemer, integration og 
elektroteknik. 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 (2009-2012), Area Sales Manager hos Cabin Plant 
A/S (2007-2009) og bygge- og projektleder hos FLSmidth (2005-2007). Bundsgaard en 
HD i Ledelse og Innovation fra Copenhagen Business School, en B.Sc. i maskinteknik fra 
DTU og er uddannet flymekaniker hos Mærsk Air. 
 
Nuværende tillidshverv: 
Anders Bundsgaard er direktør i Vipetersen Holding ApS (siden april 2012), som 
er Anders Bundgaard Petersens personlige holdingselskab, som er aktionær i 
Odico. 
 
Antal aktier i Odico (indirekte): 4.312.500 (svarende til 43,13% før Udbuddet) 
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Asbjørn Søndergaard, medstifter af Odico A/S og udviklingschef siden 2012, CTO 
siden 2018.  
 
Asbjørn Søndergaard, født 1982, er en entreprenør indenfor robotbaseret arkitektur og 
en internationalt anerkendt ekspert inden for robotkonstruktion af byggematerialer og 
avanceret digital konstruktion. Asbjørn Søndergaard har, i sin rolle som CTO hos Odico, 
udviklet flere af virksomhedens nøglesystemer og har stået for den videnskabelige 
ledelse af flere nøgleprojekter, herunder BladeRunner-projektet med DTU, hvor Hot-
blade cutting blev etableret. Asbjørn Søndergaard er arkitekt og har en ph.d. fra 
Arkitektskolen i Aarhus. 
 
Derudover er Asbjørn Søndergaard fuldt ansvarlig deltager i enkeltmands-
virksomheden Tutti 
 
Nuværende tillidshverv: 
Asbjørn Søndergaard er Direktør i Søndergård-Maier Holding ApS (siden april 
2012), som er Asbjørn Søndergårds personlige holdingselskab, som ejer aktier i 
Odico.   
 
Antal aktier i Odico (indirekte) 2.041.667 (svarende til 20,42% før Udbuddet) 
 
Anders Bundsgaard og Asbjørn Søndergaard er anmeldte direktører i Odico. 
Begge er omfattet af en global konkurrenceklausul.  
 

Nøglemedarbejdere 
 
Lars Christiansen, CFO siden marts 2018. 
 
Lars Christiansen, født 1957, har været medlem af direktionen i C.W. Obel A/S 
fra 2001-2017 med ansvar for koncernøkonomi, og medvirket til strategi og 
transformation fra industrikonglomerat til investeringsselskab med aktiv styring 
af datterselskaberne.  Før 2001 varetog Lars Christiansen adskillige seniorposter i 
ABB, senest som koncernøkonomidirektør fra 1995-2001 for de danske 
aktiviteter i ABB-gruppen i holdingselskabet ABB A/S. 
 
Lars Christiansen har ingen aktuelle tillidshverv. 
 
Antal aktier i Odico: 0 
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Henrik Winther Knudsen, CPO siden januar 2013. 
 
Henrik Winther Knudsen, født 1949, har, som projektleder, hovedansvaret for 
gennemførelsen af de nationale udviklingsprojekter selskabet deltager i.  
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 mellem 2008-2012 og forinden blandt andet 
besiddet ledende roller i ABB-koncernen (1997-2008). 
 
Henrik Winther Knudsen har ingen aktuelle tillidshverv 
 
Antal aktier i Odico: 0. 
 

6.6 Erklæring om tidligere erhverv  
Ingen medlemmer af Bestyrelsen, Direktionen eller nogen Nøglemedarbejdere er aktuelt eller har 
inden for de seneste fem år været involveret i 1) anklager for svigagtige lovovertrædelser, 2) 
ledende medarbejdere i selskaber, der er gået konkurs, kommet under bobehandling eller trådt i 
likvidation bortset fra tilfælde som anført umiddelbart nedenfor, eller 3) genstand for offentlige 
anklager og/eller sanktioner, hvorved retten til at fungere som medlem af en udsteders bestyrelse, 
direktion eller tilsynsorgan er blevet frataget. 
 
Jens Munch-Hansen har været direktør i TDC Hosting Holding ApS, der er opløst efter erklæring (fratrådt 
den 1. august 2016), i Hosting TopCo ApS, der er opløst efter erklæring (fratrådt den 1. august 2016), i 
Selskabet af 16. juni 2015 ApS, der er opløst efter erklæring (fratrådt 1. august 2016).  
 
Lars Christiansen har været medlem af bestyrelse og direktionen i C.W. Obel Finans A/S (fratrådt 28. maj 
2014), og har været medlem af bestyrelsen for C.V. Obel Projekt A/S (fratrådt 30.6 2017), der begge er 
ophørt efter frivillig likvidation.  
 
Lars Baun har været medlem af direktionen i Bauninvest II ApS (fratrådt den 17. juli 2014) som er 
tvangsopløst, og har været medlem af direktion og bestyrelse i Printline A/S (fratrådt d. 8. december 2016) 
som er gået konkurs. 
 

6.7 Incitamentsprogrammer 
Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 
Selskabets generalforsamling har vedtaget et sæt overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af 
bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. I henhold til disse kan Bestyrelsen aflønnes med et fast 
vederlag og med warrants inden for den samlede ramme på ca. 10% af Selskabets aktiekapital. Direktionen 
kan aflønnes med en fast grundløn samt bonus baseret på fastlagte mål og diskretionær bonus (som samlet 
ikke kan overstige 12 måneders løn) samt warrants (inden for den samlede ramme på ca. 10% af Selskabets 
aktiekapital). 
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Warrantprogram 
Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til 1.341.000 warrants, der i alt giver ret til tegning af op til 
nom. 67.050 nye aktier i Selskabet til bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i Odico koncernen på de 
vilkår, der fastlægges af Bestyrelsen. Dog kan Bestyrelsen ikke udnytte bemyndigelsen for et højere beløb 
end 10% af den udestående aktiekapital pr. datoen for udnyttelse af bemyndigelsen.  Pr. datoen for denne 
Virksomhedsbeskrivelse har Bestyrelsen endnu ikke udnyttet bemyndigelsen, men forventer i løbet af 1. 
halvår 2018/19 at udstede warrants til udvalgte medarbejdere. 
 

6.8 Interessekonflikter og slægtsskab 
Der er ingen familierelationer mellem medlemmerne af Bestyrelsen, Direktionen eller de Ledende 
Medarbejdere 
 
Selskabet har ikke kendskab til, at medlemmer af Bestyrelsen, Direktionen eller nogle af de Ledende 
medarbejdere er udnævnt til deres nuværende stillinger i Odico i henhold til en aftale eller overenskomst 
med Selskabets storaktionærer, kunder, leverandører eller andre parter, idet bestyrelsesformanden, Jens 
Munch-Hansen ejer 14,58% af Aktierne, bestyrelsesmedlem Lars Baun ejer indirekte 21,88%, den 
administrerende direktør Anders Bundsgaard Petersen er indirekte ejer af 43,13% af Aktierne og Selskabets 
CTO Asbjørn Søndergård ejer indirekte 20,42% af Aktierne. 
Ingen af medlemmerne af Bestyrelsen, Direktionen eller af de Ledende Medarbejdere har 
interessekonflikter i forhold til deres hverv som medlem af Bestyrelsen, Direktionen eller som Ledende 
Medarbejder eller besidder hverv i andre selskaber, der kan føre til interessekonflikt i forhold til disse 
selskaber på grund af Odicos løbende samarbejde om sådanne selskaber. 
 
Ifølge Selskabsloven og forretningsordenen for bestyrelsen og direktionen, må et medlem af Bestyrelsen og 
Direktionen ikke deltage i behandlingen af spørgsmål mellem Selskabet og den pågældende selv eller om 
søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Selskabet og tredjemand eller søgsmål mod 
tredjemand, hvis vedkommende har en væsentlig interesse deri, som kan være stridende med Selskabets. 
 

6.9 Finanskalender  
Årsrapport for regnskabsåret 2017/2018 ................................................................... 20. september 2018 
Ordinær generalforsamling ........................................................................................... 8. november 2018 
Delårsrapport for 1. halvår 2018/19 ...................................................................................7. februar 2019 
Årsrapport for regnskabsåret 2018/19 ....................................................................... 19. september 2019 
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7 Selskabets aktuelle økonomiske stilling og resultat  

Årsrapporterne for Odico A/S og Odico Formworks ApS er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C. 
Der er derfor i disse ikke udarbejdet et koncernregnskab og ej heller cash flow opgørelser.  
 
Nedenstående skema viser regnskabsoplysninger for regnskabsårene 2016/17 (1. juli – 30. juni) og 2015/16 
for Odico koncernen. Koncernregnskabet er derfor udarbejdet i forbindelse med denne 
Virksomhedsbeskrivelse. Det samme gælder pengestrømsopgørelsen. Derudover indeholder skemaet 
udvalgte ikke reviderede regnskabsoplysninger for perioden 1. juni 2017 til 31. marts 2018 sammenholdt 
med tilsvarende regnskabsperiode fra foregående regnskabsår. Der henvises til de offentliggjorte 
årsrapporter for en detaljeret beskrivelse af regnskabsprincipperne. Disse kan tilgås på Selskabets 
hjemmeside (odico.dk/investor) 
 

RESULTATOPGØRELSE 9 måneder  
30. juni - 31. marts 

 Regnskabsåret 
1. juli – 30. juni 

Odico-koncern (DKK) 2017/18 2016/17  2016/17 2015/16 

Nettoomsætning 2.183.021 2.954.732  3.588.412 5.722.533 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -628.593 -1.223.346  -1.420.967 -1.353.068 

Andre eksterne omkostninger -1.192.161 -1.440.264  -1.275.348 -1.744.984 

Andre driftsindtægter 728.537 1.480.472  1.982.037 2.175.363 

Bruttofortjeneste 1.090.803 1.771.594  2.874.134 4.799.844 

Personaleomkostninger -1.212.963 -1.164.133  -2.218.717 -3.134.365 

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver -689.798 -185.448  -347.145 -70.433 

Resultat før finansielle poster -811.958 422.013  308.272 1.595.046 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0  0 0 

Finansielle indtægter 2.166.983 68.927  59.308 9 

Finansielle omkostninger -97.155 -178.469  -264.347 -221.377 

Resultat før skat 1.257.870 312.471  103.233 1.373.678 

Skat af periodens resultat -291.932 -68.744  -28.446 -310.753 

Periodens resultat 965.938 243.728  74.787 1.062.925 
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AKTIVER 9 måneder 
Pr. 31. marts 

 Regnskabsåret 
Pr. 30. juni 

Odico-koncern (DKK) 2017/18 2016/17  2016/17 2015/16 

Udviklingsprojekter afsluttet 522.004 0  778.427 0 

Udviklingsprojekter under udførelse 4.643.221 4.702.038  4.334.192 3.470.292 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 5.165.225 4.702.038  5.112.619 3.470.292 

      

Produktionsanlæg og maskiner 137.314 173.918  214.718 173.918 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 35.473 155.029  35.473 72.776 

Materielle anlægsaktiver i alt 172.787 328.947  250.191 246.694 

Anlægsaktiver i alt 5.338.012 5.030.986  5.362.810 3.716.986 

      

Råvarer og hjælpematerialer 152.038 200.840  152.038 200.840 

Varebeholdninger i alt 152.038 200.840  152.038 200.840 

      

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.333.756 660.256  406.920 1.242.195 

Tilgodehavende selskabsskat 372.258 201.192  372.258 201.192 

Andre tilgodehavender 874.609 606.983  611.882 510.904 

Periodeafgræsningsposter 73.821 82.950  73.821 82.950 

Tilgodehavender i alt 2.654.444 1.551.380  1.464.881 2.037.241 

Likvide beholdninger 0 0  297.553 279.163 

Omsætningsaktiver i alt 2.806.482 1.752.220  1.914.472 2.517.244 

Aktiver i alt 8.144.494 6.783.205  7.277.282 6.234.230 
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PASSIVER 9 måneder 
Pr. 31. marts 

 Regnskabsåret 
Pr. 30. juni 

Odico-koncern (DKK) 2017/18 2016/17  2016/17 2015/16 

Selskabskapital 80.000 80.000  80.000 80.000 

Reserver for udviklingsomkostninger 1.708.144 1.823.738  1.823.738 0 

Overført resultat 332.198 -584.143  -753.085 995.866 

Egenkapital i alt 2.120.342 1.319.595  1.150.653 1.075.866 

      

Udskudt skat 1.350.600 766.594  1.058.668 697.850 

Hensatte forpligtelser i alt 1.350.600 766.594  1.058.668 697.850 

      

Langfristede gældsforpligtelser      

Gæld til tidligere aktionær 2.000.000 0  0 0 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.000.000 0  0 0 

      

Kreditinstitutter i øvrigt 466.009 1.499.635  2.006.077 1.713.107 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.353.985 801.858  646.396 300.317 

Gæld til associerede virksomheder 10.000 1.887.258  1.806.971 1.474.971 

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 0 44.651  44.575 41.372 

Anden gæld 843.559 463.615  563.942 930.747 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.673.553 4.697.017  5.067.961 4.460.514 

      

Gældsforpligtelser i alt 4.673.553 4.697.017  5.067.961 4.460.514 

Passiver i alt 8.144.495 6.783.205  7.277.282 6.234.230 
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PENGESTRØMME 9 måneder 
1. juli - 31. marts 

 Regnskabsåret 
1. juli – 30. juni 

Odico-koncern (DKK) 2017/18 2016/17  2016/17 2015/16 

Årets resultat 965.938 243.728  74.787 1.062.925 

Reguleringer 981.730 254.193  347.145 351.838 

Ændring i driftskapital -2.043.903 935.836  935.639 44.544 

Betalt selskabsskat 0 0  360.818 0 

Pengestrømme fra driftsaktivitet -96.235 1.433.757  1.718.389 1.459.307 

      

Køb af andre anlæg,driftsmateriel og inventar 0 -82.253  -103.378 -307.815 

Salg af andre anlæg,driftsmateriel og inventar 0 0  0 125.000 

Køb af immaterielle anlægsaktiver -665.000 -1.417.194  -1.889.591 -721.681 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -665.000 -1.499.447  -1.992.969 -904.496 

      

Køb af egne aktier -2.246.250 0  0 0 

Optagelse af langfristet lån 2.000.000     

Salg af egne aktier 2.250.000 0  0 0 

Udbytte 0 0  0 0 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 2.003.750 0  0 0 

Ændring i likvider 1.242.515 -65.691  -274.580 554.811 

Likvider 1. juli 2017 -1.708.524 -1.433.944  -1.433.944 -1.988.755 

Likvider 31. marts 2018 -466.009 -1.499.635  -1.708.524 -1.433.944 
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7.1 Udvikling i udvalgte regnskabsoplysninger for 2016/17 i forhold til 2015/16 
 
Resultatopgørelse 
 
Nettoomsætning 
Omsætningen hidrører udelukkende fra Formworks-aktiviteten. Der har været et fald i omsætningen med 
37%, som skyldes et strategisk valg fra Bestyrelsens side om at igangsætte transformationen af Odico fra 
projektvirksomhed til teknologivirksomhed. Det har medført, at dele virksomhedens ressourcer har været 
mere fokuseret på udviklingsaktiviteter frem for omsætningsgivende aktiviteter.  
 
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 
Denne post er på trods af fald i omsætningen steget med 5%, hvilket skyldes, at visse af de projekter, der er 
gennemført i perioden, dels har en høj materialeandel, og dels har en lavere indtjening, da det er projekter 
mere begrundet i deres strategisk frem for indtjeningsmæssige betydning.  
 
Andre eksterne omkostninger 
De væsentligste poster indenfor denne gruppe er husleje og konsulentassistance. Et fald i sidstnævnte er 
væsentligste årsag til et fald i den samlede post på 27%, hvilket skyldes at der i den første periode har 
været anvendt en væsentligt andel ekstern assistance i forbindelse med formuleringen af en ny vision og 
strategi for Odico. 
 
Andre driftsindtægter 
Disse indtægter består af tilskud fra offentlige vækststøtteordninger i forbindelse med gennemførelse af 
projekterne Robwin og Digital Factory, som er beskrevet under Odicos teknologiplatform. I nogle af disse 
projekter har Odico, som tidligere beskrevet, deltaget i et samarbejde med andre virksomheder samt 
forskningsinstitutioner. Der har samlet set været nogenlunde uændret aktivitet indenfor disse 
udviklingsprojekter i de to år. Nogle af projekterne fortsætter ind i regnskabsåret 2018/19. 
 
Personaleudgifter 
Disse falder med 29% hvilket ligeledes er begrundet i det ændrede fokus.  
 
Afskrivninger 
Disse stiger fra DKK 0,070 mio. til DKK 0,347 mio., hvilket skyldes afslutning af udviklingsprojekter, hvorefter 
afskrivninger påbegyndes. Disse er historisk afskrevet over 3 år.  
 
Finansielle omkostninger 
Disse hidrører fra renter på Selskabets kassekredit samt renter på lån fra enaktionær, der efterfølgende er 
eftergivet.  
 
Balance 
Immaterielle anlægsaktiver 
Selskabet har i regnskabsåret afsluttet udviklingsprojekter til en kostpris på DKK 1,025mio. og har derfor 
påbegyndt afskrivning på disse. Yderligere har Selskabet fortsat og forøget sine udviklingsaktiviteter med en 
tilgang på DKK 1,890 mio. i forhold til DKK 0,721 mio. det foregående år. Denne forøgelse er, som beskrevet 
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under omsætning, en konsekvens af en beslutning om i øget omfang at fokusere på udvikling af teknologien 
(Factory-on-the-Fly) 
Tilgodehavender fra salg 
Faldt på DKK 0,836 mio. skyldes den lavere omsætning samt det forhold, at omsætningen ikke falder jævnt 
over året, hvorfor det på skæringsdagen vil være påvirket af tilfældige udsving. 
 
Tilgodehavende selskabsskat 
Hidrører fra skattekreditordningen.  
 
Andre tilgodehavender 
Er overvejende i forbindelse med de offentligt støttede udviklingsprojekter Robwin og Digital Factory, som 
er beskrevet under Odicos teknologiplatform, samt moms. 
 
Egenkapital 
Denne stiger med årets nettoresultat. Der er i overensstemmelse med nye regler herfor i året etableret en 
reserve for udviklingsomkostninger. 
 
Udskudt skat 
Denne stiger som følge af en fortsat forøgelse af udviklingsprojekter. 
 
Gæld til kreditinstitut 
Selskabet har en kassekredit på DKK 2,0 mio. 
 
Gæld til associeret selskab 
Denne består af gæld til en af Selskabets aktionærer, Bauninvest ApS, som er ejet af bestyrelsesmedlem 
Lars Baun. Med henblik på at styrke Selskabets kapitalgrundlag, og som et led i processen med at skaffe ny 
kapital, er lånet pr. 31. december 2017 eftergivet.  
 
Anden gæld 
Denne post indeholder sædvanlige skyldige poster i forbindelse med medarbejdere samt andre skyldige 
omkostninger samt moms. Faldet på DKK 0,367 mio. skyldes fald i moms og medarbejder forpligtelser. 
 
Pengestrømme 
 
Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Er påvirket af lavere indtjening som beskrevet ovenfor. Dertil er der lavere pengebinding i driftskapital som 
følge af lavere aktivitet. Yderligere er der modtaget selskabsskat som følge af skattekreditordningen. 
 
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
De øgede udviklingsaktiviteter påvirker pengestrømmen negativt. 
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7.2 Udvikling i udvalgte regnskabsoplysninger for de første 9 måneder af 2017/18 
sammenholdt med samme periode af 2016/17. 

 
Resultatopgørelse 
 
Nettoomsætning 
Omsætningen hidrører udelukkende fra Formworks-aktiviteten. Faldet i omsætning på DKK 0,771 mio. 
skyldes en periodeforskydning, idet der for året som helhed forventes nogenlunde samme omsætning. 
 
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 
I forhold til omsætningen falder andelen fra 41% til 29%, hvilket kan henføres til karakteren af de 
gennemførte projekter. Materialeandelen kan svinge en del fra projekt til projekt. 
 
Andre eksterne omkostninger 
Falder med DKK 0,261mio., hvilket skyldes lavere rejseudgifter og konsulentomkostninger.  
 
Andre driftsindtægter 
Faldet på DKK 0,752 mio. skyldes lavere aktivitet indenfor udviklingsprojekter delvist finansieret gennem 
offentlige vækststøtteordninger, da BladeRunner projektet blev afsluttet i efteråret 2016. 
 
Afskrivninger 
Disse er forøget med DKK 0,504 mio. hvilket skyldes nedskrivning af et udviklingsprojekt. Projektet vedrørte 
en aktivitet, som er afsluttet, da det ikke var indenfor virksomhedens kerneområde. 
 
Finansielle indtægter 
Beløbet kan henføres til gældseftergivelse fra aktionær Lars Baun, som i henhold til aftale af 31.12.2017 har 
eftergivet et lån på DKK 2,2 mio., som en del af processen med at rejse ny kapital til Selskabet, således at 
den nye kapital tilfaldt Selskabet og ikke eksisterende kreditorer. 
 
Finansielle omkostninger 
De lavere udgifter skyldes et lavere træk på kassekreditten. 
 
Balance: 
 
Immaterielle anlægsaktiver 
Disse er steget med DKK. 0,463 mio., som er en nettopåvirkning af foretagne af- og nedskrivninger samt en 
tilgang på DKK 0,665 mio.  
 
Materielle anlægsaktiver 
Der har ikke været nogen væsentlig tilgang på materielle anlægsaktiver, så udviklingen kan derfor henføres 
til de foretagne afskrivninger. 
 
Råvarer og hjælpematerialer 
Er uændrede i forhold udgangen af sidste regnskabsår. 
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Tilgodehavender fra salg 
Forøgelsen på DKK 0,673 mio. skyldes en væsentlig fakturering lige inden kvartalsskiftet. 
 
Andre tilgodehavender 
Forøgelsen på DKK 0,240 mio. skyldes overvejende forskydning i moms. 
 
Egenkapital 
Stigningen fra årets start på DKK 0,970 mio. kan overvejende henføres til resultatet. Imidlertid er det også 
sket køb af egne aktier for DKK 2,246 mio. samt salg af egne aktier for DKK 2,250 mio. i forbindelse med at 
én aktionær er trådt ud og en del af kapitalandelene er erhvervet af Jens Munch-Hansen. 
 
Langfristet gæld 
Gælden hidrører fra køb af egne aktier. Beløbet skal betales 2 år efter, at Selskabets aktier er optaget til 
handel. 
 
Kortfristede gældsforpligtelser 
Er DKK 2,037 mio. mindre end ved samme periode sidste år. Dette kan væsentligst henføres til et reduceret 
træk på kassekreditten grundet salg af egne aktier samt et fald i gælden grundet gældseftergivelsen. 
Leverandører stiger væsentligt grundet store varekøb inden kvartalsskiftet.  
 
Pengestrømme 
 
Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Både årets resultat og ændring i driftskapital er væsentlig påvirket af gældseftergivelsen, men samlet har 
det ingen likviditetseffekt.  
 
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Er positivt påvirket af at udviklingsaktiviteten har været lavere end samme periode året før. 
 
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Er påvirket af køb af egne aktier der hovedsagelig finansieres ved optagelse af langfristet lån samt salg af 
egne aktier. 
 

7.3 Forventninger for regnskabsåret 2017/18 
Selskabet har udarbejdet forventninger for hele regnskabsåret 2017/2018 med anvendelse af uændret 
regnskabspraksis. Forventningerne afspejler Ledelsens bedste skøn pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen. De 
fremadrettede finansielle oplysninger for regnskabsåret 2017/18 er alene udarbejdet til brug for denne 
Virksomhedsbeskrivelse. De faktiske resultater kan afvige fra forventningerne, idet begivenheder ofte ikke 
indtræder som forventet og ikke forventede begivenheder kan indtræde. Afvigelserne kan derfor være 
væsentlige. Forventningerne i dette afsnit bør læses i sammenhæng med afsnittet “Risikofaktorer”, som er 
medtaget andetsteds i Virksomhedsbeskrivelsen. 
 
For regnskabsåret 2017/18 forventer Ledelsen en samlet omsætning på ca. DKK 3,6 mio. og et resultat før 
skat på ca. DKK 1 mio.  
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7.4 Væsentlige ændringer i Selskabets finansielle stilling   
Der har ikke udover, hvad der er beskrevet i dette dokument, været væsentlige ændringer i den finansielle 
stilling for Odico A/S eller Odico Formworks ApS siden udgangen af seneste 9-måneders perioden der udløb 
d. 31. marts 2018. 
 

7.5 Anvendt regnskabspraksis   
For en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises til beskrivelse af anvendt 
regnskabspraksis jf. Selskabets årsrapport 2016/2017 som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside 
(odico.dk/investor).  
  
Oplysning om revisor  
Selskabets revisor er statsautoriseret revisor Søren Smedegaard Hvid, Ernst & Young P/S, Englandsgade 25, 
Postboks 200, 5100 Odense C. Selskabet har ikke haft andre revisorer. 
 

7.6 Revisors påtegning på årsrapport for 2016/2017  
Revisor har i årsrapporten for 2016/2017 givet følgende påtegning uden forbehold: 
"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 
– 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven." 
  
Derudover har revisor fremhævet følgende to forhold: 
 
"Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 2 i regnskabet, hvori ledelsen 
beskriver den betydelige usikkerhed omkring going concern. Det er en central forudsætning for selskabets 
fremtidige drift, at ledelsens forventninger til fremtiden indfries, herunder at den planlagte kapitaltilførelse 
realiseres." 
 
"Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 3 i regnskabet, hvori ledelsen 
beskriver den betydelige usikkerhed omkring indregningen og målingen af selskabets 
udviklingsomkostninger på 5.113 tkr. Det er en central forudsætning for ovennævnte forhold, at ledelsens 
forventninger til fremtiden indfries, herunder at den planlagte kapitaltilførelse realiseres." 
         
Efterfølgende har Odico både fået tilført ny kapital og fået eftergivet gæld på i alt DKK 4,3 mio. Hvis 
Udbuddet ikke gennemføres, vil Selskabet søge alternative finansieringskilder og/eller nedjustere vækst-
strategien. For fuldstændig revisionspåtegning henvises til Selskabets officielle årsrapport for 2016/2017. 
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8 Øvrig væsentlig information om Selskabet 

8.1 Retstvister 
Odico har ikke inden for de seneste 12 måneder forud for datoen for denne Virksomhedsbeskrivelse været, 
og Odico er heller ikke pr. datoen for denne Virksomhedsbeskrivelse, part i statslige sager, retssager, 
administrative sager, voldgiftssager eller tvister, som kan få eller har haft væsentlige negativ indvirkning på 
Selskabets virksomhed, resultat eller finansielle stilling, bortset fra som anført nedenfor. Odico er ikke 
bekendt med nogen truende eller potentielle tvister eller statslige sager, der kan få en væsentlig negativ 
indvirkning på Selskabets virksomhed driftsresultat eller finansielle stilling i fremtiden. 
 
I december 2017 har Odico indgået en forligsaftale med tidligere stifter af Selskabet, hvorefter Odico har 
købt den tidligere stifters kapitalandele for en pris bestående et fast beløb og et variabelt beløb, der 
afhænger af kursudviklingen af Selskabets aktier og som maksimalt kan udgøre DKK 2,2 mio. 
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Bilag A – Vedtægter  
Odico A/S, CVR-nr. 32306497 

 

1 Selskabets navn: 
 

1.1 Selskabets navn er Odico A/S. 
 

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Formwork A/S, Formsworks.dk A/S, Iosis 
A/S, Robocon A/S og Odeco A/S. 
 

  

2 Selskabets formål: 
 

 Selskabets formål er produktions- og handelsvirksomhed i form af blandt andet digital 
formgivning til brug for ikke-varme støbeprocesser og hermed beslægtet virksomhed. 
 

  

3 Selskabets kapital: 
 

3.1 Selskabets kapital udgør DKK 500.000 fordelt 10.000.000 i aktier à kr. 0,05 og multipla heraf. 
 

3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
 

3.3 Aktierne er noteret på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. 
 

3.4 Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services (VP Services A/S), CVR nr. 30 20 11 83. 
 

3.5 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 
 

3.6 Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionærer er forpligtede til at lade deres aktier 
indløse. 
 

3.7 Aktierne er udstedt som dematerialiserede værdipapirer gennem VP Securities A/S og udbytte 
udbetales gennem VP Securities A/S, ligesom rettigheder vedrørende aktierne skal registreres 
gennem VP Securities A/S i henhold til gældende regler. 
 

  

3A  
 

Bemyndigelser 

3A.1 Bestyrelsen er indtil den 31. december 2018 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets 
eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nom. 
kr. 170.500. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og skal ske ved kontant indbetaling. 
 

3A.2 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 28. maj 2023 ad en eller flere gange at 
udstede op til 1.341.000 aktietegningsretter (warrants), der giver ret til tegning af op til nom. 
DKK 67.050 aktier i selskabet ved kontant indbetaling. Dog kan bestyrelsen ikke udnytte 
bemyndigelsen for et højere beløb end 10% af den udestående aktiekapital pr. datoen for 
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udnyttelse af bemyndigelsen. Warrants kan udstede til bestyrelsesmedlemmer samt 
medarbejdere i Odico koncernen på de vilkår og betingelser, som bestyrelsen fastlægger, 
herunder med hensyn til udnyttelseskurs, som kan være lavere end markedskursen, optjenings- 
og modningsvilkår samt udnyttelsesbetingelser og perioder mv. Bestyrelsen er ligeledes 
bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital i forbindelse med 
udstedelse af nye aktier, som er tegnet på baggrund af udnyttelse af warrants. 
 

3A.3 Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne 
bemyndigelse, hverken i forbindelse med udstedelse af eller i forbindelse med udnyttelse af 
warrants udstedt i henhold til denne bemyndigelse. 
 

3A.4 Bestyrelsen kan genbruge og genudstede warrants, som er udløbet eller som ikke er blevet 
udnyttet uanset årsag. 
 

3A.5 Nye aktier udstedt i henhold til pkt. 3A.1 eller 3A.2 skal indbetales fuldt ud, skal lyde på navn og 
skal registreres på navn i selskabets ejerbog, være omsætningspapirer, og i enhver anden 
henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Nye aktier giver ret til udbytte 
og andre rettigheder fra datoen for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen. 
Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til 
ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte 
være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne. 
 

  

4 Regnskabsår: 
 

4.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1.7. – 30.6.  
 

  

5 Tegningsregel: 
 

5.1 Selskabet tegnes af den adm. direktør i forening med bestyrelsesformanden, af den adm. 
direktør i forening med en anden direktør eller af den samlede bestyrelse. 
 

  

6 Generalforsamling: 
 

6.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Odense eller i Region Hovedstanden. 
 

6.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før 
generalforsamlingen beregnet fra dagen før generalforsamlingen. Indkaldelse sker via selskabets 
hjemmeside og ved brev til de aktionærer, der er noteret i ejerbogen på datoen for udsendelse 
af indkaldelsen som har fremsat begæring herom.  
 
I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det 
fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til 
vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold 
angives i indkaldelsen. I de tilfælde, hvor selskabsloven kræver det, skal indkaldelsen til 
generalforsamlingen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.  
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 Indkaldelsen skal herudover mindst indeholde: 
 
a. En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret. 

 
b. En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal 

overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen. 
 
c. Angivelse af registreringsdatoen med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på 

denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. 
 
d. Angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, 

der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige 
forslag kan fås. 

 
e. Angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i vedtægternes 

pkt. 6, stk. 2, vil blive gjort tilgængelige. 
 

6.3 Selskabet skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før 
generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse mindst gøre følgende oplysninger 
tilgængelige for sine aktionærer på sin hjemmeside:  
 

 a. Indkaldelsen. 
 
b. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. 

 
c. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen. 

 
d. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. 

 
e. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved 

stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til 
aktionærerne. 

 
6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 
 a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 

 
b. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 

 
c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den god-

kendte årsrapport. 
 
d. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. 

 
e. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår. 

 
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 
g. Valg af revisor. 

 
h. Eventuelt. 
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 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten skal 

sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder 
over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme 
afstemningstemaer, beslutte, hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt 
bortvise deltagere fra generalforsamlingen. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal 
der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets 
forhandlingsprotokol. 
 

6.5 Enhver aktie på DKK 0,05 giver én stemme.  
 

6.6 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til 
aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. 
Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte 
aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens 
kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget 
med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 
 

6.7 Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker 
at deltage i en generalforsamling, skal senest 3 dage før dens afholdelse anmode om et 
adgangskort til generalforsamlingen. 
 

6.8 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig. 
 

6.9 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med 
reglerne herom. 
 

6.10 En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til pkt. 6.6 kan 
endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med selskabslovens regler 
herom, Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. 
Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. 
 

6.11 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simplet stemmeflertal, medmindre andet følger 
af lovgivningen eller disse vedtægter. 
 

  

7 Selskabets ledelse: 
 

7.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 3 - 5 medlemmer, 
som vælges for et år ad gangen. 
 

7.2 Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. 
 

7.3 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på et år. Genvalg af 
bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. 
 

7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder 
formanden er repræsenteret. Bestyrelsesbeslutning afgøres ved simplet flertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
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7.5 Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1 - 

3 medlemmer. 
 

  

8 Revision: 
 

8.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller 
registreret revisor. 
 

8.2 Revisor vælges for 1 år ad gangen. 
 

  

9. Elektronisk kommunikation 
 

9.1 Al kommunikation fra selskabet til aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger og 
andre meddelelser, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller via e-
mail. Selskabet kan til enhver tid vælge at sende meddelelser med almindelig post i stedet. 
 

9.2 Kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske ved e-mail eller almindelig post. 
 

9.3 Det er den enkelte aktionærs eget ansvar at sikre, at selskabet har aktionærenes korrekte e-
mailadresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mailadresser berigtiget eller til at fremsende 
meddelelser på anden måde.  
 

9.4 Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt fremgangemåden ved elektronisk 
kommunikation findes på selskabets hjemmeside (www.odico.dk). 
 

  

10. Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 

10.1 Selskabet har vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og 
direktion. Retningslinjerne, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på selskabets 
hjemmeside (www.odico.dk). 

 

------------------------- 

 
Således vedtaget den 4. juni 2018. 
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Bilag B - Tegningsblanket 
Bindende ordre om tegning af Nye Aktier i Odico A/S, CVR-nr. 32306497 

 
Udbud af Nye Aktier i Odico A/S 
Udbud af minimum 2.840.910 og maksimalt 3.409.091 stk. Nye Aktier á nominelt 0,05 kr. 
 
Udbudsperiode 
Den 11. juni 2018 kl. 00:01 til den 22. juni 2018 kl. 23:59 (dansk tid) begge dage inklusive. Udbuddet kan 
ikke lukkes før 22. juni 2018 kl. 23:59. 
 
Udbudskurs 
Udbudskursen er 8,80 kr. per Ny Aktie á nominelt 0,05 kr. 
 
Første handelsdag 
Ved gennemførelse af Udbuddet forventes første handelsdag at være den 29. juni 2018.  
 
Virksomhedsbeskrivelse 
Virksomhedsbeskrivelsen er dateret den 7. juni 2018. Virksomhedsbeskrivelsen er offentliggjort på Nasdaq 
First North Denmarks og Selskabets hjemmeside, efter at Nasdaq First North Denmark betinget har 
accepteret optagelse af Selskabets aktier til handel under forudsætning af gennemførelsen af udbuddet 
samt opfyldelse af Nasdaq First North Denmarks krav til aktionærspredning og Free Float. 
 
ISIN 
Permanent: DK0061031036.  
Midlertidig: DK0061031119.   
 
Kun én blanket per ordregiver 
Tegningsordrer skal afgives ved indlevering af tegningsblanketten til ordregivers eget kontoførende 
pengeinstitut i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontoførende pengeinstitut har mulighed 
for at behandle og videresende ordren, således at den er Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank i hænde 
senest den 22. juni 2018 kl. 23:59 (dansk tid).  
 
Der kan kun afgives én tegningsblanket per depot i VP. Der skal minimum tegnes 450 stk. Nye Aktier 
svarende til 3.960 kr. pr. tegningsordre.  
 
Overstiger de samlede tegningsordrer det udbudte antal Nye Aktier, vil der ske reduktion af 
tegningsordrerne. På vilkår, som anført i Virksomhedsbeskrivelsen, dateret den 7. juni 2018, afgiver jeg/vi 
herved tilbud om tegning af Nye Aktier i Odico A/S. 
  
Jeg/vi accepterer, at Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank kan kræve oplysninger om mit/vort navn og 
adresse, samt er berettiget til at videregive denne information til Odico A/S. Jeg/vi forpligter os til at betale 
modværdien af de tildelte Nye Aktier.  
 
Jeg/vi erklærer samtidig, at jeg/vi er bekendt med indholdet i Virksomhedsbeskrivelsen dateret den 7. 
juni 2018 og de heri nævnte risici.  
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Ordre afgivet som bindende beløb til og med 500.000 kr. (udfyld enten 1 eller 2) 
 
1. Antal aktier: Jeg/vi ønsker at tegne __________ stk. Nye Aktier til 8,80 kr pr. aktie (min 450 stk.) 
 
2. Beløb: Jeg/vi ønsker at tegne Nye Aktier for kr. ___________ (min. 3.960 kr.) 
 
 
Ordre over 500.000 kr. (udfyld enten 1 eller 2)  
 
1. Antal aktier: Jeg/vi ønsker at tegne __________ stk. Nye Aktier til 8,80 kr pr. aktie (min 450 stk.) 
 
2. Beløb: Jeg/vi ønsker at tegne Nye Aktier for kr. _____________ (min. 3.960 kr.) 
 
 
VP-konto og depot nr. 

Kontoførende institut  

VP-depot nr.  

Kontonummer til afregning  

 
 
Personlige oplysninger 

Navn  

CPR / CVR-nr.  

Gade  

Postnummer og by  

Telefon  

e-mail  

 
 
 
 
 
Underskrift                                                         Dato                                                 Eventuelt firmastempel 
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Bilag C - Definitioner og ordliste 

2D To-dimensional. 

3D Tre-dimensional. 

3XN 3XN Copenhagen A/S, CVR-nr. 14277137, Kanonbådsvej 8, 1437 
København K. 

ABB ABB A/S, Meterbuen 33, 2740 Skovlunde. 

Afviklingsdatoen 

 

Betalings- og afviklingsdato for de Nye Aktier, som forventes at 
finde sted den 28. juni 2018.  

Aktierne Odicos eksisterende aktier med en stykstørrelse på DKK 0,05 pr. 
aktie.  

Arbejdernes Landsbank Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, CVR-nr. 31467012, 
Vesterbrogade 5, 1502 København K. 

Bestyrelsen Selskabets bestyrelse, som denne er registreret i 
Erhvervsstyrelsen. 

BladeRunner Nationalt forsknings- og udviklingsprojekt som pågik i perioden 
marts 2013 - september 2016 i samarbejde mellem Odico 
(projektleder) og DTU, Teknologisk Institut, 3XN-Arkitekter og 
Confac. Formålet var at udvikle en robotteknologisk metode til 
fremstilling af dobbeltkrumme overflader. 

Bookbuilding Bookbuilding er en børsemissionsmetode, hvor Selskabet i 
samarbejde med Bookrunner beslutter tildelingen af aktier til en 
gruppe interesserede investorer, og derigennem sammensætter 
sin kreds af nye aktionærer. 

Bookrunner Kapital Partner ApS, CVR-nr. 37 36 48 43, Havnegade 39, 1058 
København K. Info@kapitalpartner.dk 

CAD En forkortelse for Computer Aided Design.  

CAM En forkortelse for Computer Aided Manufacturing. 

Certified Adviser Kapital Partner ApS, CVR-nr. 37 36 48 43, Havnegade 39, 1058 
København K. Info@kapitalpartner.dk 

CNC  

 

En forkortelse for "Computer Numerically Controlled". 
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CNC-drilling Med CNC-drilling er et bor fastspændt robotten, som så fræser et 
emne. 

Digital Factory Nationalt forsknings- og udviklingsprojekt som pågår i perioden 
marts 2015 - december 2018 i samarbejde mellem Odico 
(projektleder) DTU og 3XN/GXN Arkitekter. Formålet er at 
introducere en ny og innovativ softwareplatform, der integrerer 
robotstyret fabrikation med digital bygningsdesign. 

Direktion Selskabets direktion, som denne er registreret i 
Erhvervsstyrelsen.  

DTU Danmarks Tekniske Universitet. 

Ejerbogen 

 

Den fortegnelse, der føres af VP Investor Services A/S over 
kapitalejerne i Selskabet. 

Eksisterende Aktier 10.000.000 stk. eksisterende Aktier á nominelt DKK 0,05 som 
udgør Selskabets aktiekapital umiddelbart forud for Udbuddet.  

EPS  Ekspanderet Polystyren, også kaldet Flamingo. EPS er skumplast, 
som fremstilles ved opskumning af små kugler af polystyren. 
Odicos robotter kan fremstille støbeforme til betonelementer 
ved at tilskære EPS-blokke ud fra 3D-tegninger. EPS er et 
materiale som i øvrigt anvendes til mange forskellige formål, bl.a. 
drikkebægre til varme drikke. 

ERP Enterprise Resource Planning. 

Factory-on-the-Fly Odicos softwareplatform kan hurtigt omsætte en hvilken som 
helst 3D-tegning til bevægelsesmønstre for en robotarm. Factory-
on-the-Fly”, er Odicos mobile robotløsning, der består af en 
standard industrirobot der har adgang til Odicos 
softwareplatform og som er udstyret med et skæreværktøj. 
Løsningen kan leveres i en container, som gør det muligt at 
transportere systemet på skib, tog eller lastbil til hele verden.  

Flamingo Ekspanderet Polystyren (EPS). 

Free float Ejerandele på og over 10% indgår ikke i opgørelsen af Free Float. 
Ligeledes indgår beholdninger ejet af bestyrelse, direktion og 
nært tilknyttede juridiske personer ikke opgørelsen.  

Hot-blade cutting 

 

Varmbladsskæring i bløde materialer af dobbeltkrumme flader. 
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Hot-wire cutting 

 

Varmtråds-skæring i bløde materialer af enkeltkrumme flader. 

Ledelsen Selskabets Bestyrelse og Direktion.  

Ligeløbstrappe En trappe, der ikke svinger eller buer. Den er lige. 

Maksimumudbuddet  Den maksimale antal Nye Aktier der vil blive udstedt i Udbuddet: 
3.409.091 Nye Aktier. 

 

Minimumsudbuddet  Det mindste antal Nye Aktier der skal tegnes for at Udbuddet 
gennemføres: 2.840.910 stk. Nye Aktier. 

 

Nasdaq First North Nasdaq First North Denmark drevet af Nasdaq Copenhagen A/S, 
CVR-nr: 19 04 26, 77, Nikolaj Plads 6, 1067 København K.  

Nye Aktier Mellem 2.840.910 og 3.409.091 stk. aktier á nominelt DKK 0,05 i 
Odico A/S.  

 

Nøglemedarbejdere  

 

CFO Lars Christiansen og CPO Henrik Winther Knudsen.  

Odico Odico A/S, CVR-nr. 32306497, Peder Skrams Vej 5 5220 Odense 
SØ. info@odico.dk. 

Odico Formworks Odico Formworks er en forretningsenhed i Odico A/S. 

Odico Formworks ApS 

 

Odico Formworks ApS, CVR-nr. 35055363, Peder Skrams Vej 5 
5220 Odense SØ.  

Odico Robotic Solutions Odico Robotic Solutions er en forretningsenhed i Odico.  

Prior art Tidligere, offentligt kendt viden, som har været tilgængelig før 
indsendelsestidspunktet for en patentansøgning, og som 
medfører at en patentansøgning ikke kan imødekommes. 

RobWin Nationalt forsknings- og udviklingsprojekt, som pågår i perioden 
marts 2015 - august 2018 i samarbejde mellem Odico 
(projektleder) og AKL Robotics og GShare. Formålet er at 
markedsmodne Odicos teknologi indenfor hot-wire cutting og 
software-applikationer til salg af teknologiske løsninger til 
udsparing af vinduer og døre i betonelementer. 



  Side 72 af 72 

Selskabet  

 

Odico A/S, CVR-nr. 32 30 64 97, Peder Skrams Vej 5 5220 Odense 
SØ. 

Selskabsloven  

 

Lovbekendtgørelse nr. 1089 af 14. september 2015 om aktie- og 
anpartsselskaber med senere ændringer.  

Skæreværktøj Der kan anvendes forskellige typer skæreværktøjer på robotten 
afhængigt af hvilken udformning og materiale der skal skæres i. 
Odico anvender bl.a. CNC-drilling, hot-wire cutting samt hot-
blade cutting. 

Softwareplatform Odicos egenudviklede software, som anvendes til styring af robot 
med tilhørende skæreværktøj.  

Teknologisk Institut (TI) Teknologisk Institut, CVR-nr. 56976116, Gregersensvej 1, 2630 
Taastrup. 

Topologioptimering Metode udviklet af DTU i 1989, som bl.a. anvendes i fly, bil- og 
maritimindustrien til optimering af bærende konstruktioner. 

Udbuddet  Udbud af minimum 2.840.910 og maksimum 3.409.091 stk. Nye 
Aktier. 

Udbudskurs  DKK 8,80 pr. Ny Aktie.  

Udbudsperioden Den 11. juni 2018 kl. 00:01 til den 22. juni kl. 23:59. 

Virksomhedsbeskrivelsen Dette dokument. 

Virksomhedsbeskrivelsesdato  Datoen for Virksomhedsbeskrivelsen d. 7. juni 2018. 

VP Securities VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36, Weidekampsgade 14, 
2300 København S. 

VP Investor Services A/S VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30201183 
Weidekampsgade 14, 2300 København S. 

VækstPlan 2022 VækstPlan 2022 er Odicos strategiplan, som skal transformere 
Odico fra at være en projektforretning til også at være en 
international skalerbar volumen-forretning med salg af Factory-
on-the-Fly.  

 


