
Inbjudan att teckna aktier i
Comfort Window System AB (publ)

Med ett nytt patenterat fönsterbeslag ska Comfort Window etablera en ny fönster-
standard som förbättrar inomhusklimatet, reducerar kostnaderna för uppvärmning 
och kylning och förstärker skyddet mot inbrott.

Mer information och beställning av memorandum:  www.comfortwindow.se

I samband med listning på Aktietorget



Verksamhet
Comfort Window utvecklar och marknadsför beslag 
med låsanordning för vändbara fönster i kombination 
med licensgivning.  

Den planerade volymprodukten är fönsterbeslag för 
vändbart H-fönster. Fönsterbeslaget möjliggör att med 
ett enkelt handgrepp rotera fönsterpaketet 180 grader 
för att därefter stänga det. Därigenom kommer den 
fönsterruta som var inåt att vändas utåt.

Det vändbara CWS-fönstret kan öppnas för vädring 
både nertill och upptill. Dagens H-fönster har normalt 
en vädringsfunktion nertill, men genom vädring upptill 
erhålls en mycket mer effektiv vädringsfunktion.

Genom att vända fönstret 180 grader beroende av 
årstid erhålls följande fördelar.
•	 Möjlighet	att	nyttja	solskyddsglasens	funktion		 	
 att sommartid stänga ute solen för att erhålla   
 en lägre inomhustemperatur, och vintertid 
 nyttja solen som värmekälla. Därigenom 
 sparas energi som annars går åt för att 
 sommartid kyla och vintertid värma upp   
 fastigheten.
•	 Ett	bättre	inomhusklimat	för	de	som	vistas	i		 	
 fastigheten.
•	 Underlättar	putsning	av	fönstren	då	det	alltid		 	
 går att tvätta båda sidor från insidan.

Affärsmodell
Affärsmodellen bygger på licensiering av tillverknings-
rätten för beslagen till de större beslagstillverkarna, i 
första hand inom Europa, USA och Kanada, som mot 
rörlig royalty får rätten att sälja beslagen under eget 
varumärke. Därigenom uppnås en kapitaleffektiv lan-
sering och Comfort Window slipper att bygga upp en 
egen produktionsenhet och försäljningsorganisation. 

Patentskydd
CWS;s metodpatent är ett starkt skydd som ger en-
samrätt till 180º respektive 360º fullständig vändbarhet. 
Det ger företaget möjlighet till specifika licensintäkter 
från de företag som tillverkar både aluminium- och 
plastprofiler för vändbara fönster. 

Comfort Window erbjuder nu fönstermarknaden en nyhet som kan 
tillföra unika fördelar i form av sparad energi och bättre komfort till 
samma pris som konkurrenter med traditionell teknik.

En revolutionerande lösning tror USA-ambassadören Michael M Wood som tagit med 
Comfort Window på sin gröna lista över smarta svenska energibesparande teknikföretag.

Solskyddsglasets funktion
Glasen som används är vanliga  solskyddsglas som 
redan idag finns på marknaden.

Solskyddsglasens egenskaper utvecklas ständigt för 
att optimera inflödet av ljus och samtidigt förbättra sol-
skyddet. Ökad användning av solskyddsglas kan spara 
stora mängder energi och CO2 utsläpp. Ljus är en 
viktig komfortfaktor som leder till att dagens arkitektur 
går mot allt större glasytor.

Genom att fönstret kan vändas 180/360 grader och 
låsas i omvänd position ger konstruktionen tillsammans 
med glasegenskaperna bättre inomhusklimat och viktig 
energibesparing såväl sommar som vinter.

Sommartid  

Vintertid



Vår idé är att med ett nytt fön-
sterbeslag kunna anpassa fönstrets 
egenskaper så att det kan arbeta 
för och emot solen vinter och som-
mar genom en säsongsanpassad 
vändning. Vändningen kan spara 
avsevärda mängder energi genom 
att vi hindrar rummet från att bli för 
varmt på sommaren och omvänt 
släpper in värmen på vintern. I de 
metodpatent vi har är lösningen att 

helt enkelt vända fönstret 180 grader, och därigenom ta 
tillvara på de egenskaper som ett modernt solskydds-
glas kan erbjuda.

Intresset från de stora fönsterglastillverkarna är mycket 
stort. De ser stora möjligheter i den nya tekniken och 
kan genom anpassning av sina glas ytterligare förstärka 
de positiva effekterna av energibesparing och den upp-
levda komforten vid användning av vändbara fönster.

Comfort Window har utvecklat två olika typer av be-
slag, ett beslag av typ H-fönster och ett kulledsbeslag, 
i första hand framtaget för större fönster så som skylt-
fönster. Från beslagstillverkare och distributörer har vår 
teknik fått stor uppmärksamhet, och ett avtal med en 
av de största inom beslagsbranschen är i sikte. Detta 
företag har en årsproduktion på 28 000 000 beslag runt 
om i världen.

Det är inte endast inom fönsterbranschen Comfort Win-
dow’s system med vändbara fönster rönt intresse, utan 
företaget har även uppmärksammats av USA’s Stock-
holms-ambassadör Michael M Wood på sin omtalade 
lista över intressanta ”Cleantech-företag”. Det var vid 
Green Summit i New York i september 2008 som am-
bassadör Wood i närvaro av Kung Carl XVI Gustav, pre-
senterade en lista över smarta svenska teknikföretag 
inom miljöområdet som har stora möjligheter att slå sig 
in på den amerikanska marknaden. 

Professor Björn Karlsson, energiexpert vid Lunds 
Tekniska Högskola, LTH, har gjort en oberoende studie 
beträffande energivinsterna som kan uppnås genom att 
använda vändbara fönster utifrån Comfort Window’s 
teknik. En simulering gav vid handen att energi-
besparingen skulle bli 100 kWh/m2 glasyta och år 
jämfört med ett energiglasfönster av hög kvalitet med 
samma U-värde. Med tanke på att de beslag och 
fönsterkonstruktion som Comfort Window’s teknik byg-
ger på inte är dyrare att tillverka än traditionella beslag 
och fönster är det företagsledningens bedömning att 
det endast är en tidsfråga innan företaget står inför det 
stora kommersiella genombrottet.

Tack vare att det är metodpatent som vi har på att vän-
da fönstren för att uppnå energireducerande effekter är 
jag inte direkt rädd för konkurrenter. Även om en annan 
beslagstillverkare skulle producera ett konkurrerande 
beslag för vändning av fönster så är det ett patentin-
trång oavsett vilken beslagsteknik som används, vilket 
skulle ge Comfort Window royaltyintäkter.

Styrelsen för Comfort Window System AB (publ) har 
beslutat att genom nyemission bredda ägandet samt 

tillföra medel som erfordras för uppbyggnad och 
expansion av bolaget. Vi ser två skäl till nyemissionen 
och listningen av företaget på Aktietorget. Företaget 
behöver kapital för att processtiderna hos de stora 
tillverkarna både av profiler och beslag är längre än vad 
vi kunnat förespegla och vi måste kunna visa på uthål-
lighet. Genom listningen på AktieTorget infrias löftet 
avgivet vid den  publika emissionen 2007. Vidare ger 
oss arrangemanget en ännu starkare position i affärs-
förhandlingar. 

Jag hälsar Dig varmt välkommen som aktieägare i  
Comfort Window System AB. 
Göteborg i mars 2009
Hans Öhman, Vd

Inbjudan att teckna aktier

Informationsträffar på Torgdagar i samarbete 
med AktieTorget

MALMÖ Måndag 16/3, kl.18.00
Kockum Fritid, V Varvsgatan 8
Föranmälan krävs.Tel. 040-660 59 10 alt.  
fredrik.herslow@aktietorget.se

UPPSALA Onsdag 18/3, kl.18.30
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.  
Ingen föranmälan.

TIERP Torsdag 19/3, kl. 18.30
Kommunhuset, A-Salen.
Ingen föranmälan.

STOCKHOLM Tisdag 24/3, kl. 18.00
Salénshuset, Forum, Norrlandsgatan 
Föranmälan krävs. Tel. 0732-511 325 alt.  
peter.malmstrom@aktietorget.se

GÖTEBORG  Onsdag 25/3, kl.18.00 
SAS Radisson Hotel, Sa Hamngatan 59-65
Föranmälan krävs. Tel. 0513-12324,  
vast@aktietorget.se

SKÖVDE  Torsdag  26/3, kl.18.30
Gothia Science Park
Föranmäla till AktieTorget Skaraborg, 
Björn Broberg: bjorn.broberg@aktietorget.se  
eller tel. 0706-891535 

STOCKHOLM Tisdag 31/3, kl 18.00
Aktiespararna, Rådmansgatan 70 A,
Föranmälan krävs. Aktieinvest 08-50 65 17 95, 
alt emittentservice@aktieinvest.se

Comfort Window System AB (publ)
Beryllgatan 33
42652 Västra Frölunda

Telefon/Fax/Epost
Tel. 031 - 7608083, 7608085
Fax 031 - 294029
E-post: info@comfortwindow.se

Hemsida
www.comfortwindow.se

Memorandum, teckningssedel och övrig information kan 
laddas ner på www.comfortwindow.se  eller beställas 
per post.

En revolutionerande lösning tror USA-ambassadören Michael M Wood som tagit med 
Comfort Window på sin gröna lista över smarta svenska energibesparande teknikföretag.



Teckningssedel
 
Anmälan om förvärv av aktier i Comfort Window System AB (publ).

Insändes per post, fax eller inscannad via e-post till:
Aktieinvest FK         Anmälningstid: 16 mars – 8 april 2009
113 89  STOCKHOLM Pris: 4,90 kronor per aktie
Fax: 08-50 65 17 01 Likviddag: 24 april 2009
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Undertecknad befullmäktigar härmed Aktieinvest FK AB att för min/vår räkning, enligt 
villkor i memorandum utgivet av styrelsen för Comfort Window AB i mars 2009, teckna:

Erbjudandet i sammandrag
 
Emissionsvolym – 4 900 000 kr fördelade på 
1 000 000 aktier.

Teckningskurs – 4,90 kronor per aktie. 
Courtage utgår ej.

Teckningspost – Teckning görs i poster om 
1 000 aktier.

Företrädesrätt – Emissionen genomförs utan 
företrädesrätt för befintliga aktieägare och riktar sig 
mot allmänheten och institutionella investerare.

Teckningstid – 16 mars – 8 april 2009. Styrelsen 
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Underskrift – Genom påteckning och insändning av 
teckningsanmälan till Aktieinvest FK AB.

Tilldelning – Vid överteckning beslutar styrelsen om 
tilldelning. Avräkningsnota om antalet tilldelade aktier 
beräknas utsändas den 16 april 2009. Avräknings-
nota sänds endast till dem som erhållit tilldelning.

Likvid – Tilldelade aktier ska betalas senast den 24 
april 2009 enligt instruktion på avräkningsnotan. 

Handel i aktien – Aktien kommer att tas upp till 
handel på AktieTorget. Första handelsdag beräknas 
till den 15 maj 2009.

Mer information och fullständigt memorandum kan 
laddas ner på  www.comfortwindow.se eller beställas 
från CWS per post.

Antal aktier:

Depånummer:                                                                                   Bank/Fondkommissionär:

VP-konto:

Efternamn/Firma:                                                                              Förnamn:

Person nr/Org. nr:                                                                               Tel dagtid:

Utdelningsadress:                                                                              Postnummer/Ort:

Ort/Datum:

Underskrift:

Aktierna kan tecknas i en 
eller flera poster om 
1 000 aktier.

I det fall tilldelning sker ska de tecknade aktierna levereras till:

Personuppgifter som aktieägare 
lämnar i samband med uppdrag 
eller som i övrigt registreras i sam-
band därmed behandlas av Aktie-
invest FK AB för förberedelse och 
administration av uppdraget. Be-
handling av personuppgifter kan 
även ske hos andra företag som 
Aktieinvest FK AB samarbetar 
med. Aktierna har inte och avses 
inte att registreras i något annat 
land än Sverige. Aktierna kom-
mer således inte att erbjudas till 
försäljning i USA eller Kanada och 
inbjudan riktar sig inte heller vare 
sig direkt eller indirekt till någon i 
USA eller Kanada. Denna anmäl-
ningssedel får inte distribueras till 
eller i något annat land där sådan 
distribution (i) förutsätter ytterli-
gare registrering eller andra åt-
gärder än som följer av svensk rätt 
eller (ii) strider mot lag, förordning 
eller annan bestämmelse i sådant 
land.


