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Pressmeddelande: 
Imsys ingår avtal om joint venture med USA bolag 

 

Imsys AB har avtalat med amerikanska Jonetix Corporation om att samarbeta inom ett joint 
venture under namnet Cyb-Tra-Safe AB (CTS). 

Samarbetet med Jonetix breddar Imsys produkterbjudande inom marknaderna för IoT och 
AI. Tillgång till ledande teknik för autentisering, kryptering och datasäkerhet stärker Imsys 
konkurrenskraft. Lösningarna uppfyller krav på nästa generations datasäkerhet.  
 

 

Avtalet och villkor för transaktionen 

Avtalet mellan Jonetix och Imsys innebär att CTS etableras som joint-venture bolag med 
avsikten att parterna, när transaktionen slutförts, kommer att äga 50 procent vardera. Jonetix 
och Imsys licensierar ömsesidigt sina patentportföljer till CTS. Genom avtalet erhåller Imsys 25 
procent av aktierna i CTS. 

Återstående 25 procent i CTS kontrolleras av Hastemo Förvaltning AB ett bolag som ägs av 
Stefan Mårtensson. Hastemo Förvaltning AB är verksam inom kapitalinvesteringar.     

Hastemo Förvaltning AB har ställt ut en option (Optionen) som ger Imsys rätt att förvärva 25 
procent aktier i CTS. Optionens villkor är att köpeskillingen, som uppgår till 1,25 miljoner 
nyemitterade aktier i Imsys, erläggs genom en riktad nyemission. Köpeskillingens storlek, 
beräknad på aktiens stängningskurs måndagen 28 mars på SEK 6,70, uppgår till SEK 8,375 
miljoner och resulterar i en utspädning om ca 7,48 procent av aktiekapital och totala röstetalet.  
Optionen löper till 1 juni 2022. 

Optionen ger Imsys styrelse möjlighet att genomföra en extern värdering av CTS. 

Senast den 1 juni 2022 beslutar Imsys styrelse att utnyttja eller avstå optionsrätten. Om 
styrelsen beslutar att utnyttja optionsrätten erläggs köpeskilling genom riktad nyemission av 
nyemitterade aktier till Hastemo Förvaltning AB efter emissionsbeslut av styrelsen, som 
baseras på bemyndigande från årsstämman. Om resultatet av den externa värderingen 
underskrider optionens köpeskilling har styrelsen möjlighet till omförhandling.  Styrelsens 
beslut underställs därefter extrastämma. 

I joint-venture avtalet tar Imsys ansvar för löpande finansiering av verksamheten i CTS under 
18 månader från 1 mars 2022 och rörelsefinansiering upp till 200 000 USD som med kurs på 
9,50 motsvarar 1,9 M SEK. 

Imsys VD, Magnus Stuart, som sedan 2019 varit ledamot i styrelsen för CTS, är i detta ärende 
närstående och deltar därmed inte i styrelsens beslut. 
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Bakgrund till överenskommelsen 

Imsys har haft löpande kontakter med Jonetix sedan början på 2000-talet inom verksamheten 
med design av mikroprocessorer. Jonetix har periodvis varit Imsys rådgivare inom 
teknikområdet. 

Samarbetet med Jonetix breddar Imsys produkterbjudande inom marknaderna för IoT och AI. 
Tillgång till ledande teknik för autentisering, kryptering och datasäkerhet stärker Imsys 
konkurrenskraft. En avgörande behov inom både IoT och AI är möjligheten att skydda 
applikationer mot intrång samt skydd mot stöld av information och illegal kopiering av IP. 

Genom samarbetet får Imsys tillgång till ledande internationell kompetens som öppnar för 
nya möjligheter på den amerikanska halvledarmarknaden.  

Att Jonetix väljer att samarbeta med Imsys är ett viktigt internationellt erkännande av Imsys 
teknologi.  

 

Information om Jonetix   

Mjukvaruföretaget Jonetix med säte i Silicon Valley är specialiserat på utveckling av nästa 
generations tekniker för datasäkerhet. Bolaget har en patentportfölj av tekniklösningar som 
för skydd mot olika slags intrång i digitala nät. Tekniken baseras på mikroprocessorer med 
krypterade dataprogram och säkerhetsfunktioner integrerade i kiselkretsar. 

Bakom Jonetix står två auktoriteter inom mikroprocessordesign och datasäkerhet – Nick 
Tredennick, PhD och Paul Wu, PhD. Nick Tredennick är välkänd som designer av 
mikroprocessorer för Motorola och inom halvledarindustrin. Nick Tredennick är kompetent i 
patenträttsfrågor inom halvledareområdet och anlitas löpande av bland annat Microsoft 
Corporation. Paul Wu är en erkänd uppfinnare inom halvledarindustrin med många patent 
inom datasäkerhet, kryptering och autentisering.  

Jonetix har sedan 2010 byggt upp en patentportfölj som i extern värdering 2019 uppskattades 
till 30-35 miljoner dollar. Ytterligare patent och patentansökningar har tillförts portföljen de 
senaste två åren. 

Genom överenskommelsen bedömer Jonetix att man skapar möjligheter att lansera sina 
tekniker i Sverige och Nordeuropa, marknader som anses världsledande inom digitalisering, 
on-line och telekommunikation och som har höga krav på autentisering och säkra digitala 
tjänster. 

 

Information om CTS 

Jonetix inledde under 2019 samarbete med Imsys inom autentiseringsområdet. Som följd av 
restriktioner för resande vid pandemin under 2020 och 2021 fördröjdes parternas formella 
överenskommelser. Slutligt licensavtal samt joint-venture avtal har förhandlades fram i mars 
2022. 

CTS har sedan bolagets bildande och fram till idag finansierats av Hastemo Förvaltning AB. 
Bolaget ägs till 50 % av Jonetix Corporation. CTS styrelse består av Nick Tredennick, Paul Wu, 
Stefan Mårtensson och Magnus Stuart. Under 2019-2021 har CTS omsatt SEK 2,1M, tillförts 
rörelsekapital på SEK 0,48M och hade den 31 december 2021 likvida medel uppgående till SEK 
0,1M. 
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Bolagens kommentarer: 

- Imsys samarbete med Jonetix bygger helt på vårt kunnande om mikroprocessorer. Vi kan 
nu kraftfullt höja nivån på våra erbjudanden till våra kunder inom både AI och IoT. 
Dessutom får Imsys full tillgång till Jonetix kommande lösningar genom mikroprocessorer 
med integrerade säkerhetslösningar, säger Magnus Stuart, VD för Imsys. 
 

- Jag har följt Imsys under många år och känner väl deras produkter och teknologi. 
Tillsammans med våra autentiseringslösningar är vårt joint venture en perfekt match, 
säger Nick Tredennick, styrelseordförande för Jonetix Corporation 

 

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknads-missbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande 11.30 CET 
den 29 mars 2022. 

Uppland Väsby den 29 mars 2022 

Magnus Stuart 

VD 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Magnus Stuart, Verkställande Direktör,  

magnus.stuart@imsystech.com +46 706 211 350 
 

 

 

 

Kort om Imsys 

 

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, 

designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt 

använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de 

senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys 

kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom 

områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och 

datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, 

blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt 

beräkningsarbete. 

 

Adresser 
 

Bolaget 
Imsys AB (publ) 
Johanneslundsvägen 3 
194 61 Upplands Väsby 

Mentor 
Mangold Fondkommission AB  
114 34 Stockholm 
+46 8 5277 5020 

 

 


