Since 1996 Q-Interline A/S
has specialised in developing
and providing analytical
solutions to our customers.
We provide solutions for quality
and process control.

– bliv del af et dansk eksporteventyr!
INVESTORBROCHURE

We develop technology that matters

Ingeniører fra Tølløse går på børsen for
at kickstarte high-tech eksporteventyr
Q-Interline A/S

Mission

Højteknologiske analytiske løsninger og måleinstrumenter til optimering af proces- og produktkvalitet, baseret
på infrarød spektroskopi og korrekt prøveudtagning.

Q-Interline A/S sætter standarden for analytiske løsninger til løbende forbedring af kvaliteten i råvare- og
fødevareproduktion såvel i produktionsprocesser som
på laboratorier. Baseret på den nyeste generation af
NIR-teknologi, optimerede prøveudtagningssystemer,
brugervenlige kontrolpaneler og software med en
tilhørende kontinuerlig fjernovervågning sikrer vi, at
kunderne opnår den størst mulige indsigt i og viden om
deres processer.

Q-Interline A/S udvikler selv egne front-end og softwareløsninger samt software til automatisk cloudovervågning af både hardware og software. Derudover
arbejder Q-Interline A/S med machine learning til automatisk kalibrering af analyseinstrumenter.
Kunderne er globale kunder inden for fødevarer, foder,
mejeri, landbrug, biobrændstof, farmaceutisk og kemisk
industri samt relaterede forskningsinstitutioner, og
Q-Interline A/S har leveret analyseinstrumenter til
kunder i 39 lande verden over.

Purpose
Q-Interline A/S optimerer produktionsprocesser i
fødevareindustrien ved at levere nøjagtig og hurtig
analyseteknologi, som sikrer vished om indhold, kvalitet
og sikkerhed i hele værdikæden. På den måde bidrager Q-Interline A/S til bæredygtig anvendelse af alle
klodens råvarer, der bruges til fødevareproduktion,
og sikrer samtidigt, at kvaliteten af de producerede
fødevarer fremmer menneskers og dyrs helbred og vel
befindende.

Vi fokuserer på kunder, der opererer i hele værdi
kæden fra jord til bord, og vi bidrager til, at de kan sikre
bæredygtig udnyttelse af klodens råvarer og energi
forsyninger.

Vision
Q-Interline A/S vil være den bedste leverandør af
NIR-analyseløsninger i verden.

Kerneværdier
Engagement
– Vi er engagerede og passionerede mennesker. Det
er alle medarbejderes pligt og ansvar at bidrage til, at
vi har det godt. Vi engagerer os i vores kunders problemer, i vores medarbejderes velbefindende og i vores
aktionærers rejse.
Integritet
– Vi er ordentlige mennesker. Vi er ordentlige overfor
vores kunder, vores medarbejdere, vores samarbejdspartnere og øvrige interessenter. Vi forpligtiger os til
at opfylde kundernes forventninger, og vi tager analyse
instrumenterne retur, hvis ikke kundernes forventninger er indfriet. Vi behandler klodens ressourcer med
respekt og hjælper vores kunder med at bliver bedre til at
anvende råvarerne bæredygtigt.
Kompetence
– Vi er dygtige og kompetente. Vi er nørder, og vi elsker
det. Vidensdeling er sat i system, og det er en helt
naturlig del af hverdagen i Q-Interline A/S. Derfor kan
vi også tiltrække og fastholde de klogeste hoveder
indenfor vores teknologiområde.
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Nøglen til kundernes
udfordringer
Råvarerne til brug for fødevareproduktion varierer meget fra
sæson til sæson, fra årstid til årstid og fra underleverandør
til underleverandør. Det er essentielt, at fødevarerne har
samme smag, duft, udseende, form og kvalitet uanset variationerne i råvarerne. Det er ligeledes essentielt, at råvarerne
anvendes så bæredygtigt som muligt i fødevareproduktionen.
Producenterne forsøger at undgå fejlproduktion og spild
i størst mulig udstrækning, samtidig med at såvel fremstil
lingen af råvarerne som produktion af fødevarerne sker med
mindst muligt CO2 aftryk.
Som hovedregel kan det antages, at jo mere nøjagtigt man
ønsker at måle, desto længere tid tager målingen også.

Den mest nøjagtige målemetode af indholdet i en given råvare
eller fødevare findes ved at analysere den pågældende vare
kemisk. Denne analyseform varer typisk i flere dage. Den er
både bekostelig, kompleks og kræver særlige laboratorie
forhold. Dertil kommer miljøhensyn ved forbrug af diverse
kemikalier til brug for analyserne.
Kunderne ønsker i stedet at kunne analysere sine produkter
hurtigt, effektivt og nøjagtigt, således at de kan styre produktionen automatisk på baggrund af måleresultaterne. Derfor
er det vigtigt for kunderne, at de kan stole på resultaterne
fra analyseinstrumenterne, og at instrumenterne hele tiden
måler rigtigt.
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Banebrydende analyseløsninger
FT-NIR teknologi
Q-Interline A/S udvikler og fremstiller analyseinstrumenter, der anvender lysenergi i det nærinfrarøde
bølgelængdeområde (NIR) kombineret med avanceret matematik (Fouriertransformation) til at beregne
absorptionen af energi i en given råvare eller færdigvare. Den absorberede energi omdannes ved hjælp af
software til et avanceret foto (spektrum). Når der er
foretaget tilstrækkelig med fotos/spektre med til
hørende referencemålinger (big data), kan softwaren
ved hjælp af algoritmer med ultrahøj præcision præ
diktere indholdet af vigtige parametre som f.eks. proteiner, fedt, tørstof, laktose, salt, kostfibre, vandindhold og
mange flere i den pågældende fødevare.
For at sikre at analyseinstrumenterne kontinuerligt
måler korrekt, er det nødvendigt at overvåge og tilpasse
algoritmerne i forhold til sæsonforandringer i råvarerne.
Derfor tilbydes kunderne en cloudbaseret automatisk
fjernovervågning af både software og hardware performance med tilhørende kalibrering af de matematiske
modeller. Denne automatiske fjernovervågning udgør en
del af den årlige tilbagevendende omsætning (ARR). Med
den automatiske fjernovervågning sikrer Q-Interline A/S,
at kunderne løbende kan stole på måleresultaterne fra
analyseinstrumenterne, og at de matematiske modeller
altid er kalibrerede til de givne forhold.

Banebrydende analyseløsninger udfordrer
den traditionelle måleteknik
FT-NIR teknologien er den mest nøjagtige hurtigmetode
indenfor nærinfrarød måleteknik, og er let anvendelig,
robust og leveres både til brug på laboratorier (At-line)
og til montage direkte i produktionsprocesser (Inline).
Teknologien er samtidig særligt velegnet og praktisk
til måling af flydende produkter, fordi den nærinfrarøde lysenergi kan trænge næsten 1.000 gange
længere ind i et produkt end den traditionelle måleteknik.
Den traditionelle måleteknik med lysenergi i det midt4

infrarøde bølgelængdeområde kan kun måle få 1.000dele af en millimeter ind i et produkt. Med den traditionelle måleteknologi skal væsken således pumpes igennem
en målecelle med en meget lille åbning på 35 tusindedele
af en millimeter. Det betyder, at den traditionelle teknologi ikke er videre egnet til at måle tykke væsker som
f.eks. fedtholdige eller sukkerholdige mejeriprodukter
og væsker med små partikler i. Den er heller ikke velegnet til at måle direkte i produktionslinjer med store
væskestrømme.
Q-Interline A/S har med støtte fra Markedsmodningsfonden udviklet et banebrydende og patenteret analysekoncept, DairyQuant GO, som udfordrer den traditionelle
målemetode.
Den patenterede måleteknik kan anvendes til måling af
alle typer af mere eller mindre flydende mælkeprodukter.
DairyQuant GO serien er forsynet med en særlig fint
følende detektor, patenterede engangsmåleceller,
Pivette®, en sealer, som forsegler pivetterne efter, at de
er blevet fyldt med et produkt samt en computer med
InfraQuant software. Med en DairyQuant GO kan
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kunderne f.eks. måle mælkekoncentrater, valleprotein
koncentrat, fløde, mascarpone, sødmælk og skummetmælk vilkårligt efter hinanden. Dette uden at rense
instrumentet ved hjælp af kemiske væsker, sådan som
det er tilfældet med den gængse målemetode til mælkeanalyse. Det gør hverdagen betydeligt lettere og forudsebar, og samtidig undgår kunderne at skulle anvende,
håndtere og bortskaffe kemiske rensevæsker.
Analyseinstrumentet til Inline procesmåling betegnes
InSight Pro, der leveres i et rustfast syrebestandigt stålkabinet (SS316) godkendt til pharmaceutisk- og levnedsmiddelproduktion i elektrisk beskyttelsesklasse IP65.
Kontrolenheden leveres ligeledes i et SS316 kabinet og i
IP65 beskyttelsesklasse. Kontrolenheden kan monteres
direkte i produktionsområdet, hvor operatørerne har
mest nytte af at se måleresultaterne.
InSight Pro bygger på samme analyseinstrument, som
indgår i Q-Interline A/S serier af laboratorieinstru
menter, hvilket gør det enormt brugervenligt at implementere systemet.

InSight Pro instrumentet kan ved hjælp af en optisk
fiberlauncher overvåge to produktionslinjer med et
måleinstrument, hvilket er markedsunikt. De største
konkurrenter kræver et måleapparat for hvert målepunkt.
InSight Pro sender NIR-lys via et højteknologisk optisk
fiberkabel over en afstand på op til 30 meter ud til en
målesonde, som er tilpasset det produkt, der skal måles.
Q-Interline A/S har udviklet optiske målesonder til mælk,
valle, koncentrater, pulver, olier og faste produkter som
f.eks. ost, smør og margariner.
Front-end softwaren, InSightView, er udviklet af
Q-Interline A/S i samarbejde med kunderne, og tilbyder
et enkelt brugerinterface til operatørerne.
Med InSight Pro tilbydes kunderne en løbende cloud-
baseret supportaftale med softwareopgradering og
fjernovervågning ved hjælp af AnalyticTrust softwaren
samt kalibreringsopdatering.
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Marked og kunder
Q-Interline A/S opererer indenfor en række kundesegmenter, som inkluderer mejerisektoren, agrikultur,
fødevarer og ingredienser, kemisektoren og pharma.
Derudover er der en række potentielle kundesegmenter som soft drinks, øl, vin, plantebaserede drikke og
lignende, som fremtidigt kan adresseres med selskabets
analysekoncepter.

Et mangeårigt tæt samarbejde med et af verdens
førende mejeriselskaber, Arla Foods, har resulteret i en
markedsledende position i Skandinavien indenfor måling
af mejeriprodukter som smør, pulver og ost.
Q-Interline A/S har solgt InSight Pro systemet til førende
mejerikoncerner i Norge, Sverige, Irland, England,
Tyskland, Frankrig, Østrig og USA.

Q-Interlines vigtigste kundesegment udspringer af en
mangeårig stolt tradition i Danmark indenfor mejeribrug.
Den danske mejerisektor er højt specialiseret og produktionsteknisk meget avanceret i forhold til mejerisektorer
i mange omkringliggende lande.

”The AgriQuant is the ’state of the art’ NIR-machine (Fourier Transform) at this moment. By far the
best in signal/noise ratio, performance. reliability and long-tetm stability. It is very user friendly and thus
easy to operate by everyone from lab personnel to managgers”, says Martijn van Oostrum Head of
Produetion Support & Development NIR at Eurofins Agto Laboratorlies.
”The absolute ideal feature for the AgriQuant is that it is maintenance free for at least a period of 10
years and the lorg-term stability, which enables you to use the calibrations on all AgriQuants without
bias end slope adjustments. This is ideal for our SamplinQ network where samples are scanned on
many different locations throughout the globe”.
”The AgriQuant is tht absolut best solution for our SamplinQ (www.samplinq.com) network. At this
stage, we have 13 Quants running and 4 QFAflex. The FAflexes will be switched to Quant in the near
future. Eurofins Agro Laboratories located in Wageningen is using the AgriQuant solutlon for soli,
forage/feed and manure analyses. Approximately 300.000 sampels are analysed this way. The spectra
are sent to Wageningen en for processing and the results including advisory services are sent back to
customers Iin pdf and/or xml. We have (over 30 years of experience on site in calibrating NIR analysers
and are building and maintaining our own calibrations. We also have a huge wet chemical lab doing the
wet chemical analyses to improve NIR calibrations and making the more robust to which it will become
’state of the art’ ”, says Martijn van Oostrum.
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Q-Interline A/S og FN’s mål
for bæredygtig udvikling
FN’s verdensmål nr. 2:
Stop sult
Ved at måle sammensætningen af jorden og afgrøderne
opnår landbrugssektoren vigtig information til forbedring af produktionseffektiviteten, og dermed kan produk
tionsvolumen øges, hvilket modsvarer delmål 2.3. Ved at
kende ernæringssammensætningen bedre kan landbrugssektoren målrette og optimere fodersammensætningen til husdyrbrug og derved øge produktionsvolumen
på en mere bæredygtig måde.

FN’s verdensmål nr. 9:
Industri, innovation og infrastruktur
Med Q-Interline A/S analyseinstrumenter opnår kunderne en værdifuld indsigt i, hvordan produktionen løbende
kører. På den måde kan kunderne bl.a. optimere energi
forbruget i produktionen og derved producere mere
bæredygtigt.

FN’s verdensmål nr. 12:
Ansvarligt forbrug og produktion
Med InSight Pro opnår kunderne en kontinuerlig kontrol
med forbrug af råvarer til fødevareproduktion. De får
løbende vigtig indsigt i, hvorledes produktionen forløber,
og kan reagere meget hurtigt på forandringer eller fejl i
produktionsapparatet. Derved opnår de en mere bæredygtig styring af produktionen uden at gå på kompromis
med fødevarekvaliteten.
Efter rengøring af produktionslinjer skylles rørsystemer
normalt efter med skummetmælk. Med InSight Pro
kan kunderne styre præcist, hvornår rørsystemerne
er gennemskyllet for rengøringsvand. Derved pumper
kunderne mindre mælk ud sammen med skyllevandet,
og de opnår en bedre og mere bæredygtig udnyttelse
af råvarerne.
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Q-Interlines historie
Anders Larsen grundlagde Q-Interline A/S den
1. november 1996 med udgangspunkt i sit afgangs
projekt på ingeniørstudiet. Fokus lå oprindeligt på salg
af analyseudstyr til den kemiske- og farmaceutiske industri, men i begyndelsen af år 2000 blev Q-Interline A/S
kontaktet af Arla Foods, som havde udfordringer med
deres eksisterende leverandør af analysesystemer.
Drevet af specialløsninger til denne mejerigigant udviklede Q-Interline A/S hurtigt sin position indenfor mejeri
sektoren og videre til andre dele af fødevaresektoren,
samt landbrug og foderindustrien både nationalt og
internationalt.
Anders Larsen ønskede i 2016, at Q-Interline A/S skulle
udvikles yderligere, hvorfor han besluttede at gennemføre et generationsskifte i ledelsen.
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Martin Roithner Henriksen tiltrådte i begyndelsen 2017
som administrerende direktør og partner, og en ny æra
i Q-Interline A/S var dermed begyndt.
Samtidigt blev der indsat en ny bestyrelse, og en ny strategi med fokus på forretningsudvikling og afsætning blev
implementeret.
Analyseløsningerne og den tilhørende cloudbaserede
overvågning og support blev gjort skalerbar.

Historiske highlights

Første analyseløsninger indenfor mejerisektoren i Skandinavien

Q-Interline A/S første patent på revolu
tionerende Spiralsampler

Martin Roithner Henriksen tiltræder som
ny CEO og partner

1996

Q-Interline A/S blev grundlagt som
ingeniør og handelsfirma

2012

ISO 9001 certificering

2015

Etablering af Q-Interline GmbH i
Tyskland

2018

Q-Interline A/S andet patent på bane
brydende teknologi til måling af mælk og
flydende mejeriprodukter

2000

2013

2017

Udformning og implementering af ny 3-årig
firmastrategi

Markedsmoningsfond projekt for Dairy
Quant GO mælkeanalysator. Samlet investering DKK 5,5 mio. med 45 % støtte
fra MMF

EU Horizon 2020 kommercialiserings
projekt af InSight Pro inline analysekoncept. Samlet investering DKK 8,9 mio. med
70 % støtte fra EU

2019
Første virksomhedsopkøb i Q-Interline A/S
historie ved køb af software udviklings
firmaet Valipros A/S. Valipros har igennem
5 år været underleverandør til Q-Interline
A/S af cloudbaseret fjernovervågningsløsninger til store og små kunder, og har samtidig leveret front-end software til styring
af analyseinstrumenterne.
Q-Interline A/S modtog EU Horizon Seal
of Excellence for nyt analysekoncept til
måling af flydende produkter indenfor
plantebaserede drikkevarer, soft-drinks,
øl, vin og juice.

2020

Gennembrud for salget af InSight Pro inline
analysekoncept til internationale mejeri
giganter udenfor Danmark, herunder
Irland, Østrig, Tyskland, UK, Norge, Sverige
og USA.
Omsætningsrekord med DKK 23,7 mio.
og EBIT på DKK 1,4 mio.

2021

Efter 25 år søger Q-Interline A/S optagelse til handel på Nasdaq First North Growth
Market Denmark for at forløse et dansk
eksporteventyr.

DANISH QUALITY SINCE 1996
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Vores direktion og bestyrelse
Martin Roithner Henriksen tiltrådte som administrerende direktør og medejer i Q-Interline A/S i 2017. Martin har stået i spidsen
for selskabet gennem det seneste års modnings- og kommercialiseringsprojekter, som har bragt selskabet frem til dens nuværende
position. Martin er uddannet produktionsingeniør fra DIA-M med
efteruddannelse på CBS og Executive Management Program på
INSEAD. Før Martin kom til Q-Interline A/S, har han i en årrække
arbejdet som administrerende direktør og landechef for større internationale virksomheder, herunder både børsnoterede og familieejede
virksomheder.

Steen Bjerregaard Christiansen tiltrådte som CFO i Q-Interline
A/S i 2018 og blev medejer i 2020. Steen har tidligere arbejdet som
konsulent for Q-Interline A/S og var formand for bestyrelsen 2013
til 2018. Steen er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet
og efteruddannet på INSEAD med Advanced Management Program.
Steen har mere end 25 års ledelseserfaring indenfor økonomi og
finans, herunder i børsnoterede finansielle virksomheder. Steen har
i tidligere stillinger haft ansvar indenfor en række områder fra IT,
ejendomsdrift og HR, foruden de traditionelle økonomidiscipliner.
Steen har ligeledes tidligere løst bestyrelsesposter i koncernselskaber i Norden.

Birgit Vilstrup Olsen Bestyrelsesformand og medlem af bestyrelsen siden 2018. Birgit har hjulpet direktionen med udvikling og
implementering af vækststrategier. Birgit har igennem sit virke som
tidligere Sr. Global Marketing Manager hos Radiometer og nuværende stilling som Director for Global Product & Portfolio Management i
Oxford Immunotech en omfattende kommerciel værktøjskasse, der
muliggør både global og lokal branding, produktlanceringer og livscyklusinitiativer, og har derudover siddet i bestyrelsen i Radiometer
i 11 år.
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Caspar Rose er indtrådt i bestyrelsen hos Q-Interline A/S i 2021.
Caspars erhvervserfaring igennem 20 år rækker bredt fra juridisk
rådgivning i Dansk Industri over risikostyring i Danske Bank til advokatfuldmægtig og stifter af Rose Advokater med speciale i køb og
salg af virksomhed, selskabsret, rådgivning om kapitalforhold samt
rådgivning om compliance og risikostyring. Derudover har Caspar
været fast tilknyttet CBS som professor i næsten lige så mange år.
Caspar har tillige specialiseret sig i undervisning på toplederniveau i
bestyrelsesarbejde på MBA-, HD- og CBS uddannelserne.

Christian Luxhøj medlem af bestyrelsen siden 2018. Christian har
25 års bred erfaring på ledelsesniveau indenfor fødevareteknologi,
kvalitet, salg, marketing og innovation. Christian startede sin karriere
som brygmester og senere Innovation Manager hos bryggerikoncernen Carlsberg Group og var derefter Account Director i rådgivningsvirksomheden Niras A/S, inden for rådgivning af bryggeri-, mejeri- og
slagteribrancherne. Herefter opbyggede han innovations- og marketingfunktionerne i teknologivirksomheden Haarslev Industries A/S,
i rollen som Innovation and Marketing Director, og sidder i dag som
Portfolio Director i Marel A/S.
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Vækstplaner og forventninger
Q-Interline A/S har over de sidste 4 år etableret et
stærkt fundament for fremtidig vækst, herunder:

Sammen med bestyrelsen og med ekstern konsulentstøtte, har vi i Q-Interline A/S udarbejdet en målrettet
vækstplan med afsæt i de værdifulde erfaringer, der er
høstet igennem 25 år:

•	Nye banebrydende produkter er blevet udviklet, patenteret og markedsmodnet, og selskabet står nu med
en helt unik og teknologisk førende produktportefølje

•	Bevare den stærke position i Skandinavien i mejeri
segmentet og videreudbygge positionen i andre
fødevaresegmenter

•	Organisationen er styrket med et nyt stærkt ledelses
team, og der er tilført flere kommercielle kræfter

•	Udbygge markedspositionen i DACH regionen indenfor mejerisegmentet gennem eget datterselskab

•	Der er sket et paradigmeskifte fra teknologiudvikling
til forretningsudvikling, og strategien har taget en ny
og langt mere markedsorienteret retning

•	Etablere datterselskaber og opbygge markedsposition i Frankrig, Nordamerika og et europæisk land
yderligere efter samme model som DACH regionen
(Tyskland, Østrig og Schweiz)

Gennem de seneste par år har vi i Q-Interline A/S øvet
os på vores nærmarkeder med vores nye produkter og
nye markedstilgang, og vi kan se, at vi vinder markedsandele. Nu er tiden kommet til for alvor at vokse udenfor
Skandinavien.

•	Fortsætte udbygningen af ARR-salget bestående af
supportaftaler, licensaftaler og salg af pivetter

Koncernomsætning og EBIT
99,7

 Koncernomsætning
EBIT


75,8

mDKK

57,5
40,6
23,7
14,5

17,1

- 0,9

1,0

2017

2018

26,9

20,8

20,0
10,1

1,3
2019

- 2,3

- 4,6

- 4,0

2020

2021B

2022B

0,1
2023B

2024B

2025B

1) S
 alg af analysesystemer udenfor Selskabets hjemmemarked var i 2020 påvirket af COVID-19 pandemien og den
manglende mulighed for at komme ud til kunder. Salget af service- og supportydelser viste dog fremgang i 2020
i forhold til de foregående år.
2) EBIT i 2021 er påvirket negativt af non-recurring direkte og afledte udgifter på ca. DKK 5. mio. i forbindelse med IPO.
3) E
 BIT i 2022 er i væsentligt omfang påvirket af øgede investeringsomkostninger indenfor salg og marketing, hvilket
er et led i selskabets væktsplan.
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Sådan vil vi anvende den tilførte kapital
Q-Interline A/S vil styrke og udbygge sin egen salgs
organisation på strategiske markeder i Europa og
Nordamerika. På samme måde vil selskabet profes
sionalisere marketingorganisationen med fokus på at
øge kendskabet til Q-Interline A/S, på leadgenerering
og på kunderejsen.
Nettoprovenuet fra udbuddet skal derfor primært
anvendes til:
•	at skalere egen salgs- og marketingorganisation i
udvalgte lande fra 5 fuldtidsansatte til 10 fuldtids
ansatte efter 2 år og 14 fuldtidsansatte efter 5 år
samt at udbygge det eksisterende netværk af distributører globalt fra 17 til 24 lande
•	at udrulle kommercialiseringsplanen fra EU Horizon
2020 projektet yderligere og at styrke brand awareness på centrale markeder
•	kapitalberedskab til at producere demo-systemer,
der skal understøtte en go-to-market strategi for at
reducere en lang indsalgstid på 12-15 måneder
•	at dække de øgede administrative omkostninger i
forbindelse med en mere global tilstedeværelse

Forventet anvendelse af nettoprovenu
(minimumsudbuddet) i 2022 og 2023

10 %
27 %

22 %
9%
32 %

Udvikling
af direkte salgsstyrke og salgsledelse (22 %)

 Udvikling og marketing organisation (9 %)
til leadgenerering og
 Marketingomkostninger

opbygning af brand ( 32 %)
 Investering i demoudstyr (27 %)
 Administrative omkostninger (10 %)

Hvorfor investere i Q-Interline A/S?
Q-Interline A/S står ved en milepæl i selskabets historie. Analyseløsningerne bygger på den bedste teknologi i markedet. De er blevet strømlinede og skalerbare.
Der er skabt solide referencer fra betydende globale
kundesegmenter. Der er allerede ved hjælp af EU støtte
programmet EU Horizon 2020 udviklet og lanceret
kommercialiseringsplaner, ligesom Q-Interline A/S med
støtte fra Markedsmodningsfonden har produktmodnet et banebrydende mælkeanalysatorkoncept. De digi

tale løsninger er blevet styrket væsentligt ved købet af
Valipros A/S, og sidst men ikke mindst er generationsskifte i ledelsen sikret.
Med baggrund i dette søger Q-Interline A/S nu om
optagelse til handel på Nasdaq First North Growth
Market Denmark for at skabe det kapitalgrundlag, der
skal sætte fart på den vækstrejse og det eksporteventyr,
som allerede er initieret.
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Kom med på vores eksporteventyr!
Hvis du ønsker at investere i Q-Interline A/S, kan du
købe via dit depot i din netbank, bruge Nordnet.dk eller
kontakte dit pengeinstitut og aflevere en tegningsblanket
indenfor tegningsperioden. Du skal være opmærksom
på, at man som investor forpligter sig til at tegne for et
minimumsbeløb på DKK 4.000 svarende til 800 aktier.
Ønsker du at investere via pensionsmidler er dette
også en mulighed.

På vores hjemmeside www.q-interline.com/investor
kan du downloade en tegningsblanket og virksomhedsbeskrivelse, men du er også velkommen til at kontakte
os på investor@q-interline.com, så vi kan sende dig alle
relevante materialer.

Vilkår for udbud
Beskrivelse

Antal/Beløb

Selskabsværdi (pre money)

DKK 45.000.000

Antal aktier der udstedes

4.000.000 - 5.000.000

Pris pr. aktie

DKK 5,00

Minimumstegning (800 stk.)

DKK 4.000

Minimumsudbuddet

DKK 20.000.000

Maksimumsudbuddet

DKK 25.000.000

Individuel allokering ved tegning over

DKK 250.005

Bindende forhåndstilsagn

DKK 12.935.000

Tidsplan for udbuddet
Beskrivelse

Dato

Klokken (dansk tid)

Udbudsperioden begynder

25. oktober 2021

Kl. 09.00

Udbudsperioden slutter

5. november 2021

Kl. 23.59

Offentliggørelse af resultatet af udbuddet

9. november 2021

Kl. 10.00

16. november 2021

Kl. 09.00

Første handelsdag for aktien
14

We develop technology that matters

Ansvarlige aktører for børsnoteringen
Selskabet:

Juridisk rådgiver:

Q-Interline A/S
Stengårdsvej 7, 4340 Tølløse
DK - 4340 Tølløse
CVR-nummer 19614409

BKH Law Advokatpartnerselskab
Amaliegade 15
DK - 1256 København
CVR-nummer 37349674

Certified Adviser:

Revisor:

Norden CEF A/S
Gammel Strand 40, 2.
DK - 1202 København K
CVR-nummer 31933048

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Søndergade 7
DK - 4130 Viby Sjælland
CVR-nummer 34209936

Afviklingsagent og aktieudstedende
institut:

Distribution:

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2
DK - 1092 København K
CVR-nummer 61126228

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige
Havneholmen 6, 5.
DK - 2450 København SV
CVR-nummer 32301908
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Vigtig information

Fremadrettede oplysninger

Denne brochure udgør ikke et prospekt, og intet i denne
meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer omfattet af kravet om udarbejdelse af et prospekt efter
Prospektforordningen (EU) 2017/1129 af 14. juni
2017, med senere ændringer). Ingen person bør
købe eller tegne værdipapirer i Q-Interline A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den
virksomhedsbeskrivelse, der er offentliggjort af selskabet i forbindelse med udbuddet af aktier og optagelse af
sådanne aktier til handel på Nasdaq First North Growth
Market i Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på selskabets hjemmeside med visse begrænsninger.

Forhold, der behandles i denne brochure, kan udgøre
fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er
udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger, og
som er kendetegnet ved ord som “vurderer”, “forventer”,
“forudser”, “agter”, “anslår”, “vil”, “vil måske”, “fortsætter med”, “bør” og lignende udtryk. De fremadrettede
udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom selskabet vurderer, at disse
forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er
de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og
ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og
andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol.
Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og
andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske
begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der
er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger,
synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt
i denne brochure, er kun gældende pr. datoen for denne
meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller
en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt
af selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud
eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysning
erne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres
eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. De
værdipapirer, hvortil der henvises heri, er ikke og vil ikke
blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933
med senere ændringer (“Securities Act”) og må ikke
udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en
registrering i henhold til eller undtagelse fra, eller i en
transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene
i Securities Act.

Q-Interline A/S
Stengårdsvej 7, 4340 Tølløse
DK - 4340 Tølløse
CVR-nummer 19614409

