
  

Styrelsens redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen 
 
Såsom redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för JonDeTech Sensors AB 
(publ) (”Bolaget”) anföra följande avseende ingående av ett konsultavtal med Wiser Unicorn 
Limited.  

 
I syfte att uppnå en ökad försäljning av Bolagets produkter mot potentiella kunder verksamma i 
Asien samt i syfte att introducera nya strategiska investerare till Bolaget har Bolaget ingått ett 
konsultavtal med Wiser Unicorn Limited (”Konsultavtalet”). Wiser Unicorn Limited är ett bolag 
registrerat i Hong Kong som kontrolleras av en av styrelseledamöterna i Bolaget, Dave Wu 
(”Konsultbolaget”). Bolaget ingick Konsultavtalet den 9 februari 2023 vilket även framgår av 
Bolagets pressmeddelande från den 9 februari 2023. I enlighet med 16a kap. 7 § aktiebolagslagen, 

måste väsentliga transaktioner med närstående parter godkännas av bolagsstämman. Styrelsen 
lägger härmed fram ett förslag om att godkänna ingåendet av Konsultavtalet och en redogörelse 

enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen. 
 
Konsultavtalet avser köp av konsulttjänster relaterade till att marknadsföra Bolagets produkter och 
teknologi i Asien med en särskild inriktning på Kina. I konsultuppdraget ingår att Konsultbolaget 

ska verka för att hitta nya kunder till Bolaget och använda sin lokala expertis för att hjälpa Bolaget 
och dess dotterbolag att ingå rättsligt bindande avtal med nya kunder. Utöver det ska 
Konsultbolaget verka för att finna nya strategiska investerare åt Bolaget i de ovan nämnda 
marknaderna. 
 
Konsultavtalet löper över en initial period om tre (3) år och förlängs därefter i perioder om 12 
månader såvida det inte sägs upp av någon av parterna. Den ersättning som utgår enligt 

Konsultavtalet är helt provisionsbaserad. För det fall att Konsultbolaget inte lyckas bistå Bolaget 
med att ingå avtal med nya kunder eller hitta nya investerare till Bolaget utgår ingen ersättning 
enligt Konsultavtalet. Konsultbolaget kan erhålla maximalt 2 MSEK i ersättning för nya kundavtal 

med Bolaget och dess dotterbolag. För nya investeringar i Bolaget överstigande 10 MSEK kan 
Konsultbolaget erhålla en ersättning på högst 2 MSEK för varje investering. 
 
Styrelsen gör bedömningen att villkoren för Konsultavtalet är marknadsmässiga och till fördel för 

Bolagets långsiktiga utveckling och fortsatta tillväxt på de asiatiska marknaderna. Styrelsen 
föreslår därför att bolagsstämman godkänner ingåendet av Konsultavtalet. 
 

Stockholm i februari 2023 
JonDeTech Sensors AB (publ) 

Styrelsen 

 
 


