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BeeLab

  BeeLab utvecklar utrustning för 
   biodling och digitala tjänster 
   som i realtid rapporterar om 
   bisamhället och förmedlar en
  mängd viktig data som ger stor 
   insikt och nytta. 



Våra bin är livsviktiga och gör ett enormt arbete i det 
tysta med pollinering av både odlade och vildväxande 
blommande växter på planeten. De senaste åren har 
rapporterna om bidöd och en kraftig decimering av 
bina världen över ökat oroväckande. Därför finns ett 
stort behov av forskning och insamling av data för att 
kunna följa bina och bisamhällen i olika miljöer och 
på olika geografiska platser. 

Livsviktigt
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”Det krävs 
åtgärder för att 
förbättra binas 
livsmiljö.”
Stefan Löfven, statsminister Sverige
Riksmötets öppnande 2019



Förutom den digitala utrustningen, med en mängd olika sensorer och den 
tillhörande molntjänsten som kan appliceras på olika kupor/modeller, så har 
BeeLab även avsevärt förbättrat och konstruerat en helt egen kupa efter den 
beprövade s.k. Smålandskupan-modellen. ”Smålandskupan 2.0” är inte bara 
en praktisk lösning med färdiga urfasningar osv för olika sensorer, utan har 
också erkänt stora fördelar för t.ex. bra övervintring och är naturligt byggd i trä. 
BeeLab har modifierat den traditionella konstruktionen på en hel del punkter 
för att kunna samla in olika data utan att påverka bina, dessutom skyddas 
den elektroniska utrustningen.
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Med BeeLabs Gateway, olika sensorer, molntjänsten och 
vår egen kupa som tillval så kommer man för första gången 
kunna följa bina i deras dagliga arbete och samla in 
nödvändiga information för att hjälpa dem och få 
en större förståelse. En bonus är förstås att det 
är väldigt intressant att kontinuerligt få denna 
unika inblick i det strävsamma livet. 
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Hur det fungerar
 

BeeLab Cloud 

Sensordata skickas kont inuerl igt  från varje  
kupas digi ta la  gateway in  t i l l  molnt jänsten 
där den processas och anpassas för  at t  
kunna nås från t i l l  exempel  en mobi l te lefon.  
Analysen av sensordatan kan då,  beroende 
på v i lka sensorer man v i l l  använda,  t  ex v isa 
om bina svärmar ef tersom vikten snabbt  
minskar,  om det  är  dags at t  skat ta  ramarna 
ef tersom viss v ikt  uppnåtts  v id  v iss t idpunkt ,  
at t  temperaturen verkar ok (även på v intern) ,  
samt luf t fukt ighet ,  l judnivåer el ler  t i l l  och 
med bi lder  från kupan etc .  

Kupan får  även möj l ighet  t i l l  inbyggt  stöld-
l a r m .  E f t e r s o m  p r o g r a m v a r a n  i  B e e L a b s  
digi ta la  gateway kan uppgraderas på distans 
så kan v i  kont inuerl igt  förändra och utveckla 
t jänsten.
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Ett enda bi kan pollinera upp till 10.000 blommor under en dag, 

ett samhälle med 25.000 honungsbin kan pollinera 250 miljoner 
blommor på en dag.
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Spanien
Ungern
Tyskland
Rumänien

Mer än 20.000 ton
15.000-20.000 ton

EUROPAS ÅRSPRODUKTION (2018)

10.000-15.000 ton
5.000-10.000 ton

1.000-5.000 ton

Mindre än1.000 ton

237 549 ton honung

Polen 
Grekland

Portugal
Frankrike
Bulgarien
Tjeckien
Storbritannien

Italien
Kroatien

Cypern
Irland
Luxemburg

Österrike
Slovakien
Sverige
Litauen
Lettland
Danmark 
Slovenien
Finland
Estland BeeLab
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”The big thing 
is promoting 
their habitats”

Abram J. Bicksler, PhD FAO 
(Food and Agriculture Organization of the UN)
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Det finns c.a 600.000 biodlare i Europa 
som sköter 17 miljoner bikupor. 
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BeeLab bolagiserades 2020 och består av en grupp entusiaster som tror 
på bina och vill arbeta med utveckling inom området.
 
MIKAEL EKSTRÖM är VD i företaget och är sedan länge aktiv inom biodlarsfären och med 
i styrelsen för Mönsterås Ålems Biodlarförening. Han har sedan barnsben erfarenhet av 
biodling och har även hållit kurser inom ämnet. Mikael har arbetat inom Tieto som 
digitaliseringsrådgivare sedan flera år och är bl.a. aktiv i ett projekt tillsammans med HSB 
där målet är att testa och utvärdera framtidens boende. En av BeeLabs första kupor är 
uppställd vid just det s.k. HSB Living Lab i Göteborg.

PEDER IVARSSON är VD på Påskallaviks Snickeri AB, som har anor från 1965. 
Påskallaviks Snickeri producerar idag, som underleverantör, högkvalitativa utomhus-
möbler som säljs över hela världen. Peder är delägare i BeeLab och ansvarig för BeeLab 
egna kuporna av modellen Smålandskupan 2.0. Modellen har modifierats på flera plan för 
både ta bort gamla tillkortakommanden från den traditionella modellen, vara enkel att själv 
montera ihop, skydda den elektroniska utrustningen och för att kunna skicka realtidsdata 
från kuporna in till BeeLabs molntjänst.

ANDERS WIDGREN och FELIX ETZLER grundade konsultbolaget FlooLabs AB 2015 
med målet att utveckla den IoT-plattform som nu ligger till grund för BeeLab. 
Företaget utvecklar trådlös teknik och designar såväl kretskort som färdiga produkter 
för kunder såväl i Sverige som på kontinenten.

GERT HARALDSSON-RODHELIND och HENRIK LEION har arbetat med uppkopplad
teknik på Tieto under många år och har bred erfarenhet inom bland annat back-end 
och utveckling. Både Gert och Henrik har från början varit involverade i projektet med 
HSB Living Lab och ansvarar för programvaran för insamlande och hantering av moln-
tjänsten.  
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

A kt ies lag  och  rä t t  t i l l  u tde ln ing

Aktierna i BeeLab AB har emitterats i enlighet med svensk 
lagstiftning och är nominerade i svenska kronor. Utestående 
aktier är av aktieslag A och har lika rätt till utdelning.

De nyemitterade aktierna är av aktieslag B och medför rätt 
till utdelning för första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna 
registrerats hos Bolagsverket. Aktieslag B medför röststyrka
motsvarande 1/10 i förhållande till A-aktier. 

Ä GARE
A    B
AKT IER   RÖSTER     KAPITAL

Mikael Ekström        7.500      -     30%

Aicap Sustainable Invest AB     6.250       -           25% 

Peder Ivarsson Påskallavik Snickeri AB   6.250      -     25% 

Gert Haraldsson Rodhelind      2.500       -     10%  

Henrik Leion         2.500      -      10% 

TOTALT           25.000      -    100.0% 
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

A kt ies lag  och  rä t t  t i l l  u tde ln ing

ALLMÄN BOLAGSINFORMATION      
Bolagets verksamhet ska enligt bolagsordningen 
vara att utveckla och sälja en digitalt uppkopplad bikupa 
samt övrig närliggande verksamhet. 
Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om 
tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller 
om ändring av bolagsordningen.

BeeLab AB u.b
registrerades vid Bolagsverket den 7 april 2020.
Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av 
Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är icke-publikt, 
Styrelsen säte är registrerat i Täby kommun, Stockholms län.

BOLAGSSTRUKTUR
BeeLab AB är moderbolaget.
Land för bolagsbildningen: Sverige.
Lagstiftning: svensk rätt och svenska aktiebolagslagen.
Postadress: Eremitvägen 1, 183 50 Täby. 

KONTAKTUPPGIFTER
Mikael Ekström    0703-700 289 
Peder Ivarsson    0705-764 551
Ander Widgren    072-35 00 169 
Felix Etzler     070-89 10 111
Gert Haraldsson Rodhelind 0705-618 878 
Henrik Leion   0767-686 850

   VÄSENTLIGA AVTAL
Bolaget har ingr i ett  samarbetsprojekt med HSB Living Lab
och Tieto Evry.   

FÖRSÄKRINGAR
Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkrings-
skydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas 
art och omfattning.
   

PATENT
Bolaget har för närvarande inga patentansökningar men det
kan komma att bli aktuellt under utvecklingen. 

   RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN
BeeLab AB har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller 
skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller 
sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan upp-
komma) under de senaste tolv månaderna, som nyligen haft 
eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella 
ställning eller resultat.
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RISKFAKTORER 
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En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper 
är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets 
kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget 
kan påverka genom eget agerande, kan komma att få en 
negativ  påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets 
aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller 
delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av Bee-
Labs framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan 
om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i 
Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturli-
ga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad ut-
värdering även måste innefatta övrig information i detta 
dokument samt en allmän omvärldsbedömning.

FINANSIERINGBEHOV OCH RÖRELSEKAPITAL
Bolaget har än så länge kostnader som överstiger dess 
intäkter. BeeLab kan således, beroende på när det når ett 
positivt kassaflöde, även i framtiden komma att behöva 
söka nytt externt kapital. Storleken såväl som tidpunkten 
för Bolagets framtida kapitalbehov beror på ett antal fakto-
rer, bland annat framgång i försäljning och utvecklingen av 
BeeLabs lösningar, samt tillgängligheten av olika finansie-
ringslösningar. Det finns en risk att nytt kapital inte kan 
anskaffas när behov uppstår för Bolaget eller att kapital 
inte kan anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor. Detta 
kan få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, fi-
nansiella ställning och resultat

PERSONER I LEDANDE STÄLLNING OCH 
MEDARBETARE
BeeLabs verksamhet är i hög utsträckning beroende av ett 
antal nyckelpersoner, såväl Företagets VD som styrelseleda-
möter. Om en eller flera nyckelpersoner väljer att lämna 
BeeLab och Företaget inte lyckas ersätta den eller dessa 
personer, skulle det kunna påverka verksamheten,den finan-
siella ställningen och resultatet negativt.

ANSVAR FÖR SKADOR OCH MILJÖPÅVERKAN
BeeLab arbetar aktivt för att följa all tillämplig lagstiftning 
och samtliga regler för miljöskydd och miljöpåverkan, men 
säkerhetsincidenter vid produktionsanläggningar med 
Bolagets produkter kan ändå ske. Produkten kan göra 
åverkan eller skada omgivning eller tredjemans tillgångar 
på sådant sätt att det kan leda till avbrott i verksamheten, 
förlust av tillgångar, skada på anställda eller allmänheten 
eller skada på bin. Bolaget kan i samband med detta exem-
pelvis krävas på skadestånd eller åläggas ett återställan-
deansvar. Även om produktmodellerna i mindre skala inte 
har uppvisat några negativa effekter skulle det kunna ske 
en oväntad utveckling inom detta området när Bolaget 
installerar ett stort antal, såväl kompletta som modulära 
bikupor. Kostnaden för att följa förändringar i säkerhetsla-
gar- och regler, åläggande av civil- eller straffrättsligt 
ansvar för brott mot och/eller ansvar för skador som upp-
kommer under lagstiftning gällande personskador eller 
andra rättsliga åtgärder skulle kunna ha en väsentlig nega-
tiv inverkan på Bolagets verksamhet, resultat, finansiella 
situation eller framtidsutsikter.



POLITISK RISK OCH MYNDIGHETSBESLUT 
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Biodlarbranchen kan påverkas av regeringspolitik och poli-
tiska beslut. BeeLab kan inte förutse politiska beslut och 
förändringar i länders samt regeringars syn på biodling. Att 
stöd för investeringar, så som idag genom incitamentspro-
gram, statliga stöd och subventioner, även finns tillgängliga 
för BeeLab i framtiden är inte säkert. BeeLabs framtida 
ekonomiska scenarier är därmed beroende av fortlevnaden 
för och införandet av olika typer av statliga stödprogram. En 
förändring i BeeLabs möjlighet att erhålla investeringar, 
bidrag och subventioner från stat och myndighet, samt en 
allmän förändring i allmänhetens och staters inställning till 
biodling kan medföra negativ inverkan på BeeLabs verk-
samhet, resultat och finansiella ställning.

FÖRÄNDRING AV REGELVERK
BeeLabs verksamhet kan påverkas av miljö-, hälsovårds- 
och i vissa fall livsmedelslagar, liksom förändringar av 
andra lagar och regler. Det kan ske oförutsedda föränd-
ringar i den befintliga lagstiftningen som gör projekten 
svårare och/eller dyrare att planera, leverera och driva, 
vilket kan påverka Bolagets finansiella ställning negativt 
och i förlängningen även Bolagets framtida försäljning.

PATENT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Företaget har omfattande kunskaper relaterat till skydd av
immateriella tillgångar. Företagets sensorsystem kommer 
just nu ej att patentskyddas som plattform eftersom det med-
vetet bygger på s.k ”open source”, utan istället skyddas 
genom att vissa metoder hemlighålls. Den viktigaste anled-
ningen är för att försvåra kopiering i kombination med att det 
är svårt att påvisa patentintrång som gäller mjukvarufunk-
tioner som bl a utförs på servrar. Företagets tjänster 
kommer emellertid bara att erbjudas som SaaS-tjänst och 
därmed blir det i princip omöjligt att kopiera programkoden. 
Företaget har dock identifierat flera idéer som man kommer 
att gå vidare med för att undersöka möjligheterna för
patentansökningar.

LIKVIDITETS- OCH FINANSIERINGSRISK
Bolaget har ett negativt kassaflöde och väntas behöva kapi-
taltillskott under 2020 . Det finns en risk att Bolaget inte alls 
eller endast på sämre villkor har tillgång till finansiering 
för att klara sin verksamhet. Om Bolaget misslyckas med 
att anskaffa nödvändigt kapital kan detta ha en negativ 
effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.
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