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Topsil Semiconductor Materials A/S har mere end 

40 års erfaring i forskning og udvikling af silicium til

elektronikindustrien. Topsil er den eneste leveran-

dør i verden, der eksklusivt har specialiseret sig i

produktion af FZ (Float Zone) Silicium.
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Prospekt dateret den 4. november 2002

Topsil Semiconductor Materials A/S
CVR nr. 24932818

Emission af 200.000.000 stk. nye aktier à nom. DKK 0,25 kr. til kurs DKK 0,25 pr. aktie med
fortegningsret for de eksisterende aktionærer

Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med emissionen (“Emissionen”) af 200.000.000 stk.
nye aktier à nom. DKK 0,25 (“Nye Aktier”), i alt nom. DKK 50.000.000, med fortegningsret for
aktionærer i Topsil Semiconductor Materials A/S (”Topsil” eller ”Selskabet”).

Topsils aktionærer har fortegningsret til de Nye Aktier i forholdet 2:7, således at 2 eksisterende
aktier à nom. DKK 0,25 (”Eksisterende Aktier”) giver ret til at tegne 7 Nye Aktier à nom. DKK
0,25. Aktionærer i Topsil tildeles 7 tegningsretter (“Tegningsret”) i Værdipapircentralen for hver
Eksisterende Aktie à nom. DKK 0,25. For at tegne én Ny Aktie skal der således anvendes to
Tegningsretter.

En kreds af større eksisterende aktionærer, EHP Toftlund A/S, Spar Nord Bank A/S, Nordea
Bank Danmark A/S, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (”LD”) og Kommunernes Pensionsforsikring
(”KP”), har meddelt, at de frafalder retten til at tegne Nye Aktier og stiller deres Tegningsretter til
rådighed for to nye aktionærer (”Nye Aktionærer”), Sino-American Silicon Products Inc. (”SAS”)
og Sustainable Energy Ventures (”SEV”), samt medarbejdere i Topsil. EHP Toftlund A/S, Spar
Nord Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S, LD og KP har i alt 350.923.909 stk. Tegningsretter,
hvorpå der kan tegnes i alt 175.461.955 stk. Nye Aktier.

Der er ingen særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med afståelsen fra tegning fra de
større aktionærer. De større aktionærer har valgt at afstå deres Tegningsretter for at sikre
Selskabet kapital til den fortsatte drift samt for ikke at eksponere sig yderligere mod Selskabet.
Der er ikke aftalt noget vederlag for afståelsen af Tegningsretterne, idet de blot ikke udnyttes,
men i fornødent omfang stilles til rådighed for SAS, SEV, LD, KP samt Topsil medarbejdere.

De to Nye Aktionærer, SAS og SEV, har givet bindende forhåndstilsagn om tegning af i alt
160.000.000 stk. Nye Aktier à DKK 0,25 svarende til i alt DKK 40.000.000. Det er aftalt mellem
Selskabet og de Nye Aktionærer, at SAS tegner 100.000.000 stk. Nye Aktier à DKK 0,25
svarende til i alt DKK 25.000.000, og at SEV tegner 60.000.000 stk. Nye Aktier à DKK 0,25
svarende til i alt DKK 15.000.000. LD og KP har over for Handelsbanken Securities givet
bindende forhåndstilsagn om at tegne op til yderligere 40.000.000 stk. Nye Aktier svarende til op
til DKK 10.000.000 fordelt med 50% til hver. Det er aftalt mellem Selskabet og LD og KP, at LD’s
og KP’s tegning af Nye Aktier, under det afgivne bindende forhåndstilsagn, reduceres med det
antal Nye Aktier, der måtte blive tegnet af andre investorer end SAS og SEV. Der foreligger
således et bindende forhåndstilsagn fra de Nye Aktionærer samt LD og KP om tegning af i alt
200.000.000 stk. Nye Aktier svarende til i alt DKK 50.000.000.

Med tegningsforholdet 2:7 udbydes i alt 207.589.830 stk. Nye Aktier, men på grund af de større
aktionærers afståelse fra tegning samt de afgivne bindende forhåndstilsagn om tegning, vil
Emissionen andrage 200.000.000 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,25 svarende til DKK 50.000.000.

Bestyrelsen i Topsil har i samråd med aktionærer, der afstår fra at udnytte Tegningsrettigheder
besluttet, at medarbejdere i Topsil kan få mulighed for at tegne op til i alt 4.000.000 stk. Nye
Aktier ved brug af ubenyttede Tegningsretter, som eksisterende investorer har tilkendegivet, at de
vil afstå fra at tegne på. Tegningen af disse aktier sker til Tegningskursen, og på samme vilkår
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som andre aktionærer, der tegner efter dette Prospekt. Hver medarbejder i Selskabet, der pr. 1.
november 2002 er ansat i Selskabet, får mulighed for at tegne op til 40.000 stk. Nye Aktier.

Endvidere kan andre aktionærer tegne op til 32.127.876 stk. Nye Aktier på de Tegningsretter, der
tildeles andre aktionærer end EHP Toftlund A/S, Spar Nord Bank A/S, Nordea Bank Danmark
A/S, LD og KP.

Tegningsperioden løber fra den 14. november 2002 til den 27. november 2002, begge dage
inklusive. Handel med Tegningsretter finder sted i perioden den 11. november 2002 til den 22.
november 2002, begge dage inklusive. De Nye Aktier forventes optaget til notering på
Københavns Fondsbørs A/S (”Københavns Fondsbørs”) med første noteringsdag den 6.
december 2002.  Registrering af de Nye Aktier på investors konto i Værdipapircentralen sker mod
kontant betaling.

De Nye Aktier har i enhver henseende samme rettigheder som de Eksisterende Aktier i Topsil.

Emissionen gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet i henhold til de
standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder Københavns
Fondsbørs’ regler om prospekter ved udbud af aktier med fortegningsret for et selskabs
aktionærer.

Potentielle investorer bør nøje være opmærksomme på, at investering i Topsil aktier
indebærer en høj risiko. Potentielle investorer bør især være opmærksomme på de
forhold, der er beskrevet i ”Risikofaktorer” i dette Prospekt.

Ved en investering i aktier i Topsil skal investorer derfor være opmærksomme på, at
investeringen kan være forbundet med betydelig risiko for tab.

Emissionsbank
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Generelle oplysninger

Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger i forbindelse med Emissionen, bortset fra hvad der er
indeholdt i dette Prospekt. Oplysninger eller udtalelser i forbindelse med dette udbud, bortset fra
hvad der er indeholdt i dette Prospekt, er uden ansvar for Topsil, Bestyrelsen, Direktionen og
Handelsbanken Securities. Udlevering af Prospektet eller salg i forbindelse med Emissionen kan
under ingen omstændigheder betragtes som indeståelse for, at de i Prospektet anførte
oplysninger er gældende på noget tidspunkt efter datoen for dette Prospekt. Enhver ændring af
betydning i forhold til Prospektets indhold i perioden fra prospektdatoen til den sidste dag i
tegningsperioden vil blive offentliggjort som supplement hertil i henhold til Københavns
Fondsbørs’ regler om tillæg til Prospekter.

Københavns Fondsbørs har ved skrivelse af den 1. november 2002 meddelt: ”Det fremsendte
Prospektudkast opfylder efter Fondsbørsens opfattelse Fondsrådets bekendtgørelse nr. 330 af
23. april 1996 om kravene til det Prospekt, der skal offentliggøres, inden værdipapirerne kan
optages til officiel notering på en fondsbørs samt afsnit 2 i del II i Regler for notering på
Københavns Fondsbørs A/S om prospektkrav og udbudsbetingelser ved aktiers optagelse til
notering på Københavns Fondsbørs A/S. Fondsbørsen har alene lagt oplysningerne i
Prospektudkastet til grund for sin vurdering og har således ikke påtaget sig noget ansvar for
eventuelle fejl og mangler.”.

I dette Prospekt kan der forekomme afvigelser mellem de anførte tal og de egentlige tal i Topsils
årsregnskaber på grund af afrundinger.

Dette Prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring fra eller på vegne af Topsil, Bestyrelsen,
Direktionen eller Handelsbanken Securities til køb af aktier i Topsil. Ligeledes må Prospektet ikke
anvendes til eller i forbindelse med et tilbud om eller opfordring til at købe aktier i Topsil i noget
land eller under nogen forhold, hvor et sådant tilbud eller opfordring ikke er godkendt eller lovlig.

Udleveringen af dette Prospekt, Emissionen og salget af de Nye Aktier kan i visse lande være
begrænset ved lov, andre regler eller særlige forhold. Personer, der kommer i besiddelse af
Prospektet, forudsættes af Topsil, Bestyrelsen, Direktionen og Handelsbanken Securities selv at
indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger.

Investorer opfordres til at undersøge lovsmæssige forhold, herunder skattemæssige
konsekvenser og mulige valutarestriktioner, som kan være gældende ved investering i Topsil
aktier.

I dette Prospekt kan der forekomme afvigelser mellem de anførte tal og de egentlige tal i Topsil
regnskaber på grund af afrundinger.

Hverken Tegningsretterne, de Eksisterende Aktier eller de Nye Aktier er eller vil i
forbindelse med Emissionen blive registreret i henhold til United States Securities Act
1933 med senere ændringer (”Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA
undtagen i medfør af en undtagelse fra, eller i en transaktion ikke underlagt
registreringskravet i Securities Act. Emissionen retter sig heller ikke til personer, hvis
deltagelse forudsætter yderligere Prospekt, registrering hos offentlige myndigheder eller
andre tiltag end de, der måtte følge af dansk ret.

IKKE TIL PUBLIKATION, FORSENDELSE ELLER DISTRIBUTION I ELLER IND I LANDE MED
LOVGIVNING, SOM STILLER SÆRLIGE KRAV TIL UDBUD AF AKTIER OG UDARBEJDELSE
AF PROSPEKT, - HERUNDER USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, EJ HELLER TIL
PERSONER FRA DISSE LANDE.
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1 ERKLÆRINGER

Selskabets erklæring
Vi erklærer herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at Prospektet os
bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet
skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og
andre interne dokumenter er medtaget i Prospektet.

Frederikssund, den 4. november 2002

Topsil Semiconductor Materials A/S

Bestyrelsen

Christian Buhl Erik Hansen Niels Hougaard
Formand Næstformand

Hans Jepsen Jon Wulff Petersen Maibrit Thomsen

Direktionen

David P. Meyer
Administrerende direktør

Revisorernes erklæring
Årsrapporterne for 1999, 2000 og 2001
Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen, Nejstgaard & Veltov har revideret de af Ledelsen
aflagte årsrapporter for Topsil for 1999.

Statsautoriseret revisor Anders O. Gjelstrup, Deloitte & Touche har revideret de af Ledelsen
aflagte årsrapporter for Topsil for 2000 og 2001.

Statsautoriseret revisor J. P. Bærentsen, KPMG C. Jespersen har revideret de af Ledelsen
aflagte årsrapporter for Topsil for 1999, 2000 og 2001.

Årsrapporten for 1999
Årsrapporten for 1999 er forsynet med en revisionspåtegning, dateret 5. maj 2000, der indeholder
forbehold, som er gengivet ubeskåret nedenfor.

”Forbehold
Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af årsberetningen om
moderselskabets likviditet er denne særdeles stram og hertil kommer, at der ikke er tilsagn fra
kreditinstitutterne om at fortsætte engagementerne uændret i det kommende år. Der er på den
baggrund væsentlig usikkerhed om, hvorvidt moderselskabet har de nødvendige finansielle
ressourcer til at gennemføre de budgetterede aktiviteter for år 2000. Hertil kommer, at det er
usikkert om de igangværende forhandlinger vil kunne resultere i nødvendig tilførsel af kapital til
sikring af moderselskabets fremtid og overlevelse. På baggrund af de anførte usikkerheder vil vi
tage forbehold for, at regnskaberne er aflagt under forudsætning af fortsat drift.
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Konklusion
Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet, som følge af forbeholdet om
fortsat drift, ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse,
på grund af forbeholdet om fortsat drift, ikke giver et retvisende billede af koncernens og
moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat.”

Årsrapporten for 2000
Årsrapporten for 2000 indeholder en revisionspåtegning uden forbehold, men er forsynet med
supplerende oplysninger, dateret 21. marts 2001, som er gengivet ubeskåret nedenfor.

”Supplerende oplysninger
Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, hvilket forudsætter, at Selskabet
realiserer de i årsberetningen udtrykte forventninger til drift og likviditet.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings
krav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende billede af Selskabets aktiver og
passiver, økonomiske stilling samt resultat.”

Årsrapporten for 2001
Årsrapporten for 2001 er forsynet med en revisionspåtegning, dateret 27. marts 2002, der
indeholder forbehold, som er gengivet ubeskåret nedenfor.

”Forbehold
Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af årsberetningen, er
Selskabets likviditet særdeles stram og der foreligger ikke tilsagn fra Selskabets nuværende
finansieringskilder om at fortsætte og forny engagementerne i det kommende år. Af
årsberetningen fremgår det endvidere, at en positiv indtjening i det kommende år forudsætter en
udvidelse af de finansielle likvide ressourcer. Det er usikkert, om de igangværende forhandlinger
med de finansielle kreditorer og potentielle investorer vil resultere i den nødvendige tilførsel af
yderligere likviditet og kapital til sikring af Selskabets overlevelse og fortsatte drift. Der er følgelig
væsentlig usikkerhed om, hvorvidt Selskabet har de nødvendige finansielle ressourcer til at
gennemføre de budgetterede aktiviteter for år 2002.

På den baggrund tager vi forbehold for, at regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift,
og vi skal i tilknytning hertil særskilt fremhæve den usikkerhed, der knytter sig til skatteaktivet på
14 mio. kr.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet som følge af forbeholdet om fortsat drift, ikke er aflagt i
overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det på
grund af forbeholdet om fortsat drift ikke giver et retvisende billede af Selskabets aktiver og
passiver, økonomiske stilling samt resultat.”

Prospektet
Det udførte arbejde
Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter i det af Ledelsen
udarbejdede Prospekt for Topsil, herunder opstillinger af hoved- og nøgletal samt
sammenligningstal, hvor vi har påset, at disse er korrekt gengivet fra de reviderede årsrapporter
for Topsil. De talmæssige oplysninger vedrørende 1. halvår 2001 og 2002 er ikke revideret. Efter
sædvanlig praksis omfatter vor gennemgang ikke Ledelsens forventninger og vurdering af den
fremtidige udvikling i Topsil, og vi erklærer os således ikke herom.
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Konklusion
I henhold til Københavns Fondsbørs’ regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold
vedrørende Topsil, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vurderingen af
Selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat (som angivet i årsrapporten for
2001), er indeholdt i dette Prospekt.

København, den 4. november 2002

Deloitte & Touche KPMG C. Jespersen
Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab

Anders O. Gjelstrup J. P. Bærentsen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

Emissionsbankens erklæring
I vor egenskab af Emissionsbank skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de
oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Topsil og dets revisorer.
Vi har ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af de udleverede eller oplyste data, herunder de
data, som ligger til grund for regnskabsmæssige oplysninger om markedsforhold m.v., men vi har
foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt disse med de i Prospektet
indeholdte informationer om Topsil og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende
sammenhænge.

København, den 4. november 2002
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2 DEFINITIONER OG FAGUDTRYK

”Aktier” Ordinære ihændehaveraktier à nom. DKK 0,25 i Topsil.

”Arms-length” Aftale mellem Topsil og SAS indgås på almindelige
forretningsmæssige betingelser, og er ikke relateret til
den finansielle aftale indgået i forbindelse med
Emissionen.

”Bestyrelsen” Bestyrelsen for Topsil.

”Betalingsdato” Registrering af de Nye Aktier på investors konto i
Værdipapircentralen sker mod kontant betaling.

”Cadmium Telleuid” Materiale anvendt til solceller baseret på tyndfilm.

”CIGS” Materiale anvendt til solceller baseret på tyndfilm.

”CZ-silicium” Silicium produceret ved Czochralski-metoden.

”Direktionen” Direktionen i Topsil, som registreret i Erhvervs- &
Selskabsstyrelsen.

”Eksisterende Aktier” De Eksisterende Aktier i Topsil umiddelbart forud for
Emissionen. De Eksisterende Aktier udgør før
emissionen i alt 59.311.380 stk. aktier.

”Emissionen” Emissionen af Nye Aktier.

”Emissionsbank” Handelsbanken Securities.

”FZ-silicium” Silicium produceret ved Float-zone-metoden.

”Handel med Tegningsretter” 11. november 2002 – 22. november 2002.

”HPS” High Purity Silicon: FZ-silicium der fortrinsvis anvendes
til sensorer og detektorer.

”KP” Kommunernes Pensionsforsikring.

”Københavns Fondsbørs” Københavns Fondsbørs A/S.

”LD” Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

”Ledelsen” Bestyrelsen og Direktionen i Topsil.

”MEMS” Micro Electronic Mechanic Systems: Miniature
siliciumpartikler og –plader der bl.a. anvendes til
sensorer og biomekanik.

”NTD” Neutron Transmutation Doping: FZ-silicium, der finder
anvendelse inden for højspændingskomponenter.

”Nye Aktier” 200.000.000 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,25, der
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udstedes af Topsil.

”Nye Aktionærer” Sino-American Silicon Products Inc. (SAS), Sustainable
Energy Ventures (SEV) samt et antal medarbejdere i
Topsil.

”PFZ” Premium Float Zone: Gasdoteret FZ-silicium, der
anvendes fortrinsvis inden for industri og svagstrøm.

”Prospekt” Dette Prospekt udarbejdet af Ledelsen i Topsil i
forbindelse med udbuddet af Nye Aktier.

”PV” Photovoltaic: Produktion af energi ved udnyttelse af
solens stråler.

”PV-FZ” Photovoltaic FZ: FZ-siliciumprodukt udviklet til
solcelleindustrien.

”SAS” Sino-American Silicon Products Inc.
Sino-American Silicon Products Inc. er et taiwanesisk
selskab, og et af de største selskaber inden for
produktion og bearbejdning af mindre siliciumskiver til
elektronik- og solcelle markederne. SAS har bearbejdet
skiver for Topsil siden 2000, og er en af Topsils største
underleverandører. SAS havde i 2001 en omsætning på
DKK 230 mio., og er noteret på den taiwanesiske
fondsbørs (Over-The-Counter Security Exchange). For
yderligere information se webadressen:
www.saspi.com.tw

”Selskabet” Topsil Semiconductor Materials A/S sammen med dets
datterselskaber.

”SEV” Sustainable Energy Ventures
Sustainable Energy Ventures er en belgisk venture
fond, der foretager investeringer indenfor vedvarende
energi. Typiske investeringer er på mellem DKK 3,5
mio. til DKK 20 mio. SEV råder over en samlet kapital
på DKK 115 mio. For yderligere information se
webadressen: www.sev.be

”Silicium” Halvledermateriale som er et grundstof.

”Tegningskurs” DKK 0,25 pr. Ny Aktie.

”Tegningsperioden” 14. november 2002 – 27. november 2002.

”Tegningsretter” Ret til at tegne syv Nye Aktier for hver to Eksisterende
Aktier tilkommer de aktionærer, der efter opdatering den
13. november 2002 kl. 12.00 er registreret i
Værdipapircentralen som aktionærer i Topsil.

”Topsil” Topsil Semiconductor Materials A/S sammen med dets
datterselskaber.

”Værdipapircentralen” Værdipapircentralen A/S.
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3 RESUMÉ

Nedenstående er et sammendrag af de mere detaljerede oplysninger, der er indeholdt i dette
Prospekt. Oplysningerne skal læses i sammenhæng hermed og kan ikke påberåbes
selvstændigt.

Baggrund for Emissionen
Med den forestående Emission ønsker Topsil at:

� Gennemføre en finansiel rekonstruktion, hvor der samtidig indgås aftaler med Topsils
kreditorer om afbetaling, forrentning og nedskrivning af eksisterende gæld, for dermed at
sikre Selskabets fortsatte drift.

� Øge mulighederne for afsætning til solcelleindustrien, hvilket kræver en udbygning af
produktionskapaciteten.

Selskabets hovedaktiviteter
Topsil beskæftiger sig med produktion og salg af monokrystallinsk silicium. Produktionen sker
ved omdannelse af råsilicium fra polykrystallinsk til monokrystallinsk materiale ved smeltning og
genkrystallisering. Denne proces kan gennemføres ved enten Czochralski (CZ) eller Float-zone
(FZ) metoden, hvor sidstnævnte medfører en renere monokrystallinsk silicium. Topsil producerer
udelukkende silicium efter FZ-metoden. Fra medio 2001 har Topsil dog inkluderet distribution af
CZ-silicium i sit produktprogram for at imødekomme kunder, der ønsker one-stop-shopping.

Hele Selskabets produktion afsættes på eksportmarkederne og Topsil har salgskontor i USA
samt agenturer i Tyskland, Japan, Kina, Taiwan, Israel og Indien. Salget foregår primært til
halvledermarkedet, der igennem mange år har været kendetegnet ved høj volatilitet og svær
forudsigelighed.

Det globale marked for silicium udgjorde ifølge halvlederbrancheforeningen SEMI
(Semiconductor Equipment and Materials International) i første halvår af 2002 USD 2,7 mia. (ca.
DKK 20 mia.). Topsil forventer at det globale marked for silicium i andet halvår af 2002 bliver i
samme størrelse som første halvår 2002, hvorfor Topsil forventer et samlet marked for silicium i
2002 på omkring DKK 40 mia. Topsil vurderer, at FZ-siliciums andel af det samlede
silciummarked i 2002 vil udgøre omkring DKK 1,6 mia., svarende til ca. 4% af det samlede
siliciummarked.

Som et resultat af Topsils analyse af de fremtidige afsætningsmuligheder for FZ-silicium har
Topsil  siden 2000 forsket i og udviklet FZ-silicium til solcellemarkedet, hvorfra Topsil modtog sin
første prøveordre i 2001.

For regnskabsåret 2001 udgjorde FZ-silicium 99% af Topsils omsætning. For regnskabsåret 2002
forventer Topsil, at FZ-silicium vil udgøre 97%, CZ-silicium 1% og silicium til solcelleindustrien 2%
af Topsils samlede omsætning.

Revisionsforbehold fra årsrapporten 2001
Revisionen har i årsrapporten for 2001 taget forbehold for fortsat drift, primært begrundet i
usikkerheden vedrørende Selskabets likviditet og finansiering. I relation til dette
revisionsforbehold i årsrapporten 2001 forventer Ledelsen i Topsil, med det tilførte provenu fra
Emission, at have tilstrækkelig finansiering til at gennemføre planlagte aktiviter i 2002 og 2003.
Ud af det samlede bruttoprovenu på DKK 50 mio., forventes DKK 23 mio. anvendt til
nedbringelse af kreditorer og finansiel gæld. For en nærmere beskrivelse henvises til
”Anvendelse af provenu” i dette Prospekt. Ledelsen forventer at kunne udnytte Selskabets
skatteaktiv på DKK 14 mio., på baggrund af den forventede indtjening i de kommende år.
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Regnskabspraksis
Regnskabspraksis er i overensstemmelse med den ny årsregnskabslov ændret fra og med 2002,
således af indirekte omkostninger (IPO) er tillagt lagerværdien. Endvidere er aktiver knyttet til
finansiel leasing optaget i balancen. Sammenligningstal for 2001 er ligeledes opgjort efter den ny
regnskabspraksis. Regnskabstal for 2000 og årene forinden, er ikke gjort sammenlignelige, da
effekten vurderes at være ubetydelig.

Tabel 1 – Hovedtal og nøgletal for de seneste 5 år
DKK 1.000 2001 2000 1999 1998 1997

Hovedtal
Nettoomsætning 132,102 97,576 64,114 98,642 109,550
Afskrivning på anlægsaktiver 10,064 10,629 12,530 11,948 12,040
Resultat af primær drift 402 -14,556 -25,782 -18,803 7,262
Resultat af ordinær drift -7,680 -20,225 -35,493 -27,784 1,588
Ekstraordinære poster, netto 1,985 -17,540 -2,128 -1,000 0
Årets resultat efter skat -5,695 -37,765 -37,621 -28,784 1,588

Investeringer 10,710 1,820 9,396 13,413 24,780
Aktiver i alt 146,224 152,201 151,327 158,911 175,867
Egenkapital 22,702 22,897 11,584 40,762 70,019
Rentebærende gæld 81,063 78,957 110,952 88,555 78,996

Pengestrøm fra driften 15,896 -35,075 -23,660 2.323* -3.036*
Pengestrøm fra investering -11,210 18,297 -31,715 -14.590* -22.620*
Pengestrøm fra finansiering 2,893 34,354 21,084 -5.141* 25.073*

Gennemsnit, antal ansatte 92 128 128 167 158

Nøgletal
Overskudsgrad 0.3 -14.9 -40.2 -19.1 6.6
Likviditetsgrad 85 127 86 105 163
Egenkapitalandel 15.53 15 7.7 25.7 39.8
Egenkapitalforrentning -33.68 -117.3 -135.6 -50.2 2.5
Resultat pr. aktie, kr. (EPS) -0.13 -0.35 -117.6 -107 6.11
Indre værdi, ultimo 0.39 0.4 34 157 270
Børskurs, ultimo  1.63 3,24** 92.54 135 680
Udbytte pr. aktie, kr. 0 0 0 0 0
Kurs/Indre værdi (KI) 4.2 8.1 2.72 0.86 2.52

I år 2000 er datterselskabet Riotech Inc. solgt, hvilket indebærer, at alle nøgletal er for Topsil/moderselskabet.

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning i nøgletalsberegning.

** Selskabet har på den ekstraordinære generalforsamling den 10. august 2000 ændret stykstørrelsen på selskabets aktier fra nom. DKK 100 til nom. DKK 1,00.

I overensstemmelse med principperne bag den nye regnskabslov, der trådte i kraft 1. januar 2002, er regnskabspraksis ændret for indregning af leverancer og 
tilbagekøb fra outsourcing-partnere med virkning fra 2001. Resultatet af ændringen er, at nettoomsætningen for 2001 reduceres med 40 mio. kr. (2000: 20 mio. 
kr.). Årets resultat er uændret, mens egenkapitalen reduceres med DKK 4,8 mio.

Tallene for 2001 stemmer ikke overens med tallene opgivet i årsregnskabet 2001, idet tallene i ovenstående tabel er korrigeret i henhold til den ny regnskabslov 
gældende fra 1. januar 2002. Korrektionerne vedrører indregning af IPO og indregning af finansiel leasing, der påvirker 2001 resultatet negativt med DKK 
926.000, og egenkapitalen positivt med DKK 3.452.000. 

* De angivne pengestrømme for 1997 og 1998 er på koncernniveau og er derfor ikke sammenlignelige med de angivne pengestrømme for  1999-2001.
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Forventninger til fremtiden
I overensstemmelse med fondsbørsmeddelelse nr. 8 af 20. august 2002 forventer Selskabet et
ordinært resultat efter skat for 2002 i niveauet DKK 1-4 mio., heri ikke medregnet effekten af
Emissionen samt effekten af nedskrivningen på gælden og andre effekter af gældsomlæggelsen i
forbindelse med Emissionen.

Sammenholdt med den i fondsbørsmeddelelse nr. 8 af 20. august 2002 annoncerede
nedjustering i det ordinære resultat forventer Selskabet for året 2002 en omsætning i niveauet
DKK 120 mio. Nedjusteringen blev foretaget med baggrund i en vis usikkerhed om
stigningstakten indenfor siliciummarkedet, specielt for 4. kvartal 2002, og Selskabet nedjusterede
derfor resultatforventningen til DKK 1-4 mio. fra DKK 5-7 mio. Fordelingen af den forventede
omsætning er FZ-silicium med ca. 97%, CZ-silicium med 1% og silicium til solcelleindustrien med
ca. 2%.

Efter gennemførelsen af Emissionen forventes et ordinært resultat efter skat i niveauet DKK 9-12
mio. for regnskabsåret 2002, heri medtaget effekten af nedskrivning af rentebærende gæld med
DKK 7,7 mio. og effekten af reducerede rentebetalinger i størrelsesordenen DKK 0,3 mio.
Opmærksomheden skal henledes på, at af det nu forventede ordinære resultat efter skat for 2002
har DKK 7,7 mio. en ekstraordinær karakter. Resultatfremgangen fra tidligere udmeldt DKK 1-4
mio. til nu DKK 9-12 mio. skyldes dermed udelukkende den ekstraordinære nedskrivning af
gælden. For yderligere information omkring nedskrivning af gæld henvises til ”Gældsstruktur” i
dette Prospekt.

For 2. halvår 2002 er der tale om en vis usikkerhed om stigningstakten inden for
siliciummarkedet, specielt for 4. kvartal. Baggrunden for denne usikkerhed er den generelle
økonomiske usikkerhed sammenholdt med det stærkt volatile halvledermarked.

Udvikling og produktmodning af solcellematerialer forløber i henhold til planerne. De første
leverancer er blevet effektueret i 3. kvartal 2002. Den samlede ordrebeholdning udgør ultimo
oktober 2002 DKK 36 mio., hvoraf ca. DKK 5 mio. kan henføres til solcellemarkedet.

Seneste udvikling
Der er ikke indtruffet begivenheder siden offentliggørelsen af halvårsmeddelelse 2002 den 20.
august 2002, der giver anledning til ændring af Selskabets forventninger til indeværende
regnskabsår.

Risikofaktorer
Potentielle investorer bør nøje være opmærksomme på, at investering i Topsil aktier indebærer
en høj risiko. Potentielle investorer bør især være opmærksomme på de forhold, der er beskrevet
i ”Risikofaktorer” i dette Prospekt.

Ved en investering i aktier i Topsil skal investorer derfor være opmærksomme på, at
investeringen kan være forbundet med betydelig risiko for tab.

Emissionen
Antal Nye Aktier: 200.000.000
Tegningskurs pr. aktie à DKK 0,25 DKK 0,25, franko
Provenu DKK 50.000.000
Fohåndstilsagn DKK 50.000.000
Periode for handel med Tegningsretter 11. november 2002 - 22. november 2002
Tegningsperiode 14. november 2002 - 27. november 2002

For yderligere oplysninger om Emissionen henvises til ”Beskrivelse af Emissionen” i dette
Prospekt.
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Aktionærstruktur
I nedenstående tabel fremgår aktionærstrukturen i Topsil før og efter Emissionen, under
forudsætning af at SAS tegner 100.000.000 stk. Nye Aktier, SEV tegner 60.000.000 stk. Nye
Aktier, et antal medarbejdere i Topsil tegner 4.000.000 stk. Nye Aktier, øvrige aktionærer tegner
deres relative andel af Emissionen på 32.127.876 stk. Nye Aktier samt at LD og KP tegner
residualen op til 200.000.000 stk. Nye Aktier, jvf. det afgivne forhåndstilsagn. Det skal i den
forbindelse bemærkes, at Bestyrelsen i Topsil i samråd med aktionærer, der afstår fra at udnytte
Tegningsrettigheder har besluttet, at medarbejdere i Topsil kan få mulighed for at tegne op til i alt
4.000.000 stk. Nye Aktier ved brug af ubenyttede Tegningsretter, som eksisterende investorer har
tilkendegivet, at de vil afstå fra at tegne på. Tegningen af disse aktier sker til Tegningskursen.
Under de angivne forudsætninger skal det bemærkes, at øvrige aktionærers andel af kapitalen
efter Emissionen kun vil blive på 17,5% i det scenarie, hvor de tegner deres relative andel af
Emissionen fuldt ud.

Af tabellen fremgår det ligeledes, hvilke aktionærer der har en ejerandel på mere end 5% i
Selskabet.

Tabel 2 – Aktionærstruktur før og efter Emissionen

Aktionær Antal aktier % Antal aktier % Antal aktier %

EHP Toftlund A/S 28,917,000 48.75% 0 0.00% 28,917,000 11.15%
Nordea Bank Danmark A/S 6,882,230 11.60% 0 0.00% 6,882,230 2.66%
Spar Nord Bank A/S 5,869,671 9.90% 0 0.00% 5,869,671 2.26%
Lønmodtagernes Dyrtidsfond 6,219,032 10.49% 1,936,062 0.97% 8,155,094 3.15%
Kommuneres Pensionsforsikring 2,244,054 3.78% 1,936,062 0.97% 4,180,116 1.61%
Øvrige aktionærer 9,179,393 15.48% 36,127,876 18.06% 45,307,269 17.47%

Sino-American Silicon Products Inc. (SAS) 0 0.00% 100,000,000 50.00% 100,000,000 38.56%
Sustainable Energy Ventures (SEV) 0 0.00% 60,000,000 30.00% 60,000,000 23.14%

I alt 59,311,380 100.00% 200,000,000 100.00% 259,311,380 100.00%

Før Emissionen Investering ved 
Emissionen Efter Emissionen

Note: Under “Øvrige aktionærer” indgår der i kolonnerne “Investering ved Emissionen” og “Efter Emissionen” 4.000.000
stk. Nye Aktier tildelt medarbejdere i Topsil.
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4 BAGGRUND FOR EMISSIONEN

Topsil er producent af silicium og afsætter sine produkter som underleverandør til
halvlederbranchen. Denne branche præges af kraftige og ofte svært forudsigelige udsving, hvilket
påvirker Topsils afsætningsmuligheder. Samtidig har det fortsat været nødvendigt for Topsil at
afsætte ressourcer til videreudvikling af produkter og produktionsfaciliteter. Begge disse forhold,
samt det forhold at driften af Selskabet har været tabsgivende, har medført, at Topsils
kapitalberedskab er blevet udhulet, og Topsil har derfor de seneste år måttet operere med en
meget stram likviditet.

Topsils strategi er, udover at reducere produktionsomkostninger, også at udvikle
siliciumprodukter til andre industrier og kundetyper. Efter 3 års udviklingsarbejde har Topsil
udviklet en ny produktionsmetode, der kan anvende billigere råmaterialer til produktion af FZ-
silicium. Den nye produktionsmetode gør FZ-silicium velegnet som materiale til solceller. FZ-
silicium har den højeste effektivitet for solceller. Baggrunden for den mindre udbredelse af FZ-
silicium er den høje pris på råmaterialer. Med Topsils nye produktionsmetode vil der være åbnet
positive muligheder for afsætning til solcelleindustrien grundet de reducerede omkostninger.
Produktet er blevet testet af en række potentielle kunder og har vist sig også i produktion af
solceller at have en højere effektivitet end konkurrerende produkter. Topsil har således allerede
modtaget de første ordrer fra solcelleindustrien, og har modtaget henvendelser fra
solcelleproducenter, der ønsker at købe silicium fra Topsil.

Beskrivelse af hvilke kreditorer som delvist bliver indfriet fremgår under ”Anvendelse af provenu” i
dette Prospekt.
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5 ANVENDELSE AF PROVENU

Provenuet fra Emissionen vil blive anvendt til tre overordnede formål:

1) Nedbringelse af gælden: Selskabets renteudgifter har været en væsentlig belastning, og af
Emissionens samlede provenu forventer Topsil at anvende DKK 14,7 mio. til nedbringelse af
den rentebærende gæld. Dette beløb fordeler sig med DKK 8 mio. til EHP Toftlund A/S og
DKK 6,7 mio. ligeligt fordelt mellem Nordea Bank Danmark A/S og Spar Nord Bank A/S.
Yderligere forventer Topsil at anvende DKK 8,3 mio. af provenuet til nedbringelse af forfalden
gæld til varekreditorer.

2) Realisere vækstplaner inden for solcelleindustrien: Topsil har udviklet et højtydende
siliciumprodukt til solcelleindustrien, som på sigt kan resultere i ordrer. For at kunne
imødekomme disse muligheder, vil det være nødvendigt at udbygge produktionskapaciteten.
Topsil forventer at anvende op til DKK 8 mio. af provenuet til dette formål i løbet af 2003, i
takt med at Topsil modtager ordrer fra solcelleindustrien.

3) Sikre kapitalgrundlaget for virksomhedens fortsatte drift: Selskabet har gennem en længere
periode arbejdet under et betydeligt likviditetspres, jvf. tidligere fondsbørsmeddelelser.
Emissionen vil give Selskabet øget mulighed for at optimere Selskabets drift under
hensyntagen til kortsigtede likviditetsforskydninger. Endvidere sikres muligheden for
yderligere investeringer særligt inden for silicium til solcelleindustrien samt dækning af
udgifter i forbindelse med Emissionen.

Tabel 3 – Oversigt over afvendelse af bruttoprovenu
Anvendelse af provenu

DKK mio.
EHP Toftlund A/S 8,0
Banker 6,7
Varekreditorer 8,3
Udbygge produktionskapaciteten op til 8,0
Sikring af kapitalgrundlag 19,0
I alt 50,0
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6 GÆLDSSTRUKTUR

I forbindelse med Emissionen og som led i forhandlingerne om restrukturering af Topsils
gældsposter, forventes den rentebærende gæld, der ultimo august 2002 udgjorde DKK 82,2 mio.,
hvoraf DKK 10 mio. var langfristet, nedbragt med i alt DKK 22,4 mio., hvoraf DKK 7,7 mio. direkte
vil blive nedskrevet til DKK 0. Ligeledes vil et beløb på DKK 37 mio. blive omlagt fra kort til lang
gæld. Den rentebærende gæld forventes herefter at udgøre DKK 59,8 mio., hvoraf DKK 47 mio.
vil være langfristet og DKK 12,8 mio. være kortfristet.

Det kan yderligere oplyses, at Topsil har modtaget afståelseserklæringer om tegning af Nye
Aktier fra långiverne EHP Toftlund A/S, Nordea Bank Danmark A/S og Spar Nord Bank A/S, der
samtidig er aktionærer i Topsil.

Tabel 4 – Gældsstruktur før og efter Emissionen
Ultimo

august 2002 Nedbragt
Efter

Emissionen
Heraf forfalder fra
1/11-02 til 1/11-03

Kredit- og Pengeinstitutter 53,7 6,7 47,0 * 9,9
Øvrige finansielle kreditorer 25,0 15,7 9,3 ** 0,3
Finansiel leasing 2,6 0,0 2,6 2,6
Konvertible obligationer 0,9 0,0 0,9 0,0
I alt 82,2 22,4 *** 59,8 12,8

* Den rentebærende gæld til kredit- og pengeinstitutter afdrages med:
- DKK 26,5 mio. frem til 2011 og forrentes med mellem 5,47-5,76%.
- DKK 2,1 mio. frem til medio 2003 og forrentes med 6,24%.
- DKK 6,0 mio. over 5 år med ligelige halvårlige afdrag og forrentes med variabel rente på 7% p.a., med kvartårlig 

tilskrivning.
- DKK 6,0 mio. over 5 år med ligelige månedlige afdrag og forrentes med variabel rente på 7% p.a., med kvartårlig 

tilskrivning.
- DKK 1,0 mio. der forfalder i to lige store rater i november og december 2002 og forrentes med variabel rente på 7% 

p.a., med kvartårlig tilskrivning.
- DKK 3,7 mio. over 2 år med ligelige månedlige afdrag og forrentes med variabel rente på 7% p.a., med kvartårlig 

tilskrivning.
- Differencen på DKK 1,7 mio. skyldes afdrag foretaget fra ultimo august 2002 og frem til gennemførelsen af 

Emissionen.
** Den rentebærende gæld til øvrige finansielle kreditorer afdrages med 30% af Topsils resultat før skat, og forrentes 

med  3 mdr. CIBOR + 1,35%.
*** Heri inkluderet nedskrivning på DKK 7,7 mio.
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7 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

7.1 Generelt
Topsil beskæftiger sig med produktion og salg af monokrystallinsk silicium. Produktionen sker
ved omdannelse af råsilicium fra polykrystallinsk til monokrystallinsk materiale ved smeltning og
genkrystallisering. Denne proces kan gennemføres ved enten Czochralski (CZ) eller Float-zone
(FZ) metoden, hvor sidstnævnte medfører en renere monokrystallinsk silicium. Topsil producerer
udelukkende silicium efter FZ-metoden. Fra medio 2001 har Topsil dog inkluderet distribution af
CZ-silicium i sit produktprogram for at imødekomme kunder, der ønsker one-stop-shopping.

Hele Selskabets produktion afsættes på eksportmarkederne og Topsil har salgskontor i USA
samt agenturer i Tyskland, Japan, Kina, Taiwan, Israel og Indien. Salget foregår primært til
halvledermarkedet, der igennem mange år har været kendetegnet ved høj volatilitet og svær
forudsigelighed.

Det globale marked for silicium udgjorde ifølge halvlederbrancheforeningen SEMI
(Semiconductor Equipment and Materials International) i første halvår af 2002 USD 2,7 mia. (ca.
DKK 20 mia.). Topsil forventer at det globale marked for silicium i andet halvår af 2002 bliver i
samme størrelse som første halvår 2002, hvorfor Topsil forventer et samlet marked for silicium i
2002 på omkring DKK 40 mia. Topsil vurderer, at FZ-siliciums andel af det samlede
silciummarked i 2002 vil udgøre omkring DKK 1,6 mia., svarende til ca. 4% af det samlede
siliciummarked.

Som et resultat af Topsils analyse af de fremtidige afsætningsmuligheder for FZ-silicium har
Topsil  siden 2000 forsket i og udviklet FZ-silicium til solcellemarkedet, hvorfra Topsil modtog sin
første prøveordre i 2001.

For regnskabsåret 2001 udgjorde FZ-silicium 99% af Topsils omsætning. For regnskabsåret 2002
forventer Topsil, at FZ-silicium vil udgøre 97%, CZ-silicium 1% og silicium til solcelleindustrien 2%
af Topsils samlede omsætning.

Nedenstående tabel viser Topsils forventninger til markedsstørrelse og markedsandel i 2002:

Tabel 5 – Topsils forventninger til markedsstørrelser og markedsandele i 2002
Produkt Markedsstørrelse

DKK mia.
Topsils

andel
FZ-silicium 1,6 8%
CZ-silicium 48,7 Mindre end 0,1%
Silicium til solcelleindustrien 4,2 Mindre end 0,1%

Kilde: Topsil Semiconductor Materials A/S

7.2 Selskabets historie
De mest betydelige årstal i Topsils historie fremgår nedenfor:

1958: FZ-produktion opstartes af Haldor Topsøe
1960: Fabrik i Frederikssund etableres
1972: Thrige Titan A/S køber Topsil
1974: Motorola Inc. køber Topsil
1980: Motorola Inc. lukker Topsil
1983: Selskabet reetableres under navnet Topsil Semiconductor Materials A/S
1986: Topsil Semiconductor Materials A/S børsnoteres på Københavns Fondsbørs
1998: Ny ledelse tiltræder
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2000: Nedskrivning af aktiekapitalen med 77% og finansiel restrukturering af Selskabet
2000: Outsourcing af skiveforarbejdning
2001: Topsil modtager sin første prøveordre fra solcelleindustrien
2002: Finansiel restrukturering af Selskabet og nedskrivning af aktiekapitalen med 75%

Der blev i 2000 gennemført en finansiel rekonstruktion af Topsil for at sikre Selskabets
kapitalgrundlag. Rekonstruktionen bestod af en aftale mellem de to institutionelle investorer KP,
LD samt Spar Nord Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S og EHP Toftlund A/S, hvorved EHP
Toftlund A/S erhvervede 33,2% af aktierne i Selskabet.

Aftalen omfattede følgende, som af Selskabet er defineret som værende de væsentligste
hovedtræk:

� Aktiekapitalen blev reduceret med 77%.
� Den rentebærende gæld blev reduceret med DKK 49 mio. ved konvertering af DKK 30 mio.

bankgæld og DKK 19 mio. konvertible obligationer til aktiekapital.
� Dele af produktionen blev outsourcet, og der blev solgt produktionsudstyr for ca. DKK 21 mio,

til outsourcingpartnerne.
� Der blev afsat DKK 13 mio. til ekstraordinære reguleringer og hensættelser til

lagernedskrivning, fratrædelsesordninger i forbindelse med outsourcing, tab på
tilgodehavende i Rusland og dattervirksomheden Riotech, samt aktivering af DKK 14 mio.
skatteunderskud.

� EHP Toftlund A/S ydede lån til Selskabet.

For en nærmere beskrivelse af den finansielle restrukturering i 2000 henvises til prospekt af 11.
september 2000. Ligeledes kan der findes information om Topsil i forbindelse med Selskabets
udstedelse af konvertible obligationer med tilhørende warrants i prospekt af 21. maj 1999.

7.3 Produkter
Topsil sælger produkter til halvledermarkedet og solcelleindustrien og definerer sine fem
produktgrupper som:

NTD: Neutron Transmutation Doping: FZ-silicium der finder anvendelse inden for
højspændingskomponenter. Dette marked er et mindre cyklisk marked og
produkterne kan principielt anvendes til alle former for elektronik.

PFZ: Premium Float-zone: Gasdoteret FZ-silicium der anvendes fortrinsvis inden for
industri og svagstrøm. Produktet er billigere end NTD og finder derfor anvendelse
inden for produkter, hvor kravene til de elektriske egenskaber ikke er så høje.

HPS: High Purity Silicon: FZ-silicium der fortrinsvis anvendes til sensorer og detektorer.

PV-FZ: Photo Voltaic FZ: Specialiseret højtydende FZ-siliciumprodukt udviklet til
solcelleindustrien.

CZ: Czochralski: Topsil har ikke egen CZ-silicum produktion og agerer som distributør
primært for at kunne tilbyde en bred produktportefølje til kunder, der ønsker one-
stop-shopping. CZ-silicium produceres på verdensmarkedet i større mængder end
FZ-silicium og er billigere. CZ-markedet er stærkt cyklisk og CZ-silicium benyttes i
komponenter, der kræver mindre spænding end de komponenter, hvor
nicheproduktet FZ-silicium foretrækkes.

NTD, PFZ og HPS forventes i 2002 at udgøre 97% af Topsils omsætning, mens PV-FZ forventes
at ville udgøre 2% og CZ-silicium 1%.
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FZ-produktprogrammet består både af hele siliciumstænger og af flere forskellige skivetyper som
savede, lappede (slebne), ætsede og polerede skiver. Hele stænger udgør ca. 10% af Topsils
afsætning, mens skiver udgør omkring 90%.

Produktion af FZ-siliciumstænger foregår ved at polykrystallinsk silicium placeres over en spole,
hvorefter siliciumen smeltes ved meget høje temperaturer. Den monokrystallinske stang vokser
frem under smeltepunktet og hele processen foregår i en lukket cylinder.

Processen fra råmateriale til færdigt produkt er illustreret i den følgende figur:

Figur 1 – Produktionsproces

For-
beredelse

Klargøring
af

stænger

Rå-
materiale BestrålingFZ-

produktion
Skive-

produktion
Distribu-

tion

7.4 Kernekompetencer
Topsil er en specialiseret virksomhed, hvorfor det er nødvendigt at fokusere på enkelte dele i
værdikæden. Topsils konkurrenter, der alle er væsentligt større, agerer selv i hele værdikæden
eller har interesser i hele værdikæden. Outsourcing af Topsils skiveproduktion i 2000, var en del
af processen med at optimere og udnytte Selskabets kernekompetencer. Topsil definerer sine
kernekompetencer som:

1. Float-zone proces og produktion, inkl. udvikling og produktion af maskiner
2. Bestråling af krystaller (NTD)
3. Distribution i Europa

FZ-produktion
Gennem de sidste 2 år har Topsil udbygget FZ-produktprogrammet, således at Topsil dækker ca.
95% af de produkttyper, der efterspørges på verdensmarkedet. Traditionelt har NTD været det
primære produkt, men salget af PFZ samt HPS er stigende.

Bestråling
Topsil har traditionelt været førende inden for bestrålet FZ-silicium (NTD). Der er herigennem
opbygget ekspertise inden for bestråling af silicium med efterfølgende varmebehandling med det
mål at fremstille NTD materiale. En væsentlig del af Topsils silicium blev tidligere bestrålet på
Risøs betrålingsreaktor. Efter nedlukningen af Risøs bestrålingsreaktor er markedet for bestråling
blevet analyseret, og Topsil har i dag adgang til bestrålingskapacitet andre steder i verden.

Distribution i Europa
Topsil har et godt distributionsnetværk og navn inden for powerelektronik i Europa. Topsil har et
detaljeret kendskab til indkøbsfunktionerne i de store og mellemstore elektronikvirksomheder og
besidder et distributionsnetværk, der tillader Topsil at levere til disse .

7.5 Leverandører af råvarer
Topsils produktion af monokrystallinsk silicium er baseret på råvaren polysilicium. Der findes
globalt 8 producenter af polysilicium, hvoraf 2 i dag kan levere polysilicium i en kvalitet, som
Topsil har godkendt. Topsil forhandler yderligere med en tredje leverandør. Såfremt Topsil får
succes med en ny produktionsteknologi, der gør det muligt at producere FZ-silicium baseret på
en lavere polysilicium kvalitet end det er tilfældet i dag, vil yderligere leverandører kunne
inddrages.
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7.6 Bestråling
Topsil producerer FZ-siliciumstænger, der for en større del af Topsils produktion bliver bestrålet,
for at materialet opnår de rette egenskaber. I 1976 opfandt Topsil sammen med Risø
bestrålingsteknikken til at producere NTD-produkter. Efter Risøs nedlukning af sin
bestrålingsreaktor i 2000, hvor Topsil fik foretaget størstedelen af sin bestråling, har Topsil været
i kontakt med en række underleverandører i hele verden. Topsil har i dag adgang til
bestrålingskapacitet flere steder i verden og benytter 10 forskellige underleverandører til
bestråling baseret på et-årige kontrakter. Der er i dag overkapacitet på markedet for bestråling.

7.7 Produktionsfaciliteter
Topsil ejer 50,000m2 grund med 6,000m2 bygninger og tilstødende faciliteter. Seneste udvidelse
blev foretaget i 1997 da 400m2 konference- og produktionsfaciliteter blev tilbygget. Der foreligger
tilladelse til at udvide produktionsfaciliteterne.

Topsil producerer udelukkende FZ-silicium og alt produktionsudstyr til dyrkning af FZ-
siliciumstænger er designet og udviklet af Topsil baseret på seneste teknologi og efterspørgslen
efter silicium. Topsil forventer kun mindre investeringer i forbindelse med vedligeholdelse af de
eksisterende produktionsmaskiner. Op til DKK 8 mio. af provenuet fra Emissionen forventer
Topsil imidlertid at benytte i 2003 til at opbygge produktionskapacitet til produktion af PV-FZ til
solcelleindustrien, i takt med at Topsil modtager ordrer fra solcelleindustrien.

7.8 Medarbejdere
Topsil beskæftiger ca. 90 medarbejdere, hvoraf ca. 2/3 er timelønnede. Organisationen er
kendetegnet ved en høj anciennitet på 6,7 år for de timelønnede medarbejdere og 8,8 år for de
månedslønnede medarbejdere i organisationen. Af de månedslønnede medarbejdere har ca.
40% en lang videregående uddannelse, mens ca. 20% har en mellemlang uddannelse.

Den daglige ledelse består af følgende fire personer:
� David P. Meyer, Administrende Direktør
� Erik Popp Andersen, Økonomichef
� Jørgen Bødker, Salgs- og Marketingchef
� Holger Hersbøll, Logistik- og Produktionschef

7.9 Patenter og rettigheder
Topsil har startet en proces med at patentere udvalgte produktionsmaskiner og -processer. I den
forbindelse ansøger Topsil om et patent på en opfindelse kaldet IonFZ. Denne er en speciel
dopingteknik benyttet før FZ-krystal væksten. Formålet med dette patent er at nedbringe
produktionsomkostningerne.

Topsil er ikke afhængig af nogen patenter i sin produktion af FZ-silicium.

7.10 Silicium til halvledermarkedet
Topsil sælger sine produkter på det globale halvledermarked, der igen videresælger sine
produkter til elektronikindustrien. Historisk har siliciummarkedet derfor udviklet sig i samme takt
som halvledermarkedet.

Det globale marked for silicium udgjorde ifølge halvlederbrancheforeningen SEMI
(Semiconductor Equipment and Materials International) i første halvår af 2002 USD 2,7 mia. (ca.
DKK 20 mia.). Topsil forventer at det globale marked for silicium i andet halvår af 2002 bliver i
samme størrelse som første halvår 2002, hvorfor Topsil forventer et samlet marked for silicium i
2002 på omkring DKK 40 mia. På baggrund af dette vurderer Topsil, at det globale marked for
FZ-silicium i 2002 vil udgøre omkring DKK 1,6 mia. stigende til DKK 2,2 mia. i 2005.
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Siliciumindustrien består overordnet af de to siliciumtyper FZ og CZ som har forskellige
karakteristika. Markedet for CZ-silicium udgør omkring 97% af det samlede siliciummarked og er
det mest konkurrenceprægede, og det område hvor industrien foretager de største investeringer.
Den store produktionskapacitet og rivalisering blandt de største aktører, har medført et konstant
og stort pres på priserne.

Det mere niche-prægede marked for FZ-silicium har kun i mindre grad været underlagt det
samme pres på priserne, da FZ-producenterne er færre og har mindre produktionsfaciliteter. De
største producenter af FZ-silicium som Shin Etsu, Wacker og Komatsu producerer FZ-silicium for
at kunne tilbyde deres kunder en fuld produktpalette. Dette har været den fremherskende
udvikling gennem 1990’erne, men de skiftende produktønsker og ønske om fleksibilitet fra
kunderne har resulteret i mere fragmenterede indkøbsmønstre blandt de store aftagere.
Ligeledes har regional tilknytning fortsat en stor betydning til trods for den øgede globalisering i
handlen med silicium. Kun få japanske producenter har haft succes i Europa, ligesom de
europæiske producenter ikke har fået stort fodfæste på det japanske halvledermarked. Det
amerikanske marked betragtes som mere åbent, men foretrækker ofte vestlige leverandører.

FZ-markedet
Topsil sælger tre forskellige typer FZ-silicium til halvledermarkedet:

NTD: Neutron Transmutation Doping: FZ-silicium der finder anvendelse inden for
højspændingskomponenter. Dette marked er et mindre cyklisk marked og væksten
er forholdsvis lille. Dette produkt kan principielt anvendes til alle former for
elektronik.

PFZ: Premium Float-zone: Gasdoteret FZ-silicium, der anvendes fortrinsvis inden for
industri og svagstrøm. Produktet er billigere end NTD og finder derfor anvendelse
inden for produkter, hvor kravene til de elektriske egenskaber ikke er så høje.

HPS: High Purity Silicon: Anvendes fortrinsvis til sensorer og detektorer.

Med Topsils udvikling af PFZ produkter med en diameter op til 6”, dækker Topsil nu over 95% af
de produkttyper, der efterspørges på verdensmarkedet for FZ-siliciumprodukter.

Topsil vurderer, at der ikke vil være nævneværdig konkurrence fra substituerende produkter de
næste år. Der er foretaget omfattende forsøg med substituerende produkter, men de har alle
været for omkostningstunge at producere, og har endnu ikke vist egenskaber, der er
konkurrencedygtige. Konkurrence fra substituerende produkter er mere sandsynlig inden for CZ-
silicium.

Historisk set har Topsils styrke været inden for produktion af NTD, der efter Topsils vurdering
udgør ca. 30% af det samlede FZ-marked. NTD benyttes inden for højspændingsapplikationer,
hvilket er et mindre cyklisk segment med vækstrater omkring 4% p.a..

Markedet for PFZ vurderer Topsil udgør ca. 65% af det samlede FZ-marked med en forventet
vækstrate på 8% p.a. Dette marked har det største potentiale pga. størelse og vækstrate. Topsil
har udviklet en bred produktportefølje inden for PFZ og har gennem de seneste år udviklet og
bygget nye maskiner til produktionen. Topsils gasdoterede PFZ har en høj kvalitet, og Topsil er
det eneste selskab, der leverer højresistenssilicium til MEMS- og kommunikationssegmentet.

Markedet for HPS udgør efter Topsils vurdering kun ca. 5% af det samlede FZ-marked, men er
alligevel interessant, da det historisk har givet den højeste relative indtjening. Markedet udvikler
sig hurtigt i takt med udviklingen af MEMS-, kommunikations- og detektorsegmentet. Topsil
adskiller sig fra sine konkurrenter ved at have et bredt produktprogram inden for HPS samt
muligheden for at producere specialiserede HPS-produkter.
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Antallet af udbydere af FZ-silicium er begrænset og består - ud over Topsil - kun af 3 betydelige
konkurrenter. Topsil vurderer, at nye producenter af FZ-silicium kun vil kunne få adgang til
markedet inden for NTD-produkter. Efter flere års indsats er det nu lykkedes nogle mindre
kinesiske producenter at forsyne deres lokalmarked med NTD-produkter. Topsil vurderer, at det
vil tage lang tid for dem at udvikle teknologi til også at producere de gasdoterede FZ-produkter,
der også anvendes i solcelleindustrien.

Topsils tre store konkurrenter er Shin Etsu, Wacker og Komatsu og fælles for dem gælder, at de
ikke er dedikerede til FZ-siliciummarkedet. Deres salg af FZ-produkter, der dog er væsentligt
større end Topsils, udgør kun en lille del af deres samlede omsætning. Alle tre konkurrenter
sælger globalt, men har geografiske fokusområder.

Der findes ingen eksakte markedsdata for FZ-siliciummarkedet. Nedenstående tabel viser
imidlertid Topsils anslåede størrelse af FZ-siliciummarkedet og konkurrenternes anslåede
omsætning af FZ-silicium i 2001:

Tabel 6 – Topsils anslåede størrelse af FZ-siliciummarkedet og konkurrenternes 
anslåede omsætning af FZ-silicium i 2001

Selskab Anslået omsætning
DKK mia.

Markedsandel
2001

Topsil 0,1 8%
Shin Etsu 0,7 47%
Wacker 0,5 32%
Komatsu 0,1 7%
Øvrige 0,1 6%
I alt 1,5-1,6 100%

Kilde: Topsil Semiconductor Materials A/S

Grundet markedssituationen har alle konkurrenter reduceret medarbejderantal og
produktionskapaciteter. Tendensen har været, at priserne på 6" og mindre skiver ikke har været
berørt. På den anden side er det ikke muligt at hæve priserne, og foreløbige forsøg på at opnå
prisstigninger er slået fejl. Sammenlignet med konkurrenterne har Topsil forbedret kostpriserne
samt antallet af produkter.

CZ-markedet
Topsil har siden 2001 været distributør af CZ-silicium for at kunne tilbyde Selskabets kunder en
bred produktportefølje. Samtidig gør størrelsen af CZ-markedet distributionen interessant for
Topsil. Med CZ-produkter op til 6” i diameter kan Topsil i dag adressere størstedelen af markedet
for CZ-silicium.

Markedet for CZ er i modsætning til FZ præget af langt flere udbydere. Inden for det sidste år er
der sket en konsolidering, da Sumitomo og Mitsubishi har indgået et joint-venture under navnet
Sumco. Endvidere har Wacker opkøbt det japanske selskab NSC Electron. Dermed har de
største udbydere konsolideret deres markedsposition og de fire største selskaber sidder efter
Topsils vurdering på omkring 75% af markedet for CZ-silicium.

Trods hård priskonkurrence de sidste 7 år er der ikke flyttet markedsandele, som har kunnet
ændre på konkurrenceforholdene. Topsils primære konkurrenter inden for CZ-silicium er
virksomheder som Wacker, Okmetic og Shin Etsu.

7.11 Silicium til solcelleindustrien
Solcelleindustrien har de seneste år oplevet høje vækstrater. Den globale produktion af solceller
steg i 2001 med 39,7% og de to foregående år med hhv. 38,0% og 31,9% ifølge European
Photovoltaic Industry Association (EPIA), en brancheforening for solcelleindustrien.



25 / 112

For regnskabsåret 2002 forventer Topsil, at FZ-silicium til solcelleindustrien vil udgøre 2% af
Topsils samlede omsætning. For 2003 forventes afsætningen til solcellemarkedet at udgøre ca.
10% af Topsils samlede omsætning stigende til 30-50% i 2004.

Markedet for solceller kan opdeles i følgende fire segmenter:

Afsides industrielle anlæg: Inkluderer kommunikation, katodisk beskyttelse og
informationstransport. Dette segment var historisk det første, der blev kommercielt tilgængeligt,
og de fleste applikationer i dette segment stiller ekstreme krav til holdbarhed og driftssikkerhed.

Nettilsluttede anlæg: Består af anlæg direkte tilsluttet eksisterende elforsyningsnet, f.eks.
private eller kommercielle taganlæg eller lokale forsyningsanlæg. Idet solenergien kun genereres
i dagtimerne, benytter disse anlæg typisk energi fra forsyningsselskabet om natten. Private
taganlæg er typisk af størrelsen 1 til 5 kW, mens de kommercielle systemer er på 20 kW eller
derover.

Afsides beboelse: Omfatter i den industrialiserede verden fritidshuse, campingvogne etc. I den
ikke-industrialiserede verden benyttes anlæggene til køling af medicin, vandpumper og
elforsyning i fjerne landsbyer. Karakteristisk for disse applikationer er, at der benyttes
solcelleanlæg, når denne forsyningsform viser sig billigere end nettilslutning.

Forbrugerelektronik: Disse produkter anvender solcellestrøm til det begrænsede forbrug i ure,
lommeregnere, radioer, legetøj, etc. Kravene til solceller til disse applikationer er ikke store og
kan produceres på laveffektivitetsprodukter.

Markedets fordeling på de ovennævnte segmenter fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 7 – Solcellemarkedet fordelt på segmenter
Segment Applikationer Marked total 2000

DKK mia.
Andel af marked

2000
Afsides industriel Telekommunikation, tele-

og miljømålinger
3,7 30,5%

Nettilslutning Bygningsintegration og
forsyninger

5,5 46,0%

Afsides beboelse Pumper, afvanding, køling
og lys

2,3 18,8%

Forbrugerelektronik Ure, lommeregnere, biler,
sikkerhedssystemer, udelys

0,5 4,7%

I alt 12 100%
Kilde: www.epia.org, European Photovoltaic Industry Association (EPIA), samlet markedsstørrelse anslået af Topsil
Semiconductor Materials A/S.

Markedet for solceller er fordelt mellem både industrialiserede og ikke-industrialiserede lande. Da
Topsils ambition er at fokusere på markedet for solceller med den højeste effektivitet, vil salget
primært finde sted til den industrialiserede verden i Europa og Amerika.

Med Topsils udvikling af det højtydende PV-FZ, sigter Topsil mod den del af solcellemarkedet,
hvor behovet for den højest mulige effekt (pr. areal- eller vægtenhed) er afgørende. Da silicium er
én af hovedelementerne i en solcelle og solcelleindustriens fremtidige vækst forventes at blive
meget høj, ser Topsil et fremtidigt potentiale i produktion af silicium til solcelleindustrien.

Brugen af FZ-silicium
Produktion af solceller baseret på silicium i form af enten amorf, multikrystallinsk eller
monokrystallinsk silicium er det mest udbredte. Multikrystallinsk silicium udgør den største del og
både CZ- og FZ-silicium hører til denne kategori.
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Solceller kan - i modsætning til de fleste komponenter anvendt på halvledemarkedet - produceres
på råmaterialet polysilicium af en meget lav kvalitet. Dette medfører dog lav ydeevne i
solpanelerne og kort levetid. Der forskes rundt om i verden i mange forskellige materialer til brug i
solcelleindustrien. Silicium er langt den mest udbredte, men der produceres også solceller af
tynd-film, bestående af Cadmium Telleuid og CIGS. Disse er meget billige, men har også en
meget lav effektivitet. Der forskes ligeledes i organisk baserede solceller, der potentielt kan
fremstilles til lave priser, men der mangler endnu de store gennembrud til at gøre disse produkter
økonomisk profitable, ligesom holdbarheden er lav.

De forskellige teknologiers egenskaber er overordnet beskrevet i nedenstående tabel:

Tabel 8 – Forskellige teknologiers egenskaber i solceller

Type
Typisk
modul

effektivitet
(%)

Maksimum
rapporteret

modul-
effektivitet

(%)

Maksimum
rapporteret
laboratorie-
celleeffekt

(%)

Fordele Ulemper

Monokrystallinsk
silicium

12 - 15 22,7 24,7 Bedste effektivitet,
mest pålidelig

Dyrest

Multikrystallinsk
silicium

11 -14 15,3 19,8 Medium effektivitet,
høj pålidelighed,
lav pris

Lavere
effektivitet

Amorf silicium 5 - 7 - 12,7 Potentiel lav pris,
høj spænding

Umoden
teknologi,
ustabil

Cadmium
Telleuid/ CIGS

- 10,5/12,1 16,0/18,2 Simpel proces,
potentiel lav pris

Umoden
teknologi,
giftigt

Kilde: www.iea.org, International Energy Agency (IEA)

Det fremgår, at de monokrystallinske celler, hvorunder både CZ- og FZ-silicium hører, er de mest
effektive, (og ligeledes de mest langtidsstabile) og alle rekorder er sat af solceller baseret på FZ-
silicium. Der kan generelt forventes en effektivitetsstigning på mellem 1,5 og 2 procent, såfremt
substratet i en given fremstillingsproces konverteres fra CZ til FZ. De højeste effektiviteter
forudsætter flere og fordyrende procestrin i fremstillingen.

Alle producenter af solceller baseret på silicium er potentielle kunder for Topsil. De fleste benytter
samme produkttyper, hvorfor Topsil med et begrænset produktudbud vil kunne levere til de fleste
solcelleproducenter.

Topsil er i kontakt med de fleste store solcelleproducenter. Inden et salg kan gennemføres
kræves omfattende test af det leverede siliciummateriale. Denne testfase kan vare fra to til tolv
måneder, men når produktet først er godkendt af solcelleproducenten, kan det medføre en
væsentlig barriere for nye indtrængere. Topsils silicium er allerede blevet testet og godkendt af
flere solcelleproducenter, og flere er igang med lignende tests. Den omstændelige og omkost-
ningstunge testfase medfører, at solcelleproducenterne er meget loyale over for silicium leveran-
døren. For at sikre leveringssikkerhed og markedspriser, benytter de typisk 2-3 leverandører af
silicium. På solcellemarkedet har efterspørgslen indtil i dag været højere end udbudet, og derfor
er solcelleproducenterne vant til at indgå langsigtede kontrakter for at sikre forsyningssikkerhed.

Der eksisterer i dag ikke et egentligt marked for silicium til højtydende solceller. Såfremt det i
samarbejde med en solcelleproducent lykkes at etablere dette marked, vil Topsil ikke umiddelbart
have konkurrenter. Det må dog forventes, at de øvrige FZ-producenter relativt hurtigt kan udvikle
lavprisprodukter til dette segment, såfremt de skulle vælge også at anvende kapacitet på disse
produkter.
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8 RISIKOFAKTORER

Købere af Topsils aktier bør overveje de risikofaktorer, der knytter sig både til den almindelige
investering i aktier og til den særlige risiko, der knytter sig til investeringen i Topsils aktier.

Beskrivelsen af risikofaktorer i dette Prospekt er ikke en udtømmende beskrivelse af
risikofaktorer, men en generel beskrivelse af nogle af de risici, som Topsils Ledelse vurderer er
særligt væsentlige for Selskabet og dermed kan være med til at påvirke kursen på Topsils aktier.

Rækkefølgen i beskrivelsen af risikofaktorer er ikke udtryk for en prioritering, og beskrivelsen af
risici bør læses i sammenhæng med det øvrige indhold i dette Prospekt.

Markedet for Topsils produkter har traditionelt udvist store bevægelser, som har påvirket Topsils
indtjening. Alene inden for de sidste 3 år har Topsil 2 gange nedsat aktiekapitalen til dækning af
tab og fået tilført ny egenkapital og ny fremmedkapital.

Topsil har planer om at ville investere midler i siliciumproduktion til solcellemarkedet. Dette er et
relativt nyt forretningsområde for Topsil, idet de første prøveordrer blev modtaget i 2001, og den
første egentlige ordre bliver effektueret i 3. kvartal 2002.

Hvis de hidtidige vækstrater inden for dette område ikke fortsætter, eller hvis de tilkendegivelser
om mulighed for fremtidige ordrer, som Topsil har modtaget fra potentielle kunder, ikke holder,
eller hvis de pågældende Topsil produkter i kvalitet, pris og ydeevne bliver udkonkurreret af andre
producenters produkter, kan der være risiko for, at Topsils vækst og indtjeningsmål ikke opnås.
Dette vil kunne have negativ indflydelse på Selskabets resultater.

Potentielle investorer bør nøje være opmærksomme på, at investering i Topsil aktier
indebærer en høj risiko. Ved en investering i aktier i Topsil skal investorer derfor være
opmærksomme på, at investeringen kan være forbundet med betydelig risiko for tab.

BRANCHESPECIFIKKE RISICI

Halvledermarkedet
Halvledermarkedet har som underleverandør til elektronikindustrien været hårdt ramt af det
seneste års udvikling inden for teknologisektoren. Dette har mindsket afsætningsmulighederne og
øget presset på underleverandørernes priser. Fortsætter den afdæmpede udvikling i
teknologisektoren vil markedet for silicium fortsat blive presset afsætnings- og prismæssigt. Dog
har Topsil historisk leveret nicheprodukter, hvor pristrykket har været mindre hårdt end på det
traditionelle halvledermarked. Med en forøget service og fleksibilitet har Topsil kunnet hindre
betydelige prisnedsættelser. I takt med den øgede konkurrence, der har presset siliciumpriserne,
har Topsil fokuseret på at reducere omkostningerne ved outsourcing og process udvikling.

Solcellemarkedet
Solcellemarkedet har historisk oplevet høje vækstrater. Der findes imidlertid en lang række
vedvarende energikilder, der alle konkurrerer mod hinanden om at blive den foretrukne og mest
økonomisk rentable. På baggrund af de forskellige vedvarende energikilders uensartede
egenskaber, vil der givetvis være plads til flere af dem på energimarkederne, men udvikles nye
mere rentable kilder eller sker der gennembrydende teknologiske landvindinger blandt de
eksisterende kilder, kan fremtiden for solcelleindustrien blive begrænset. Endvidere kan solceller
produceres på en række andre basismaterialer end de, som Topsil har udviklet. Ny teknologisk
udvikling kan således gøre solcelleproduktion på baggrund af FZ-silicium urentabel.
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Konkurrence- og prisforhold
Markedet for silicium har i en årrække været præget af hård konkurrence fra de store og
kapitalstærke aktører, svingende efterspørgsel som følge af halvledermarkedets konjunkturer og
periodevis stor overkapacitet. Ligeledes har en række kinesiske aktører forsøgt at få fodfæste på
FZ-siliciummarkedet, hvilket de dog har haft begrænset succes med, eftersom maskiner til
produktion af FZ-silicium skal specialudvikles og kræver tung teknologisk viden. Konkurrenters
succes med udvikling af nye produktionsmetoder, nye producenters indtrængen på markedet og
prisen på silicium, vil få stor fremtidig betydning for Topsils drift og rentabilitet.

Råvarer
Adgang til råvaren polysilicium er afgørende for Topsils produktion. Der findes globalt kun 8
producenter af polysilicium, hvorfor stabile leverancer kræver en stærk forhandlingsposition.
Produktion af polysilicium er imidlertid en meget simpel proces, hvorfor det forventes at ny
kapacitet vil opstå på markedet, såfremt der ikke kan garanteres forsyningssikkerhed fra de
eksisterende producenter af polysilicium. Da polysilicium til FZ-produktion giver højere indtjening
til polysiliciumproducenterne end polysilicium til CZ-produktion, har FZ-producenterne prioriteret
status. Topsil benytter i dag 2 forskellige leverandører, og forhandler med en tredje leverandør.
Én af de eksisterende leverandører er Topsils konkurrent Wacker. Såfremt Topsil får succes med
en ny produktionsteknologi, der gør det muligt at producere FZ-silicium baseret på en lavere
polysilicium-kvalitet, end det er tilfældet i dag, vil yderligere leverandører kunne inddrages. De 2
leverandører som Topsil anvender er de eneste, der i dag kan levere polysilicium i en kvalitet,
som Topsil har godkendt. Der eksisterer dermed en afhængighed overfor disse leverandører.

Bestråling
Topsil producerer silicium-stænger. En større del af disse stænger bestråles for, at materialet
opnår de rette egenskaber. Topsil benytter i dag 10 forskellige underleverandører til bestråling og
indgår et-årige kontrakter med disse underleverandører for at sikre adgang til bestrålingskapacitet
i fremtiden. Med indgåelsen af kontrakterne råder Topsil over mere kapacitet end Selskabet
forventer at kunne udnytte, og der er i dag overkapacitet på markedet for bestråling. Grundet
overkapaciteten vurderer Topsil ikke, at der eksisterer nogen særlig afhængighed overfor
bestråligsleverandører.

SELSKABSSPECIFIKKE RISICI

Kapitalbehov og likviditet
Topsil har de seneste fire regnskabsår haft et negativt resultat efter skat, hvilket har medført en
kraftig reduktion i egenkapitalen og samtidig har likviditetsberedskabet gennem en længere
periode været under pres. Provenuet fra den forestående Emission vil sikre et bedre
kapitalgrundlag. Ligeledes vil provenuet fra Emissionen kunne dække de forventede initiale
investeringer i forbindelse med opstart af siliciumproduktion til solcelleindustrien. Stiger
efterspørgslen imidlertid voldsomt og beslutter Topsil sig for yderligere fokus på
solcelleindustrien, eller f.eks. satsning på nye produkttiltag eller nye markeder, vil provenuet fra
Emissionen ikke være tilstrækkeligt. Topsil forventer i den situation i nogen grad at kunne dække
lånebehovet ved forudbetalinger, direkte investeringer fra kunder i solcelleindustrien eller
optagelse af lån fra finansieringsinstitutter. Ligeledes kan kapitalgrundlaget efter Emissionen vise
sig at være utilstrækkeligt, såfremt Selskabet ikke sikrer en fremtidig positiv indtjening.

Varelager
Selskabets lagerbeholdning udgør ultimo oktober 2002 ca. DKK 60 mio., hvilket er på niveau med
lagerbeholdningen ultimo 2001. Der er gennemført tiltag, herunder reduktion af minimumslagre
og reduceret gennemløbstid, der skal reducere lagerniveauet med 10% senest ved udgangen af
1. kvartal 2003, under hensyntagen til markedsudviklingen. Endvidere må der i forbindelse med
Selskabets produktion af silicium til solcelleindustrien påregnes en mindre binding i varelageret.
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Afhængighed af kunder
En væsentlig del af Topsils hidtidige omsætning er koncentreret på under 25 kunder, hvoraf ingen
enkelt kunde aftager mere end 20% af Topsils samlede omsætning. Selskabets driftsresultater vil
være afhængig af, at kundemassen ikke reduceres væsentligt. Omsætningen fra Topsils 10
største kunder svarer til ca. DKK 90 mio.

Skatteaktiv
Topsil har indregnet et skatteaktiv på DKK 14 mio. i balancen. En udnyttelse af skatteaktivet
forudsætter, at den planlagte vækst - primært på solcellemarkedet - nås.

Medarbejdere
For at fastholde nøglemedarbejdere sørger Topsil for videreuddannelse, muligheden for
avancement og deltagelse i bonusprogrammer. Topsil er stærkt afhængig af en række
nøglemedarbejdere, der primært sidder i centrale ledelsesfunktioner samt medarbejdere med
teknisk viden om produktudvikling og udvikling af produktionsmaskiner.

Tab på debitorer
Igennem 2001 har flere halvlederproducenter specielt inden for kommunikationssegmentet lidt
store tab, og enkelte virksomheder er gået i betalingsstandsning. Dette  medfører en øget risiko
for tab på debitorer. Topsil har dog historisk set fokuseret på industrisegmentet, der er mindre
hårdt ramt af nedgangen i halvlederbranchen, men den fortsat høje volatilitet på
halvledermarkedet kan medføre potentielle tab. Topsil overvåger løbende kundernes
betalingsevne.

Skiveproduktion
Efter at silicium-stængerne er blevet bestrålet, skal de skæres i skiver og bearbejdes. Skæring og
bearbejdning blev i 2000 outsourcet. Topsil benytter i dag 3-4 forskellige underleverandører på
dette område. Den største af disse er SAS, der efter Emissionen vil være en del af Topsils
aktionærkreds. Alle kontrakter med SAS indgås på Arms-length-vilkår.

Valutarisici
Topsil anvender ikke afledte finansielle instrumenter til at afdække valutarisici. Topsil har dog
enkelte valutaterminsforretninger, der er under afvikling. I stedet benyttes en handelsmæssig
dækning ved at balancere inflow og outflow af valuta i virksomheden, idet såvel indkøb som salg
primært foregår i USD og EURO. USD udgør ca. 50% af valutaflowet, og den maksimale
kursrisiko vurderes at udgøre +/- DKK 50.000 pr. måned ved et udsving i USD kursen på +/- DKK
0,50.
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9 VÆSENTLIGE AFTALER

Topsil har indgået aftaler med SAS, der producerer CZ-siliciumskiver og keramikprodukter til
elektronikindustrien. Selskabet hører hjemme i Taiwan.

Efter aftalen outsourcer Topsil størstedelen af sin mekaniske bearbejdning af FZ-siliciumskiver til
SAS. Denne bearbejdning omfatter skæring, slibning, ætsning og polering af de krystaller, som
fremstilles på Selskabets fabrik i Frederikssund. Produktionsaftalen har været i kraft siden juli
2000 med mulighed for justering af aftalen ultimo 2002. Aftalen løber i 3 år eller indtil annulleret af
en af parterne. Der er aftalt prisforhandlinger hvert halve år samt evaluering af effektiviteten.

Topsil har endvidere en salgsaftale med SAS, der indebærer at SAS forpligter sig til at sælge FZ-
silicium produceret af Topsil og Topsil forpligter sig til at sælge CZ-silicium produceret af SAS.
Salgsaftalen har været i kraft siden november 2000 og løber i 3 år eller indtil annulleret af en af
parterne.

Samarbejdspartneren SAS indgår efter Emissionen som aktionær i Topsil. Alle aftaler med SAS
indgås på Arms-length-vilkår.

Alle Selskabets aftaler er indgået på markedsvilkår.

Selskabet har derudover en række samarbejdsaftaler med højere læreanstalter og kunder
omkring udvikling af produkter og processer. Ingen af disse skønnes af Ledelsen at være af
væsentlig betydning for Selskabet.
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10  GENNEMGANG AF HOVED- OG NØGLETAL

Nedenstående skal læses i sammenhæng med og er baseret på Topsils årsregnskaber.

Nedenstående udvalgte regnskabsoplysninger for Topsil stammer fra og er baseret på Topsils
reviderede årsregnskaber for 1999, 2000 og 2001, som i 1999 er revideret af Nejstgaard & Vetlov
og KPMG C. Jespersen og i 2000 og 2001 er revideret af Deloitte & Touche og KPMG C.
Jespersen. Halvårsregnskaber for 1. halvår 2001 og 2002 er ureviderede.

Tabel 9 – Hovedtal og nøgletal for de seneste 5 år
DKK 1.000 1. H 2002 1. H 2001 2001 2000 1999 1998 1997

Hovedtal
Nettoomsætning 52,235 64,300 132,102 97,576 64,114 98,642 109,550
Afskrivning på anlægsaktiver 5,212 4,362 10,064 10,629 12,530 11,948 12,040
Resultat af primær drift -532 5,305 402 -14,556 -25,782 -18,803 7,262
Resultat af ordinær drift -4,209 1,923 -7,680 -20,225 -35,493 -27,784 1,588
Ekstraordinære poster, netto - - 1,985 -17,540 -2,128 -1,000 0
Årets resultat efter skat -4,209 1,923 -5,695 -37,765 -37,621 -28,784 1,588

Investeringer 2,193 5,041 10,710 1,820 9,396 13,413 24,780
Aktiver i alt 150,029 161,787 146,224 152,201 151,327 158,911 175,867
Egenkapital 18,494 30,010 22,702 22,897 11,584 40,762 70,019
Rentebærende gæld 84,134 73,064 81,063 78,957 110,952 88,555 78,996

Pengestrøm fra driften 1,479 17,903 15,896 -35,075 -23,660 2.323* -3.036*
Pengestrøm fra investering -2,193 -5,041 -11,210 18,297 -31,715 -14.590* -22.620*
Pengestrøm fra finansiering 1,792 -1,604 2,893 34,354 21,084 -5.141* 25.073*

Gennemsnit, antal ansatte 89 90 92 128 128 167 158

Nøgletal
Overskudsgrad -1.0 8.3 0.3 -14.9 -40.2 -19.1 6.6
Likviditetsgrad 84 125 85 127 86 105 163
Egenkapitalandel 12.33 18.55 15.53 15 7.7 25.7 39.8
Egenkapitalforrentning -20.43 7.27 -33.68 -117.3 -135.6 -50.2 2.5
Resultat pr. aktie, kr. (EPS) -0.09 0.03 -0.13 -0.35 -117.6 -107 6.11
Indre værdi, ultimo 1.27 0.52 0.39 0.4 34 157 270
Børskurs, ultimo  1.01 2.27 1.63 3,24** 92.54 135 680
Udbytte pr. aktie, kr. 0 0 0 0 0 0 0
Kurs/Indre værdi (KI) 0.80 4.40 4.20 8.10 2.72 0.86 2.52

I år 2000 er datterselskabet Riotech Inc. solgt, hvilket indebærer, at alle nøgletal er for Topsil/moderselskabet.

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning i nøgletalsberegning.

** Selskabet har på den ekstraordinære generalforsamling den 10. august 2000 ændret stykstørrelsen på selskabets aktier fra nom. DKK 100 til nom. DKK 1,00.

I overensstemmelse med principperne bag den nye regnskabslov, der trådte i kraft 1. januar 2002, er regnskabspraksis ændret for indregning af leverancer og 
tilbagekøb fra outsourcing-partnere med virkning fra 2001. Resultatet af ændringen er, at nettoomsætningen for 2001 reduceres med 40 mio. kr. (2000: 20 mio. 
kr.). Årets resultat er uændret, mens egenkapitalen reduceres med DKK 4,8 mio.

Tallene for 2001 stemmer ikke overens med tallene opgivet i årsregnskabet 2001, idet tallene i ovenstående tabel er korrigeret i henhold til den ny regnskabslov 
gældende fra 1. januar 2002. Korrektionerne vedrører indregning af IPO og indregning af finansiel leasing, der påvirker 2001 resultatet negativt med DKK 926.000, 
og egenkapitalen positivt med DKK 3.452.000.

* De angivne pengestrømme for 1997 og 1998 er på koncernniveau og er derfor ikke sammenlignelige med de angivne pengestrømme for  1999-2001.
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I anledning af at Selskabet havde tabt mere end halvdelen af sin aktiekapital, jf.
Aktieselskabslovens § 69a, blev det på den ordinære generalforsamling den 15. maj 2002
besluttet at nedsætte aktiekapitalen til dækning af underskud, fra nom. DKK 58.115.550 med
nom. DKK 43.586.662 til nom. DKK 14.528.888 ved at reducere den nominelle værdi af
Selskabets aktier fra DKK 1,00 med DKK 0,75 til DKK 0,25 pr. aktie.

Gennemgang af hovedtal for 1. halvår 2002
Selskabets nettoomsætning udgjorde i 1. halvår 2002 52,2 mio. kr. mod 64,3 mio. kr. i 2001; et
fald på 19%, hvilket afspejler en generel afmatning i siliciummarkedet i 1. kvartal 2002, hvorimod
2. kvartal 2002 er på niveau med 2. kvartal 2001.

Det globale marked for silicium steg 27% i 2. kvartal 2002 sammenlignet med 1. kvartal 2002.
Selskabet har i samme periode haft en salgsfremgang på 60%.

Resultatet for 1. halvår 2002 blev minus 4,2 mio. kr. mod et overskud på 1,9 mio. kr. i 2001. I 2.
halvår 2001 blev resultatet negativt med DKK 7,6 mio., hvilket afspejler den nedgang i markedet,
der fortsatte i 1. kvartal 2002. Det negative resultat i 1. halvår afspejler salgsnedgangen. Topsil
har ultimo 1. halvår 2002 udestående valutaterminsforretninger på USD 300.000, der forfalder i 2.
halvår. Det forventede kurstab er hensat i årsregnskabet for 2001.

I henhold til den ny regnskabslov gældende fra 1. januar 2002 er indirekte
produktionsomkostninger (IPO) tillagt lagerværdien og finansiel leasing er indregnet i balancen.

Fremtiden
I overensstemmelse med fondsbørsmeddelelse nr. 8 af 20. august 2002 forventer Selskabet et
ordinært resultat efter skat for 2002 i niveauet DKK 1-4 mio., heri ikke medregnet effekten af
Emissionen samt effekten af nedskrivningen på gælden og andre effekter af gældsomlæggelsen i
forbindelse med Emissionen.

Sammenholdt med den i fondsbørsmeddelelse nr. 8 af 20. august 2002 annoncerede
nedjustering i det ordinære resultat forventer Selskabet for året 2002 en omsætning i niveauet
DKK 120 mio. Nedjusteringen blev foretaget med baggrund i en vis usikkerhed om
stigningstakten indenfor siliciummarkedet, specielt for 4. kvartal 2002, og Selskabet nedjusterede
derfor resultatforventningen til DKK 1-4 mio. fra DKK 5-7 mio. Fordelingen af den forventede
omsætning er FZ-silicium med ca. 97%, CZ-silicium med 1% og silicium til solcelleindustrien med
ca. 2%.

Ved gennemførelsen af Emissionen forventes et ordinært resultat efter skat i niveauet DKK 9-12
mio. for regnskabsåret 2002, heri medtaget effekten af nedskrivning af rentebærende gæld med
DKK 7,7 mio. og effekten af reducerede rentebetalinger i størrelsesordenen DKK 0,3 mio.
Opmærksomheden skal henledes på, at af det nu forventede ordinære resultat efter skat for 2002
har DKK 7,7 mio. en ekstraordinær karakter. Resultatfremgangen fra tidligere udmeldt DKK 1-4
mio. til nu DKK 9-12 mio. skyldes dermed udelukkende den ekstraordinære nedskrivning af
gælden. For yderligere information omkring nedskrivning af gæld henvises til ”Gældsstruktur” i
dette Prospekt.

For 2. halvår 2002 er der tale om en vis usikkerhed om stigningstakten inden for
siliciummarkedet, specielt for 4. kvartal.

Udvikling og produktmodning af solcellematerialer forløber i henhold til planerne. De første
leverancer er blevet effektueret i 3. kvartal 2002. Den samlede ordrebeholdning udgør ultimo
oktober 2002 DKK 36 mio., hvoraf DKK ca. 5 mio. kan henføres til solcellemarkedet.
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Seneste udvikling
Der er ikke indtruffet begivenheder siden offentliggørelsen af halvårsmeddelelse 2002 den 20.
august 2002, der giver anledning til ændring af Selskabets forventninger til indeværende
regnskabsår.

Revisionsforbehold fra årsrapporten 2001
Revisionen har i årsrapporten for 2001 taget forbehold for fortsat drift, primært begrundet i
usikkerheden vedrørende Selskabets likviditet og finansiering. I relation til dette
revisionsforbehold i årsrapporten 2001 forventer Ledelsen i Topsil, med det tilførte provenu fra
Emission, at have tilstrækkelig finansiering til at gennemføre planlagte aktiviter i 2002 og 2003.
Ud af det samlede bruttoprovenu på DKK 50 mio., forventes DKK 23 mio. anvendt til
nedbringelse af kreditorer og finansiel gæld. For en nærmere beskrivelse henvises til
”Anvendelse af provenu” i dette Prospekt. Ledelsen forventer at kunne udnytte Selskabets
skatteaktiv på DKK 14 mio., på baggrund af den forventede indtjening i de kommende år.
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11 BESKRIVELSE AF EMISSIONEN

Bemyndigelse
På Topsils ekstraordinære generalforsamling den 23. september 2002 blev Bestyrelsen
bemyndiget til i perioden indtil den 1. juli 2007 at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere
gange med indtil i alt 300.000.000 stk. aktier à nom. DKK 0,25 ved kontant indbetaling eller på en
anden måde. Hvis kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling til en Tegningskurs, der er
lavere end aktiernes værdi, har de eksisterende aktionærer fortegningsret til at tegne de nye
aktier. Ved forhøjelse af aktiekapitalen på anden måde kan de eksisterende aktionærers
fortegningsret fraviges.

Selskabets Bestyrelse har den 25. september 2002 truffet beslutning om at udnytte en del af
denne bemyndigelse ved at give tilladelse til forhøjelse af aktiekapitalen med 200.000.000 stk.
Nye Aktier à nom. DKK 0,25 svarende til en nominel værdi på DKK 50.000.000 til en kurs på DKK
0,25 pr. aktie à nom. DKK 0,25. De eksisterende aktionærer har fortegningsret til tegning af de
Nye Aktier.

Emissionen omfatter 200.000.000 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,25 svarende til en samlet
nominel værdi på DKK 50.000.000. Efter Emissionen på 200.000.000 stk. Nye Aktier svarende til
DKK 50.000.000 vil aktiekapitalen i Topsil udgøre nom. DKK 64.827.845 fordelt på 259.311.380
stk. aktier à nom. DKK 0,25, jvf. afståelsen fra tegning fra de store aktionærer samt de afgivne
forhåndstilsagn.

Forhåndstilsagn
En kreds af større eksisterende aktionærer, EHP Toftlund A/S, Spar Nord Bank A/S, Nordea
Bank Danmark A/S, LD og KP, har meddelt, at de frafalder retten til at tegne Nye Aktier og stiller
deres Tegningsretter til rådighed for to Nye Aktionærer, SAS og SEV, samt medarbejdere i
Topsil. EHP Toftlund A/S, Spar Nord Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S, LD og KP har i alt
350.923.909 stk. Tegningsretter, hvorpå der kan tegnes i alt 175.461.955 stk. Nye Aktier.

Der er ingen særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med afståelsen fra tegning fra de
større aktionærer. De større aktionærer har valgt at afstå deres Tegningsretter for at sikre
Selskabet kapital til den fortsatte drift samt for ikke at eksponere sig yderligere mod Selskabet.
Der er ikke aftalt noget vederlag for afståelsen af Tegningsretterne, idet de blot ikke udnyttes,
men i fornødent omfang stilles til rådighed for SAS, SEV, LD, KP samt Topsil medarbejdere.

To Nye Aktionærer, SAS og SEV, har givet bindende forhåndstilsagn om tegning af i alt
160.000.000 stk. Nye Aktier à DKK 0,25 svarende til i alt DKK 40.000.000. Det er aftalt mellem
Selskabet og de Nye Aktionærer, at SAS tegner 100.000.000 stk. Nye Aktier à DKK 0,25
svarende til i alt DKK 25.000.000, og at SEV tegner 60.000.000 stk. Nye Aktier à DKK 0,25
svarende til i alt DKK 15.000.000. LD og KP har over for Handelsbanken Securities givet
bindende forhåndstilsagn om at tegne op til yderligere 40.000.000 stk. Nye Aktier svarende til op
til DKK 10.000.000 fordelt med 50% til hver. Det er aftalt mellem Selskabet og LD og KP, at LD’s
og KP’s tegning af Nye Aktier, under det afgivne bindende forhåndstilsagn, reduceres med det
antal Nye Aktier, der måtte blive tegnet af andre investorer end SAS og SEV. Der foreligger
således fra de Nye Aktionærer samt LD og KP et bindende forhåndstilsagn om tegning af i alt
200.000.000 stk. Nye Aktier svarende til i alt DKK 50.000.000.

Med tegningsforholdet 2:7 udbydes i alt 207.589.830 stk. Nye Aktier, men på grund af de større
aktionærers afståelse fra tegning samt de afgivne bindende forhåndstilsagn om tegning, vil
Emissionen andrage 200.000.000 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,25 svarende til DKK 50.000.000.

Bestyrelsen i Topsil har i samråd med aktionærer, der afstår fra at udnytte Tegningsrettigheder
besluttet, at medarbejdere i Topsil kan få mulighed for at tegne op til i alt 4.000.000 stk. Nye
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Aktier ved brug af ubenyttede Tegningsretter, som eksisterende investorer har tilkendegivet, at de
vil afstå fra at tegne på. Tegningen af disse aktier sker til Tegningskursen, og på samme vilkår
som andre aktionærer, der tegner efter dette Prospekt. Hver medarbejder i Selskabet, der pr. 1.
november 2002 er ansat i Selskabet, får mulighed for at tegne op til 40.000 stk. Nye Aktier.

Endvidere kan andre aktionærer tegne op til 32.127.876 stk. Nye Aktier på de Tegningsretter, der
tildeles andre aktionærer end EHP Toftlund A/S, Spar Nord Bank A/S, Nordea Bank Danmark
A/S, LD og KP.

Tegningskurs
Tegning af de Nye Aktier sker til kurs DKK 0,25 pr. aktie à DKK 0,25, franko.

Tildeling af Tegningsretter
Selskabets aktionærer har fortegningsret til de Nye Aktier i forholdet 2:7, således at 2
Eksisterende Aktier à nom. DKK 0,25 giver ret til at tegne 7 Nye Aktier à nom. DKK 0,25.
Aktionærer i Topsil tildeles 7 Tegningsretter i Værdipapircentralen for hver Eksisterende Aktie à
nom. DKK 0,25. For at tegne én Ny Aktie skal der således anvendes to Tegningsretter.

Retten til at tegne Nye Aktier tilkommer de aktionærer der efter opdatering den 13. november
2002 kl. 12.00, dagen inden Tegningsperioden starter, er registreret i Værdipapircentralen som
aktionærer i Selskabet.

Såfremt antallet af tildelte Tegningsretter ikke giver mulighed for tegning af Nye Aktier i det
nævnte forhold, eller ønskes tildelte Tegningsretter ikke benyttet til tegning af Nye Aktier, kan
disse overdrages og af erhververen anvendes ved tegning af Nye Aktier.

Tegningsperiode
De Nye Aktier udbydes til tegning i perioden fra den 14. november 2002 til den 27. november
2002, begge dage inklusive. Efter tegningsperiodens udløb bortfalder retten til tegning af Nye
Aktier, og Tegningsretten er derfor ugyldig og uden værdi. Eventuelle ubenyttede Tegningsretter
afregnes efter de enkelte kontoførende institutters forretningsbetingelser sidste dag i
Tegningsperioden.

Eventuelle ikke udnyttede Tegningsretter vil blive allokeret af Emissionsbanken, mellem de
investorer der har givet Selskabet forhåndstilsagn.

Handel med Tegningsretter
Handel med Tegningsretter finder sted på Københavns Fondsbørs i perioden fra den 11.
november 2002 til den 22. november 2002, begge dage inklusive. Såfremt Tegningsretterne ikke
ønskes udnyttet, kan Tegningsretterne overdrages og af erhververen anvendes ved tegning af
Nye Aktier.

Tegningssted
Aktionærens instruks om anvendelse af Tegningsretter og tegning af Nye Aktier afgives til
aktionærens kontoførende institut.

Rettigheder
Ingen aktier har særlige rettigheder. De Nye Aktier vil have samme ret til fortegning ved
fremtidige kapitaludvidelser som de hidtidige aktier og vil i enhver henseende være stillet som
den hidtidige aktiekapital.

De Nye Aktier giver ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2002. Selskabet forventer ikke at
udbetale udbytte for 2002.

Betaling og registrering i Værdipapircentralen
Registrering af de Nye Aktier på investors konto i Værdipapircentralen sker mod kontant betaling.
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Garanti
Der er givet bindende forhåndstilsagn til Emissionen for et beløb på DKK 50 mio. Emissionen vil
andrage DKK 50 mio, grundet afståelsen fra tegning fra de større aktionærer samt de afgivne
forhåndstilsagn.

Notering på Københavns Fondsbørs
De Nye Aktier forventes optaget til notering på Københavns Fondsbørs med første noteringsdag
den 6. december 2002. Selskabets aktier er ikke noteret på nogen anden børs eller noget andet
marked.

Fondskoder
Selskabets aktier vil blive registreret på Københavns Fondsbørs under følgende fondskoder:

Eksisterende aktier DK001027158-4
Nye aktier DK001029282-0
Tegningsretter DK001029274-7

Omkostninger
De samlede omkostninger ved Emissionen forventes at udgøre DKK 2,9 mio., der bogføres
direkte over egenkapitalen:

DKK mio.
Vederlag til finansielle rådgivere 2,0
Annoncering & trykning af Prospekt 0,1
Advokater & revisorer 0,3
Øvrige omkostninger 0,5
Samlede omkostninger 2,9

Tegningsprovision til kontoførende institutter indgår i ”Øvrige omkostninger” og udgør 0,25% af
kursværdien.

Provenu
Bruttoprovenuet ved Emissionen udgør DKK 50.000.000.

Tilbagekaldelse af udbuddet
Det er en betingelse for gennemførelse af Emissionen, at der ikke inden den 8. november 2002
kl. 12.00, sidste børsdag inden handelen med Tegningsretter påbegyndes, indtræffer
begivenheder, der efter Topsils eller Handelsbanken Securities’ skøn vil gøre gennemførelsen
utilrådelig. En eventuel tilbagekaldelse vil blive meddelt Københavns Fondsbørs og indrykket i de
dagblade, hvor Emissionen har været annonceret.

Gældende lovgivning
Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet i henhold til de
standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder Københavns
Fondsbørs’ regler. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Emissionen, skal indbringes for de
almindelige domstole i Danmark.

Emissionsbank
Emissionen er tilrettelagt og gennemføres af Handelsbanken Securities som Emissionsbank for
Selskabet.

Aktiebogsfører og aktieudstedende institut
Nordea Bank Danmark A/S fungerer som aktiebogsfører og aktieudstedende institut.



37 / 112

12 BESKRIVELSE AF AKTIEKAPITALEN

Selskabets aktiekapital
I anledning af at Selskabet havde tabt mere end halvdelen af sin aktiekapital, jf.
Aktieselskabslovens § 69a, blev det på den ordinære generalforsamling den 15. maj 2002
besluttet at nedsætte aktiekapitalen, til dækning af underskud, fra nom. DKK 58.115.550 med
nom. DKK 43.586.662 til nom. DKK 14.528.888 ved at reducere den nominelle værdi af
Selskabets aktier fra DKK 1,00 med DKK 0,75 til DKK 0,25 pr. aktie. Med kapitalforhøjelsen, i
forbindelse med udnyttelse af konvertible obligationer og warrants, på nom. DKK 298.957 den 2.
oktober 2002 udgør aktiekapitalen DKK 14.827.845 fordelt på 59.311.380 stk. aktier a nom. DKK
0,25.

Selskabet stiftede i 1999 et konvertibelt obligationslån på i alt DKK 12.985.800 med
fortegningsret for Selskabets daværende aktionærer. Lånet, der forrentes med 6% p.a., udløber
1. juli 2004, og indfries til kurs 100. Konvertering kan løbende ske frem til 6 uger efter
offentliggørelse af Selskabets hel- eller halvårsregnskab frem til helårsregnskabet for 2003, og
senest 30. juni 2004. Tegningskursen er fastsat til pari, således at der ved konvertering opnås én
ny aktie på nom. DKK 0,25 for hvert konvertibelt obligationsbeløb à nom. DKK 1. Af det samlede
obligationslån på i alt DKK 12.985.800 resterer nom. DKK 904.700, som kan konverteres til
904.700 stk. aktier.

Der blev i forbindelse med det konvertible obligationslån i 1999 udstedt nom. DKK 12.985.800
warrants. Heraf resterer nom. DKK 3.227.670 stk., der ligeledes kan udnyttes inden for 6 uger
efter offentliggørelse af Selskabets hel- eller halvårsregnskab frem til helårsregnskabet for 2003,
og senest 30. juni 2004. Tegningskursen er fastsat, således at der ved udnyttelse opnås en ny
aktie på nom. DKK 0,25 for hver warrant à DKK 0,25.

Ved en eventuel konvertering af obligationer og/eller udnyttelse af warrants har de nytegnede
aktier samme rettigheder som de eksisterende aktier.

Udviklingen i Selskabets aktiekapital
Nedenstående viser udviklingen i Selskabets registrerede aktiekapital siden Selskabets
rekonstruktion i 2000.

Dato Transaktion Aktiekapital Antal aktier
Januar 1999 25.971.700 259.717
November 1999 Kapitaludvidelse i forbindelse med

udnyttelse af konvertible obligationer og
warrants DKK 8.443.300 34.415.000 344.150

September 2000 Nedskrivning af aktiekapital med 77% til
dækning af underskud og ændring af stk.
str. fra DKK 100 til DKK 1. Konvertering
af DKK 30 mio. bankgæld til aktiekapital.
Konvertering af DKK 19.077.800 kr.
obligationer til aktiekapital. 56.993.250 56.993.250

2001 Løbende konverteringer af obligationer
og udnyttelse af warrants på i alt DKK
1.122.300. 58.115.550 58.115.550

Maj 2002 Nedskrivning af aktiekapital med 75% til
dækning af underskud og ændring af stk.
str. fra DKK 1 til DKK 0,25. 14.528.888 58.115.550

Oktober 2002 Kapitaludvidelse i forbindelse med
udnyttelse af konvertible obligationer og
warrants DKK 298.957 14.827.845 59.311.380
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Efter gennemførelsen af Emissionen i Topsil på DKK 50 mio. vil Selskabets aktiekapital være
følgende:

Ved Emission på DKK 50 mio.
Dato Transaktion Aktiekapital Antal aktier
November 2002 Kapitaltilførsel på DKK 50 mio. 64.827.845 259.311.380
Inden 1. juli 2004 Konvertering af konvertible obligationer

samt udnyttelse af warrants 65.860.938 263.443.750

Bemyndigelser til Bestyrelsen
Bestyrelsen blev på den ekstraordinære generalforsamling den 23. september 2002 bemyndiget
til, inden 1. juli 2007, at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved nytegning af
op til 300.000.000 nye aktier à nom. DKK 0,25 med eller uden fortegningsret for de hidtidige
aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for aktietegningen ved de enkelte udbud, herunder
tegningskursen. Hvis tegningskursen er lavere end markedskursen, skal hidtidige aktionærer
under alle omstændigheder have fortegningsret ved kapitaludvidelsen.

Bestyrelsen blev på den ekstraordinære generalforsamling den 23. september 2002 bemyndiget
til, inden 1. juli 2007, at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved nytegning af
indtil 2.000.000 nye aktier à DKK 0,25, der uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer
tilbydes medarbejderne i Selskabet til kurs DKK 0,2625 pr. aktie, og i øvrigt på vilkår som er
fastsat af Bestyrelsen og godkendt af Told- og Skattestyrelsen.

For de nye aktier skal i enhver henseende gælde samme regler som er fastsat for Selskabets
hidtidige aktier, hvorved særligt bemærkes, at de nye aktier er omsætningspapirer og frit
omsættelige, at aktierne skal lyde på ihændehaveren, men kan noteres på navn, og at der ikke
skal ske indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser,
medmindre Bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffer anden afgørelse og i så fald, da kun hvis
forhøjelsen sker til markedskurs. De nye aktiers rettigheder i Selskabet indtræder fra det
tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, og aktierne deltager fuldt ud i fordelingen af udbytte for
det regnskabsår, hvori de er fuldt indbetalt.

Aktionærstruktur
Selskabet har ultimo oktober 2002 ca. 930 navnenoterede aktionærer, der besidder ca. 80% af
den samlede aktiekapital.

I nedenstående tabel fremgår aktionærstrukturen i Topsil før og efter Emissionen, under
forudsætning af at SAS tegner 100.000.000 stk. Nye Aktier, SEV tegner 60.000.000 stk. Nye
Aktier, et antal medarbejdere i Topsil tegner 4.000.000 stk. Nye Aktier øvrige aktionærer tegner
deres relative andel af Emissionen på 32.127.876 stk. Nye Aktier samt at LD og KP tegner
residualen op til 200.000.000 stk. Nye Aktier, jvf. de afgivne forhåndstilsagn. Det skal i den
forbindelse bemærkes, at Bestyrelsen i Topsil har besluttet, at medarbejdere i Topsil kan få
mulighed for at tegne op til i alt 4.000.000 stk. Nye Aktier ved brug af ubenyttede Tegningsretter,
som eksisterende investorer har tilkendegivet, at de vil afstå fra at tegne på. Tegningen af disse
aktier sker til Tegningskursen. Under de angivne forudsætninger skal det bemærkes, at øvrige
aktionærers andel af kapitalen efter Emissionen kun vil blive på 17,5% i det scenarie, hvor de
tegner deres relative andel af Emissionen fuldt ud.
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Af tabellen fremgår det ligeledes, hvilke aktionærer der har en ejerandel på mere end 5% i
Selskabet.

Tabel 10 – Aktionærstruktur før og efter Emissionen

Aktionær Antal aktier % Antal aktier % Antal aktier %

EHP Toftlund A/S 28,917,000 48.75% 0 0.00% 28,917,000 11.15%
Nordea Bank Danmark A/S 6,882,230 11.60% 0 0.00% 6,882,230 2.66%
Spar Nord Bank A/S 5,869,671 9.90% 0 0.00% 5,869,671 2.26%
Lønmodtagernes Dyrtidsfond 6,219,032 10.49% 1,936,062 0.97% 8,155,094 3.15%
Kommuneres Pensionsforsikring 2,244,054 3.78% 1,936,062 0.97% 4,180,116 1.61%
Øvrige aktionærer 9,179,393 15.48% 36,127,876 18.06% 45,307,269 17.47%

Sino-American Silicon Products Inc. (SAS) 0 0.00% 100,000,000 50.00% 100,000,000 38.56%
Sustainable Energy Ventures (SEV) 0 0.00% 60,000,000 30.00% 60,000,000 23.14%

I alt 59,311,380 100.00% 200,000,000 100.00% 259,311,380 100.00%

Før Emissionen Investering ved 
Emissionen Efter Emissionen

Note: Under “Øvrige aktionærer” indgår der i kolonnerne “Investering ved Emissionen” og “ Efter Emissionen” 4.000.000
stk. Nye Aktier tildelt medarbejdere i Topsil.

Aktionæroverenskomst
SAS, SEV og EHP Toftlund A/S har indgået en aktionæroverenskomst, hvorefter SAS og SEV
har ret til, forud for tredjepart, at erhverve de EHP Toftlund A/S tilhørende aktier i Topsil til samme
pris og vilkår i øvrigt som denne tredje part.

SAS og SEV har tillige indgået en aktionæroverenskomst, hvorefter SAS og SEV forpligter sig til,
ved et salg af en større aktiepost til tredjemand, efter påkrav at meddele den anden part en
medsalgsret til denne tredjemand, til samme pris og i øvrigt på samme vilkår. I følge
aktionæroverenskomsten skal der foreligge enighed mellem de af SAS og SEV indvalgte
bestyrelsesmedlemmer om alle væsentlige beslutninger i Selskabets Bestyrelse. Det følger
endeligt af aktionæroverenskomsten, at SAS’s eller SEVs salg af en større aktiepost til
tredjemand, er betinget af, at tredjemand tiltræder aktionæroverenskomsten.

Medarbejderaktier
Selskabet udvidede i 1992 aktiekapitalen med nom. DKK 546.700. Aktierne blev tegnet af
Selskabets medarbejdere til favørkurs (1,05), efter nærmere regler fastsat af Bestyrelsen og
godkendt af skattemyndighederne.

Tildeling af Tegningsretter til medarbejdere ved Emissionen
I forbindelse med den forestående Emission har Bestyrelsen i Topsil i samråd med aktionærer,
der afstår fra at udnytte Tegningsrettigheder besluttet, at medarbejdere i Topsil kan få mulighed
for at tegne op til i alt 4.000.000 stk. Nye Aktier ved brug af ubenyttede Tegningsretter, som
eksisterende investorer har tilkendegivet, at de vil afstå fra at tegne på. Tegningen af disse aktier
sker til Tegningskursen, og på samme vilkår som andre aktionærer, der tegner efter dette
Prospekt. Hver medarbejder i Selskabet, der pr. 1. november 2002 er ansat i Selskabet, får
mulighed for at tegne op til 40.000 stk. Nye Aktier. Tegningsretter til medarbejdere er ikke
medarbejderaktier i henhold til Ligningslovens § 7A.

Medarbejdere der ønsker at gøre brug af denne mulighed skal over for Selskabet angive deres
interesse inden Tegningsperiodens udløb.

De ubenyttede Tegningsretter, hvorpå medarbejderne får mulighed for at tegne op til 4.000.000
stk. Nye Aktier, har til Selskabets aktiekurs den 1. november 2002 på DKK 0,75 en teoretisk
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værdi på DKK 0,11 pr. Tegningsret, hvilket svarer til en samlet teoretisk værdi på DKK 888.888.
Den teoretiske værdi af Tegningsretterne er opgjort i henhold til ”Anbefalinger & Nøgletal 1997”
udgivet af Den Danske Finansanalytikerforening, 4. reviderede udgave fra august 1997.

Tildelingen af Tegningsretter sker for at give medarbejderne mulighed for at blive aktionærer i
Selskabet samtidig med, at der indtræder nye aktionærer i Selskabet. Tildelingen sker samtidig
for at sikre medarbejderne en tættere knytning til Selskabet ved at investere i deres arbejdsplads.

Medarbejdere er ikke underlagt restriktioner ved salg af aktier erhvervet i forbindelse med
Emissionen.

Konvertible obligationer
Selskabet besluttede den 6. maj 1999 at optage lån ved udstedelse af konvertible obligationer på
nominelt kr. 12.985.800 (129.858 stk.).

Obligationslånet blev udstedt med fortegningsret for Selskabets daværende eksisterende
aktionærer. Lånet blev optaget med rentemæssig virkning pr. den 25. juni 1999. Obligationerne
udstedtes til ihændehaver med en nominel stykstørrelse på kr. 100. Obligationslånet blev tegnet
til kurs 100.

Konvertible obligationer er optaget til notering på Københavns Fondsbørs. Sidst noterede kurs er
DKK 185 pr. 4. oktober 2001.

For yderligere information omkring konvertible obligationer se ”Vedtægter” i dette Prospekt.

Warrants
Selskabet besluttede den 6. maj 1999 at udstede i alt 129.858 stk. warrants à DKK 100.

Warrants blev udstedt med fortegningsret for Selskabets daværende aktionærer i forbindelse
med samtidig optagelse af konvertibelt obligationslån. Warrants udstedes til ihændehaver med ret
til at tegne 1 stk. aktie à DKK 0,25 til kurs pari for hver warrant a DKK 0,25.

Warrants er optaget til notering på Københavns Fondsbørs. Sidst noterede kurs er DKK 0,26 pr.
20. august 2002.

For yderligere information omkring warrants se ”Vedtægter” i dette Prospekt.

Egne aktier
Bestyrelsen fik på den ordinære generalforsamling den 15. maj 2002 bemyndigelse til i et tidsrum
på 18 måneder at erhverve indtil 10% af Selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må
afvige mere end 10% i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen
noterede kurs på Københavns Fondsbørs.

Bemyndigelsen er ikke udnyttet og Selskabet ejer derfor ingen egne aktier.

Udbytte & udbyttepolitik
Selskabets har de seneste 5 regnskabsår ikke udbetalt udbytte, og Selskabet forventer ikke at
udbetale udbytte for 2002.

Finanskalender 2002
13. november 2002: Kvartalsmeddelelse, tredje kvartal 2002.

Bestyrelsen har ikke aftalt finanskalender for 2003.

Det kan oplyses, at Selskabet forventer at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at
vælge en ny Bestyrelse, men der er endnu ikke fastsat nogen dato for afholdelse af denne.
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13 GENEREL INFORMATION

Navn og hjemsted
Topsil Semiconductor Materials A/S
Linderupvej 4
3600 Frederikssund
Telefon: 47 36 56 00
Telefax: 47 36 56 01
E-mail: topsil@topsil.com
Hjemmeside: www.topsil.com

Selskabet har hjemsted i Frederikssund kommune.

Stiftelse
Selskabet blev stiftet 29. august 1981.

Formål
Selskabets formål er i henhold til vedtægternes §2 at drive fabrikations- og handelsvirksomhed,
fortrinsvis med halvledermaterialer.

Registrering
Selskabets registreringsnummer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er CVR 24 93 28 18.

Datterselskaber
Topsil International A/S ejes 100% af Topsil. Registreret i Danmark. Oprettet i 2000 med det
formål at sælge tredjepartprodukter. Der er ingen aktiviteter i selskabet. Selskabet har en
aktiekapital på DKK 500.000.

Topsil Incorporated ejes 100% af Topsil. Registreret i USA. Der er ingen aktiviteter i selskabet.

Regnskabsår
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Generalforsamling
Selskabets seneste ordinære generalforsamling blev afholdt den 15. maj 2002. Selskabets
seneste generalforsamling var den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt den 23.
september 2002.

Dokumenter
På Selskabets kontor ligger følgende dokumenter til gennemsyn, der kan udleveres på
forlangende:

� Prospekt
� Selskabets vedtægter (er tillige en integreret del af nærværende Prospekt)
� Bestyrelsens erklæring i henhold til Aktieselskabslovens §29 med tilhørende

revisorudtalelse
� Årsberetninger og årsregnskaber for 1999, 2000 og 2001

Retstvister
Topsil er ikke part i retstvister eller voldgiftstvister eller bekendt med at sådanne retstvister eller
voldgiftstvister er i vente.

Selskabet har et mellemværende med Forskningscenter Risø angående adgang til bestråling af
silicium. Der pågår forligsforhandlinger, om hvis udfald det ikke på nuværende tidspunkt er muligt
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at skønne. Selskabet har i tidligere regnskabsår udgiftsført mellemværendet med
Forskningscenter Risø, men mellemværendet kan have en ubetydelig likviditetsmæssig effekt.

Forsikringsforhold
Selskabet har tegnet sædvanlige drifts- og skadesforsikringer og forsikrer sig i forhold til den til
enhver tid gældende risikoprofil som Ledelsen fastlægger.

Bankforbindelser
Selskabets hovedbankforbindelser er Nordea Bank Danmark A/S og Spar Nord Bank A/S.

Revisorer
Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen, Nejstgaard & Veltov har revideret de af Ledelsen
aflagte årsrapporter for Topsil indtil 1999.

Statsautoriseret revisor Anders O. Gjelstrup, Deloitte & Touche har revideret de af Ledelsen
aflagte årsrapporter for Topsil siden 10. august 2000.

Statsautoriseret revisor J. P. Bærentsen, KPMG C. Jespersen har revideret de af Ledelsen
aflagte årsrapporter for Topsil siden 1983.

Anlæg og fast ejendom
Selskabet ejer grund, produktions- og administrationsbygninger på Linderupvej 4, 3600
Frederikssund, matr. Nr. 15 aæ Ude-Sundby, Frederikssund Jorder. Den bogførte værdi heraf
udgør på 31. december 2001 DKK 15,9 mio. Den kontante ejendomsværdi udgør ved
årsreguleringen pr. 1. januar 2002 i alt DKK 27,5 mio.

Transaktioner og aftaler med nærtstående parter
Selskabet har i årets løb ikke gennemført transaktioner med Bestyrelse, Direktion, væsentlige
aktionærer eller med selskaber uden for Topsil, hvori de pågældende har interesse.

Der er mellem Selskabet og aktionærerne EHP Toftlund A/S, Nordea Bank Danmark A/S og Spar
Nord Bank A/S indgået låneaftaler, som i forbindelse med Emissionen vil blive afdraget med DKK
8 mio. til EHP Toftlund A/S og DKK 6,7 mio. ligeligt fordelt mellem Nordea Bank Danmark A/S og
Spar Nord Bank A/S.

Efter Emissionen, med SAS indtrædende som aktionær i Selskabet, vil aftaler mellem Selskabet
og SAS fortsat være på Arms-length vilkår. For information omkring skiveforarbejdningsaftale og
salgsaftale mellem Selskabet og SAS henvises til ”Væsentlige aftaler” i dette Prospekt.

Der er ikke indgået usædvanlige aftaler mellem Selskabet og dets Bestyrelse og Direktion.

Mellemværender mellem Handelsbanken/Handelsbanken Securities og Topsil
Der er ingen mellemværender mellem Handelsbanken/Handelbanken Securities og Topsil,
bortset fra de i dette Prospekt anførte honorarer, der vedrører Handelsbanken Securities.

I forbindelse med Handelsbanken/Handelsbanken Securities’ normale forretningsaktiviteter kan
denne og/eller visse af dennes tilknyttede selskaber have ydet eller kan i fremtiden yde
investeringsbankrådgivning eller foretage almindelige bankforretninger med Topsil.
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Bestyrelse og Direktion

Bestyrelse:
Ledelseshverv:

Direktør Christian Buhl, Formand
Nøddegangen 9, Søllerød
2840 Holte
Indtrådt i Bestyrelsen i 1995

GPV Industri A/S, Bestyrelsesmedlem
IKI Invest A/S, Bestyrelsesmedlem
L.M. Ericsson A/S, Bestyrelsesmedlem
Labotek A/S, Bestyrelsesmedlem
Rambøll, Hannemann og Højlund A/S, Bestyrelsesmedlem
Topsil International A/S, Formand for bestyrelsen

Direktør Erik Hansen, Næstformand
Toldbodgade 11
6520 Toftlund
Indtrådt i Bestyrelsen i 2000

Brundtlandbanen Toftlund Invest A/S, Formand for bestyrelsen
Brundtlandbanen Toftlund Drift A/S, Formand for bestyrelsen
Brundtlandbanen Toftlund Service A/S, Formand for bestyrelsen
EHP Toftlund A/S, Formand for bestyrelsen
Hansen & Meyer ApS, Formand for bestyrelsen
Hy Sun A/S, Formand for bestyrelsen
PlastAS ApS, Formand for bestyrelsen
Sunsil ApS, Formand for bestyrelsen
Topsil International A/S, Næstformand for bestyrelsen

Direktør Niels Hougaard
Tuborg Boulevard 22, 3. tv.
2900 Hellerup
Indtrådt i Bestyrelsen i 2000

SAMPENSION A/S, Investeringsdirektør Ejendomsforeningen
Danmark, Bestyrelsesmedlem

Direktør Jon Wulff Petersen
Granhøjen 3
2900 Hellerup
Indtrådt i Bestyrelsen i 1998

Forskningscenter Risø, Vicedirektør

Medarbejderrepræsentanter:
Teamleder Maibrit Thomsen
Topsil Semiconductor Materials A/S
Linderupvej 4
3600 Frederikssund
Indtrådt i Bestyrelsen i 1999

Ingen

Operatør Hans Jepsen
Topsil Semiconductor Materials A/S
Linderupvej 4
3600 Frederikssund
Indtrådt i Bestyrelsen i 2001

Ingen
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Direktion:
Adm. direktør David Packness Meyer
Topsil Semiconductor Materials A/S
Linderupvej 4
3600 Frederikssund
Tiltrådt 1. september 1998

Cerama A/S, Bestyrelsesmedlem
Danish Sound Technology A/S, Bestyrelsesmedlem
Topsil International A/S, Bestyrelsesmedlem & Adm. Direktør

Ledende medarbejdere Funktion Tiltrådt
Erik Popp Andersen Økonomi 15. februar 1999
Jørgen Bødker Salg og Marketing 1. februar 2002
Holger Hersbøll Produktion 1. december 2001

Gager og vederlag til Bestyrelse og Direktion
Det samlede vederlag til Selskabets bestyrelsesmedlemmer (6 personer) udgjorde DKK 375.000 i
2001, mens det samlede vederlag til Selskabets registrerede Direktion udgjorde DKK 1.364.000 i
2001.

Topsil Semiconductor Materials A/S har ikke ydet lån eller stillet nogen form for garanti til fordel
for noget bestyrelsesmedlem eller Direktionen.

Ingen medlemmer af Selskabets Bestyrelse eller Direktion modtager vederlag fra datterselskaber.

Incitamentsprogrammer
Der blev i 2001 indført incitamentsaflønning for Direktion og ledende medarbejdere.

Topsils incitamentsprogram for de ledende medarbejdere og Direktion er opbygget, således at
der udbetales en bonus, som udgør en procentdel af årslønnen ved opnåelse af et fast mål for
resultat før skat. En forbedring af resultatet før skat vil medfører en øget bonus. Udover
parameteren resultat før skat har Direktionen et mål for arbejdskapitalen. Bonussen for
arbejdskapitalen er opbygget på tilsvarende måde som parametren resultat før skat.
Bonusbeløbet udbetales når regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.

Ordningen er videreført i 2002.

Bestyrelsens og Direktionens beholdning af Topsil aktier og warrants
Christian Buhl 36.500 stk. aktier à nom. DKK 0,25

25.000 stk. konvertible obligationer à nom. DKK 1,00

Erik Hansen Erik Hansen har oplyst, at Hansen & Meyer ApS, hvor
Erik Hansen har en kontrollerende indflydelse, ejer
34.000 stk. aktier à nom. DKK 0,25

Erik Hansen kontrollerer endvidere selskabet EHP
Toftlund A/S, der ejer 28.917.000 aktier og 2.066.300
warrants i Topsil.

Jon Wulff Petersen 37.200 stk. aktier à nom. DKK 0,25
37.200 stk. konvertible obligationer à nom. DKK 1,00

David Packness Meyer 25.190 stk. aktier à nom. DKK 0,25
13.000 stk. konvertible obligationer à nom. DKK 1,00
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14 ÅRSREGNSKAB 2001
Følgende sider er en ubeskåret og fuld gengivelse af Selskabets årsregnskab for 2001.

Hovedtal og nøgletal

tkr. 2001 2000 1999 1998 1997_______ _______ _______ _______ _______

Hovedtal

Nettoomsætning 132.102 97.576 64.114 98.642 109.550

Afskrivning på anlægsaktiver 8.047 10.629 12.530 11.948 12.040

Resultat af primær drift 1.294   (14.556) (25.782) (18.803) 7.262

Resultat af ordinær drift (6.754)   (20.225) (35.493) (27.784) 1.588

Ekstraordinære poster, netto 1.985   (17.540) (2.128) (1.000) 0

Årets resultat efter skat (4.769)   (37.765) (37.621) (28.784) 1.588

Investeringer 10.710 1.820 9.396 13.413 24.780

Aktiver i alt 137.560 152.201 151.327 158.911 175.867

Egenkapital 19.250 22.897 11.584 40.762 70.019

Rentebærende gæld 75.851 78.957 110.952 88.555 78.996

Gennemsnit, antal ansatte 92 128 128 167 158

Nøgletal

Overskudsgrad 0,1 (14,9) (40,2) (19,1) 6,6

Likviditetsgrad 81 127 86 105 163

Egenkapitalandel 14,0 15,0 7,7 25,7 39,8

Egenkapitalforrentning (32,1) (117,3) (135,6) (50,2) 2,5

Earnings Per Share (EPS)
(Resultat pr. aktie), kr. (0,12) (0,35) (117,6) (107,0) 6,11

Indre værdi, ultimo 0,33 0,40 34 157 270

Børskurs, ultimo 1,63 *3,24 92,54 135 680

Udbytte pr. aktie, kr. 0 0 0 0 0

Kurs/Indre værdi (KI) 4,94 8,10 2,72 0,86 2,52
I år 2000 er datterselskabet Riotech Inc. solgt, hvilket indebærer, at alle nøgletal er for
Topsil Semiconductor Materials A/S/moderselskabet.

* Selskabet har på den ekstraordinære generalforsamling den 10. august 2000 ændret
stykstørrelsen på selskabets aktier fra nom. DKK 100 til nom. DKK 1,00.
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I overensstemmelse med principperne bag den nye regnskabslov er regnskabspraksis ændret for
indregning af leverancer og tilbagekøb fra outsourcing-partnere med virkning fra 2001. Resultatet
af ændringen er, at nettoomsætningen for 2001 reduceres med 40 mio. kr. (2000: 20 mio. kr.)
Årets resultat er uændret, mens egenkapitalen reduceres med ca. 5 mio. kr.

Regnskabspraksis er i øvrigt uændret.

Beregning af nøgletal

Overskudsgrad Resultat før renter m.v. x 100
           Nettoomsætning

Likviditetsgrad Omsætningsaktiver x 100
     Kortfristet gæld

Egenkapitalandel Egenkapital, ultimo x 100
    Passiver i alt, ultimo

Resultat til analyseformål Ordinært resultat med fradrag af skat af ordinært
resultat

Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100
   Gennemsnitlig egenkapital

Earnings Per Share (EPS)
(Resultat pr. aktie)

 Resultat til analyseformål
Gennemsnitligt antal aktier

Indre værdi, ultimo Egenkapital, ultimo
Antal aktier, ultimo

Børskurs, ultimo Kurs på noterede aktier, ultimo

Udbytte pr. aktie Udbytteprocent x aktiens pålydende
                          100

Kurs/Indre værdi (KI)       Børskurs
Indre værdi, ultimo

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings
vejledning i nøgletalsberegning.
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Bestyrelse og direktion

Bestyrelse:
Ledelseshverv:

Direktør Christian Buhl, Formand EHP-Toftlund A/S, Bestyrelsesmedlem
GPV Industri A/S, Bestyrelsesmedlem
IKI Invest A/S, Bestyrelsesmedlem
L.M. Ericsson A/S, Bestyrelsesmedlem
Labotek A/S, Bestyrelsesmedlem
Rambøll, Hannemann og Højlund A/S, Bestyrelsesmedlem
Topsil International A/S, Formand for bestyrelsen

Direktør Erik Hansen, Næstformand Brundtlandbanen Toftlund Invest A/S, Formand for bestyrelsen
Brundtlandbanen Toftlund Drift A/S, Formand for bestyrelsen
Brundtlandbanen Toftlund Service A/S, Formand for bestyrelsen
EHP-Toftlund A/S, Formand for bestyrelsen
Hansen & Meyer ApS, Formand for bestyrelsen
Hy Sun A/S, Formand for bestyrelsen
PlastAS ApS, Formand for bestyrelsen
Sunsil ApS, Formand for bestyrelsen
Topsil International A/S, Næstformand for bestyrelsen

Direktør Niels Hougaard SAMPENSION A/S, Investeringsdirektør
Ejendomsforeningen Danmark, Bestyrelsesmedlem

Direktør Jon Wulff Petersen Mikroelektronik Centret, Adm. direktør

Medarbejderrepræsentanter:

Teamleder Maibrit Thomsen

Operatør Hans Jepsen

Direktion:
Adm. direktør David Packness Meyer Cerama A/S, Bestyrelsesmedlem

Danish Sound Technology A/S, Bestyrelsesmedlem
Metallic A/S, Bestyrelsesmedlem
Topsil International A/S, Bestyrelsesmedlem & Adm. direktør

Revision:
Deloitte & Touche
v/Statsautoriseret Revisor
Anders O. Gjelstrup

KPMG. C. Jespersen
v/Statsautoriseret Revisor
J.P. Bærentsen
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Ledelsens beretning for regnskabsåret 2001
Selskabets nettoomsætning i 2001 blev 132 mio. kr., hvilket er ca. 36% højere end i 2000, hvor
omsætningen blev 97 mio. kr. Stigningen, der er opnået på trods af en generel afmatning i
siliciumindustrien, skyldes den positive udvikling i siliciummarkedet i starten af 2001,
sammenholdt med at Selskabet har vundet markedsandele.

Salget af CZ-produkter, der er agenturprodukter, har udviklet sig positivt i forhold til 2000, men
væsentligt under forventningerne. Endvidere er kundeporteføljen vokset som følge af fortsat
fokus på service og kvalitet.
 
Årets resultat af primær drift blev et overskud på 1,3 mio. kr. mod et underskud i 2000 på 14,6
mio. kr.
 
Årets resultat efter skat blev et underskud på 4,8 mio. kr. mod et underskud på 37,8 mio. kr. i
2000, hvilket er i overensstemmelse med de forventninger for året, der blev udsendt i
fondsbørsmeddelelsen af 9. november 2001.
 
Bestyrelse og direktion finder årsresultatet utilfredsstillende, begrundet i den negative udvikling i
4. kvartal 2001.
 
Selskabets resultat er påvirket af en positiv omsætningsudvikling på et vigende marked, generelle
produktivitetsforbedrende projekter, samt helårseffekten af de effektivitetsforbedringer, der blev
gennemført i forbindelse med den finansielle og organisatoriske rekonstruktion af Selskabet i
midten af år 2000.

Selskabet har i 2001 fokuseret på udvikling og produktmodning af solcellematerialer, der har
resulteret i en ordre fra en førende solcelleproducent i USA, ligesom test af solcellemateriale er
gennemført i samarbejde med en større europæisk solcelleproducent. Selskabet har som
medlem af et konsortium fået bevilliget EU-midler til forskning og udvikling af materialer til
solceller. Projektets mål er at udvikle en monokrystallinsk solcelle med en udnyttelse af
solenergien på minimum 20%, til en fremstillingspris der er 30% lavere end nuværende
omkostninger. Her er FZ-silicium et konkurrencedygtigt materiale.
 
Der blev i 2001 indført incitamentsaflønning for direktion og ledende medarbejdere.
Incitamentsaflønningen er baseret på en bonusordning, hvor der måles på resultat før skat.
Ordningen vil blive videreført i 2002.
 
Der er i 2002 påbegyndt medarbejdersamtaler med alle medarbejdere, der afdækker
kompetencer, samarbejdsrelationer og uddannelsesbehov i relation til Selskabets mål. Endvidere
er der gennemført uddannelse indenfor teambuilding, kommunikation og førstehjælp.
 
Varelagre
Det samlede varelager udgjorde 56,1 mio. kr. ultimo 2001, hvilket er ca. 6 mio. kr. højere end i
2000. Som konsekvens af stigningen har Selskabet ændret det regnskabsmæssige skøn for
nedskrivning på lageret af færdigbearbejdede skiver, hvor mindre hurtigt omsættelige skiver
nedskrives over en femårig periode med hhv. 0 – 25 – 50 – 75 og 100 %. Konsekvensen af det
ændrede skøn påvirker resultatet negativt med ca. 2 mio. kr. i 2001.

Fremtiden

Markedet
Verdensmarkedet for kerneområdet FZ-silicium har sammen med CZ-silicium været påvirket af
den økonomiske afmatning i det meste af 2001. Starten på 2002 har været positiv på det
amerikanske marked og i Fjernøsten, hvorimod stigningen endnu ikke er slået igennem i Europa.
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Det samlede marked for FZ- og CZ-silicium forventes at stige i 2002 i forhold til 2001. Ifølge
brancheorganisationen SEMI forventes markedet for silicium at stige med ca. 10%.

Resultaterne af udvikling og produktmodning af solcellematerialer forventes at påvirke omsætning
og resultat positivt fra 2. kvartal 2002. Solcellemarkedet, der i 2001 repræsenterede en værdi af
2,0 mia. kr., forventes at få en årlig vækst på 20–30%.

Likviditet
Selskabets likviditet har været stram i 2. halvår 2001, hvilket kan tilskrives den generelle
afmatning med lavere omsætning end oprindeligt forventet, sammenholdt med et øget
investeringsniveau primært for at kunne imødekomme et stigende behov for materialer til
solceller.

Selskabet har den 27. marts fået stillet kreditfaciliteter til rådighed, der dækker Selskabets behov
på kort sigt. I de kommende måneder søges opnået en mere varig løsning på
likviditetssituationen gennem forhandlinger med kreditinstitutter og potentielle investorer samt et
forventet stigende salg.

Retablering af Selskabets aktiekapital
Bestyrelsen forventer, at aktiekapitalen vil kunne retableres via positiv indtjening i perioden 2002–
2004 i henhold til lagte handlingsplaner og budgetter for Selskabet. Vurderingen er foretaget ud
fra en forudsætning om udvidelse af nuværende likviditetsressourcer (jf. ovenfor).
 
Forventninger
Markedet for FZ- og CZ silicium forventes at stige i forhold til 2001, hvor effekten for Topsil
forventes i 2. halvår 2002. Sammenholdt med at leverancer af materialer til solceller forventes
påbegyndt i 2. kvartal 2002, forventes en omsætning for hele året i niveauet 135 mio. kr., hvilket
er uændret sammenholdt med 2001.

Resultatet for 1. kvartal forventes at blive et negativt resultat før skat på omkring 5 mio. kr.
For hele året 2002 regnes med et positivt resultat før skat i området 5-7 mio. kr. Selskabets
ordrebeholdning udgjorde primo marts 2002 ca. 33 mio. kr. mod 71 mio. kr. primo marts 2001.

Oversigt over fondsbørsmeddelelser i 2001
Nr. Dato Emne
01/01 21.02.01 Varsel vedr. dato for offentliggørelse af årsregnskab
02/01 21.03.01 Årsregnskabsmeddelelse for 2000
03/01 16.05.01 Regnskabsmeddelelse for første kvartal 2001
04/01 16.05.01 Resumé af ordinær generalforsamling 16. maj 2001
05/01 21.08.01 Regnskabsmeddelelse for første halvår 2001
06/01 11.10.01 Nedjustering af forventninger til året 2001
07/01 09.11.01 Regnskabsmeddelelse for tredje kvartal 2001

Finanskalender 2002
15.05.02 Kvartalsmeddelelse, første kvartal 2002
15.05.02 Generalforsamling
20.08.02 Halvårsmeddelelse 2002
13.11.02 Kvartalsmeddelelse, tredje kvartal 2002
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Bestyrelsens og direktionens beholdning af Topsil-aktier og -warrants
Christian Buhl 11.500 stk. aktier à nom. DKK 1,00

25.000 stk. konvertible obligationer à nom. DKK 1,00
25.000 stk. warrants à nom. DKK 1,00

Erik Hansen Erik Hansen har oplyst, at Hansen & Meyer ApS, hvor Erik Hansen
har en kontrollerende indflydelse, ejer 150.000 stk. aktier à nom.
DKK 1,00

Jon Wulff Petersen 37.200 stk. konvertible obligationer à nom. DKK 1,00
37.200 stk. warrants à nom. DKK 1,00

David Packness Meyer 12.190 stk. aktier à nom. DKK 1,00
13.000 stk. konvertible obligationer à nom. DKK 1,00
13.000 stk. warrants à nom. DKK 1,00

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling onsdag den 15. maj 2002 kl. 11.00 på selskabets adresse.

Ejerforhold
Følgende har meddelt at besidde mere end 5% af aktiekapitalen eller stemmerettighederne i
Topsil Semiconductor Materials A/S:

EHP-Toftlund A/S, Toftlund
Lønmodtagernes Dyrtidsfond, København
Spar Nord Bankaktieselskab A/S, Aalborg
Nordea Companies Denmark A/S, København
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Ledelsens regnskabspåtegning og underskrifter
Selskabets påtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet og årsberetningen.

Årsregnskabet er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 27. marts 2002

Direktion:

David P. Meyer
Adm. Direktør

Bestyrelse:

Christian Buhl
Formand

Erik Hansen
Næstformand

Niels Hougaard

Jon Wulff Petersen Maibrit Thomsen Hans Jepsen
                    (medarbejdervalgte repræsentanter)
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Revisionspåtegning
Vi har revideret det af Ledelsen aflagte årsregnskab for 2001 for Topsil Semiconductor Materials
A/S.
 
Den udførte revision
Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og
udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er
uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og
risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige
oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af Ledelsen valgte regnskabspraksis og de
udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed
er fyldestgørende.
 
Forbehold
Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af årsberetningen, er
Selskabets likviditet særdeles stram og der foreligger ikke tilsagn fra Selskabets nuværende
finansieringskilder om at fortsætte og forny engagementerne i det kommende år. Af
årsberetningen fremgår det endvidere, at en positiv indtjening i det kommende år forudsætter en
udvidelse af de finansielle likvide ressourcer. Det er usikkert, om de igangværende forhandlinger
med de finansielle kreditorer og potentielle investorer vil resultere i den nødvendige tilførsel af
yderligere likviditet og kapital til sikring af Selskabets overlevelse og fortsatte drift.  Der er følgelig
væsentlig usikkerhed om, hvorvidt Selskabet har de nødvendige finansielle ressourcer til at
gennemføre de budgetterede aktiviteter for år 2002.

På den baggrund tager vi forbehold for, at regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift,
og vi skal i tilknytning hertil særskilt fremhæve den usikkerhed, der knytter sig til skatteaktivet på
14 mio. kr.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet som følge af forbeholdet om fortsat drift, ikke er aflagt i
overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det på
grund af forbeholdet om fortsat drift ikke giver et retvisende billede af Selskabets aktiver og
passiver, økonomiske stilling samt resultat. 

København, den 27. marts 2002

D E L O I T T E  &  T O U C H E KPMG C. Jespersen
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Anders O. Gjelstrup J. P. Bærentsen
statsautoriseret revisor   statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Topsil Semiconductor Materials A/S for 2001 er udarbejdet i henhold til
årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de af Københavns Fondsbørs fastlagte
retningslinjer for børsnoterede selskaber, bortset fra at der ikke indregnes indirekte
produktionsomkostninger i lagerets værdi.

Regnskabspraksis er ændret for indregning af leverancer og tilbagekøb fra outsourcing-partnere
med virkning fra 2001. Sammenligningstal for 2000 er ligeledes opgjort efter den nye
regnskabspraksis.

Regnskabet
Regnskabet omfatter Topsil Semiconductor Materials A/S.

Topsil Semiconductor Materials A/S ejer pr. 31.12.2001 datterselskaberne Topsil Inc. og Topsil
International A/S, der begge er uden driftsaktiviteter. Der er derfor ikke udarbejdet
koncernregnskab.

Resultatopgørelsen
Alle væsentlige indtægter og omkostninger periodiseres, således at de omfatter regnskabsåret.

Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter salg af varer, der medtages i resultatopgørelsen i det år, hvor
fakturering og levering finder sted.

Resultat i datterselskaber
I resultatopgørelsen medtages resultat i datterselskaber i forhold til ejerandel ved anvendelse af
equity-metoden.

Skat
Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Herudover optages i balancen udskudt skat af forskellen mellem regnskabsmæssige og
skattemæssige værdier. Ved opgørelse af udskudt skat er anvendt en skatteprocent på 30.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på maksimalt 5
år.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger værdiansættes til anskaffelsesværdi med tillæg af foretagne opskrivninger
og fradrag af akkumulerede afskrivninger på bygninger.

Tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelses-
henholdsvis kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Maskiner, som udvikles til eget
brug, og som produceres delvist af underleverandører og egne teknikere, optages ligeledes til
anskaffelsesværdi, hvori inkluderes direkte medgået løn til egne ingeniører og teknikere, samt
medgåede egne materialer til produktionsklargøring af maskinerne.

Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstid.

De forventede brugstider er:
Bygninger 20 år
Installationer 6 år
Tekniske anlæg og maskiner 10 år
Driftsmateriel og inventar 3-6 år
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Aktiver med en anskaffelses-/kostpris under den skattemæssige aktiveringsgrænse udgiftsføres i
anskaffelsesåret.

Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer værdiansættes til anskaffelsespris.

Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer værdiansættes til kostpris bestående af
råvarers og hjælpematerialers anskaffelsespris med tillæg af forarbejdningsomkostninger og
andre omkostninger, der direkte kan henføres til de enkelte varer. Der indregnes ikke tillæg for
indirekte produktionsomkostninger.

For varer, hvor den forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger
og omkostninger til at effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end
anskaffelsesprisen henholdsvis kostprisen, foretages nedskrivning til nettorealisationsværdien.

Kostpris henholdsvis anskaffelsespris beregnes på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Der
foretages nedskrivning på varer til imødegåelse af eventuel ukurans.

Mindre hurtigt omsættelige skiver nedskrives over en femårig periode med hhv. 0-25-50-75 og
100%.

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen, når alle fordele og risici er overgået til køber, hvilket
sædvanligvis er sammenfaldende med leveringstidspunktet.

Tilgodehavender værdiansættes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til
imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en
individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gæld
Gæld indregnes i balancen, når alle væsentlige fordele og risici er overgået til virksomheden,
hvilket sædvandligvis er  sammenfaldende med leveringstidspunktet. Gæld værdiansættes i
balancen til pålydende værdi.

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til kursværdi på balancedagen.

Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens
valutakurs eller gennemsnitlig kurs på indgåede valutaterminskontrakter. Realiserede og
urealiserede valutakursavancer og -tab medtages i resultatopgørelsen under finansielle indtægter
og udgifter.

For terminskontrakter indgået til dækning af kursrisici på købs- og salgstransaktioner, der afvikles
i kommende år, medtages urealiserede kurstab og –gevinster ikke i resultatopgørelsen, men
oplyses i en note.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser Selskabets pengestrømme for året samt Selskabets likvider ved
årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driften
Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret
for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære
poster samt betalte selskabsskatter.



55 / 112

Pengestrøm til/fra investering
Pengestrømme til/fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af
anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansiering
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer samt optagelse
af og afdrag på langfristet gæld.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for
værdiændringer samt kortfristet bankgæld.
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Resultatopgørelse

Note tkr. 2001 2000

1 Nettoomsætning 132.102 97.576

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling 7.139 350

Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 2.587 1.635

2 Andre driftsindtægter 1.415 291

143.243 99.852

Forbrug af råvarer og hjælpematerialer (89.014) (46.696)

Omkostninger ved produktion, salg og administration (16.741) (20.829)

3 Personaleomkostninger (28.147) (36.254)

6 Afskrivninger (8.047) (10.629)

Resultat af primær drift 1.294 (14.556)

7 Resultat før skat i datterselskaber 13 (412)

4 Finansielle indtægter 800 4.404

13 Finansielle udgifter (8.861) (9.661)

Ordinært resultat før skat (6.754) (20.225)

5 Ekstraordinære poster 1.985 (17.540)

Resultat før skat (4.769) (37.765)

17 Skat af ordinært resultat 0 0

Årets resultat (4.769) (37.765)
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Aktiver

Balance pr. 31. december 2001
Note tkr. 2001 2000

Aktiver
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver

6 Udviklingsomkostninger 1.367 2.911
1.367 2.911

6 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 15.900 17.608
Tekniske anlæg og maskiner 21.075 25.030
Driftsmateriel og inventar 691 1.522
Materielle anlægsaktiver under opførelse 10.999 0

48.665 44.160
Finansielle anlægsaktiver

7 Kapitalandele i datterselskab 513 0
8 Andre værdipapirer 23 23

536 23
Anlægsaktiver i alt 50.568 47.094
Omsætningsaktiver

9 Varebeholdninger 56.112 50.328
Tilgodehavender

15 Tilgodehavender fra salg 8.939 29.633
17 Andre tilgodehavender 19.352 23.838

Periodeafgrænsningsposter 167 75
28.458 53.546

Likvide beholdninger 2.422 1.233
Omsætningsaktiver i alt 86.992 105.107
Aktiver i alt 137.560 152.201
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Passiver

Balance pr. 31. december 2001

Note tkr. 2001 2000

Passiver

10 Egenkapital

Aktiekapital 58.115 56.993

Opskrivningshenlæggelser 7.500 7.500

Overført resultat (46.365) (41.596)

Egenkapital i alt 19.250 22.897

15 Hensættelser

Hensættelser 1.313 5.758

Hensættelser i alt 1.313 5.758
Gæld

Langfristet gæld

11 Kreditinstitut 9.244 22.593

12 Obligationsgæld 925 4.277

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 14.000

10.169 40.870
Kortfristet gæld

11 Kortfristet del af langfristet gæld 20.349 8.403

Bankgæld 23.294 29.683

Leverandørgæld 26.163 30.851

12 Kortfristet del af obligationsgæld 2.520 0

13 Gæld til tilknyttede virksomheder 19.519 0

Anden gæld 14.983 13.098

14 Periodeafgrænsningsposter 0 641

106.828 82.676

Gæld og hensættelser i alt 118.310 129.304

Passiver i alt 137.560 152.201

15 Eventualforpligtelser
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Pengestrømsopgørelse

Note tkr. 2001 2000

Årets resultat (4.769) (37.765)

16 Reguleringer 17.441 41.797

16 Ændring i arbejdskapital, netto 9.463 (33.850)

Pengestrøm fra primær drift 22.135 (29.818)

Finansielle poster, netto (7.750) (5.257)

Pengestrøm fra driften 14.385 (35.075)

Køb af materielle anlægsaktiver (10.710) (1.820)

Salg af materielle og finansielle anlægsaktiver 0 20.117

Tilgang datterselskab (500) 0

Pengestrøm til investering (11.210) 18.297

Aktionærerne:

Kapitaludvidelse 289 0

Fremmedfinansiering:

Låneoptagelse 5.519 14.000

16 Afdrag på langfristet gæld (1.404) 20.354

Pengestrøm fra finansiering 4.404 34.354

Årets pengestrøm fra drift, investering og finansiering 7.579 17.576

Likvider, primo (28.451) (46.027)

Likvider, ultimo (20.872) (28.451)

(Likvider omfatter kortfristet bankgæld med fradrag af likvide beholdninger)
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Noter

1. Nettoomsætning
Hele Selskabets omsætning eksporteres.
De primære salgsområder er Europa, USA og Fjernøsten.
Langt den overvejende del af transaktionerne i Selskabet foretages i udenlandsk valuta: EURO, USD og
JPY. Selskabets valutapolitik er at opnå en fleksibilitet i de enkelte afregningsvalutaer, så der løbende
opnås balance på ind- og udbetalinger.

2. Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter primært avance ved salg af anlægsaktiver.

3. Personaleomkostninger

tkr. 2001 2000

Lønninger og gager 27.048 34.917

Pensionsbidrag 931 1.098

Andre udgifter til social sikring 168 239

28.147 36.254

Gennemsnitligt antal ansatte i årets løb 92 128

Vederlag til direktion 1.364 1.581

Vederlag til bestyrelsen 375 425

4. Finansielle indtægter
Finansielle indtægter på 800 tkr. stammer hovedsageligt fra valutagevinster.

5. Ekstraordinære poster
Beløbet på 2,0 mio. kr. omfatter indtægter fra tidligere afskrevet tilgodehavende i Rusland, der er solgt
til Export Kredit Fonden. Nedskrivningen blev foretaget i 2000.
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6. Anlægsaktiver

tkr.
Udviklingsom

kostninger
Grunde og
bygninger

Tekniske
anlæg og
maskiner

Drifts-
materiel og

inventar

Materielle
anlægsaktiv

er under
opførelse I alt

Anskaffelsessum
1. jan. 2001 2.911 34.024 112.527 8.997 0 158.459
Årets tilgang 240 811 204 10.999 12.254

Årets afgang (1.544) (1.544)
Anskaffelsessum
31. dec. 2001 1.367 34.264 113.338 9.201 10.999 169.169
Opskrivninger
1. jan. 2001 0 7.500 0 0 0 7.500
Opskrivninger
31. dec. 2001 0 7.500 0 0 0 7.500
Afskrivninger
1. jan. 2001 0 (23.916) (87.497) (7.475) 0 (118.888)
Årets afgang 298 298

Årets afskrivninger 0 (1.948) (5.064) (1.035) 0 (8.047)
Afskrivninger 31. dec.
2001 0 (25.864) (92.263) (8.510) 0 (126.637)
Regnskabsmæssig
værdi 31. dec. 2001 1.367 15.900 21.075 691 10.999 50.032

Regnskabsmæssig værdi
31. dec. 2000 2.911 17.608 25.030 1.522 - 47.071
Opskrivning med fradag
af akk. afskrivninger
udgør - 3.337 - - - 3.337

Den kontante ejendomsværdi udgør ved årsreguleringen pr. 1. januar 2001 26.500 tkr.

7. Kapitalandele i datterselskab

tkr.
Kapital-
andele

Anskaffelsessum 15. januar 2001 500

Anskaffelsessum 31. december 2001 500

Nettoopskrivning

Andel i årets resultat 13

Nettoopskrivning pr. 31. december 2001 13

Bogført værdi 31. december 2001 513

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
Topsil International A/S, der er et 100% ejet datterselskab
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8. Andre værdipapirer

tkr.

Andre
værdi-
papirer

Anskaffelsessum 1. januar 2001 23

Anskaffelsessum 31. december 2001 23

Af- og nedskrivninger 1. januar 2001 0

Af- og nedskrivninger  31. December 2001 0

Regnskabsmæssig værdi 31. December 2001 23

9. Varebeholdninger

tkr. 2001 2000

Råvarer og hjælpematerialer 7.660 7.888

Varer under fremstilling 25.728 29.686

Færdigvarer 22.724 12.754

56.112 50.328

10. Egenkapital

tkr. 2001 2000

Egenkapital 1. januar 22.897 11.584

Kapitaltilførsel 1.122 49.078

Årets resultat (4.769) (37.765)

Egenkapital 31. december 19.250 22.897

   Aktiekapitalen omfatter 58.115.550 aktier.

Aktiekapital 1. Januar 56.993 34.415

Nedskrivning af aktiekapital - (26.500)

Kapitaludvidelse i forbindelse med finansiel rekonstruktion - 49.078

Kapitaludvidelse kontant indbetaling 289 -

Konvertering af obligationer 833 -

Aktiekapital 31. December 58.115 56.993

Kapitaludvidelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Overført overskud 1. Januar (41.596) (30.331)

Nedskrivning af aktiekapital - 26.500

Årets resultat (4.769) (37.765)

Overført overskud 31. December (46.365) (41.596)
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11. Langfristet gæld, kreditinstitutter

tkr. 2001 2000

Af gælden forfalder til betaling 1 år efter regnskabsårets udløb 20.349 8.403

Af gælden forfalder til betaling mellem 2 og 5 år efter regnskabsårets udløb 6.000 22.593

Af gælden forfalder til betaling mere end 5 år efter regnskabsårets udløb 3.244 0

Hovedstol 39.763 39.763

Nominel rente 5,5-6,2% 5,5-6,2%

Den kortfristede del af den langfristede gæld genforhandles pr. 1. juli 2002.

12. Obligationslån 2.520 tkr.
Lånet, der forrentes med 5% p.a., udløber 1. juni år 2002, og indfries til kurs 100. Konvertering kan ske
løbende indtil 31. maj år 2002, dog ikke i perioden 1. december til 31. december hvert år. Der er ikke
sket konverteringer i løbet af 2001.

Obligationslån 925 tkr.
Lånet, der forrentes med 6% p.a., udløber 1. juli år 2004, og indfries til kurs 100. Konvertering kan
løbende ske frem til 6 uger efter offentliggørelse af helårsregnskabet for 2003, og senest 30. juni 2004.
Der er konverteret obligationer og udnyttet warrants til et beløb af 1.122 tkr. i løbet af 2001.

13. Gæld til tilknyttede virksomheder
Lånet, der er optaget hos EHP-Toftlund A/S, forrentes med CIBOR 3 måneder med tillæg af 1,35% p.a.
Lånet forfalder 1. juli 2002. Der er i 2001 tilskrevet renter på 1.014 tkr. EHP-Toftlund A/S er som
hovedaktionær nærtstående part med Topsil Semiconductor Materials A/S. Af gælden udgør 513 tkr.
gæld til Topsil International A/S og 19 mio. kr. gæld til EHP-Toftlund A/S (14 mio. kr. pr. 31. december
2000 anført som langfristet gæld).

14. Periodeafgrænsningsposter
Omfatter andel af ikke indtægtsført avance i forbindelse med salg og tilbageleasing af maskiner pr. 1.
august 1993. Avancen, der oprindeligt udgjorde 2.473 tkr. indtægtsføres successivt over
leasingperioden på 10 år. I 2001 er indtægtsført 641 tkr.

15. Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser

Tkr. 2001 2000

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:
Leaset udstyr omfatter især maskiner

Restløbetid (år) 0,5-5,2 0,2-3,2

Leasingforpligtelsernes nutidsværdi 6.002 10.162

Leasingydelse for året 3.106 4.464



64 / 112

Valutaterminskontrakt:
Selskabet har pr. 31. december 2001 terminskontrakter til dækning af kursrisici på fremtidigt salg

Urealiseret kurstab:
Der er i regnskabet hensat 1,3 mio.kr til imødegåelse af forventet tab på valutaterminsforretninger i
USD.

Tilgodehavender fra salg:
Ud af det samlede udestående på 8.939 tkr. pr. 31. december 2001 er 5.104 tkr. indestående på
sikringskonto vedrørende fakturabelåning.

Sikkerhedsstillelser:
Til sikkerhed for engagement med kreditinstitutter samt bankgæld er indlagt ejerpantebreve for i alt
75 mio. kr. i Selskabets ejendom og driftsmidler. Der er givet pant i 3 maskiner for 10.000 tkr.

Miljøinvestering:
Selskabet forventer at skulle investere ca. 150 tkr. for at opfylde miljømyndighedernes krav til
spildevand.

16. Reguleringer

tkr. 2001 2000

Af- og nedskrivninger m.v. 9.989 32.518

Tab ved salg af materielle aktiver m.v. (298) 4.022

Finansielle poster, netto 7.750 5.257

17.441 41.797

Ændring i arbejdskapital

Ændringer i tilgodehavender 25.077 (43.269)

Ændringer i varebeholdninger (7.726) (8.849)

Ændringer i leverandørgæld m.v. (7.888) 18.268

9.463 (33.850)

Afdrag på langfristet gæld

Årets ændring i langfristet gæld (2.236) (28.724)

Heraf nedbragt ved konvertering af gæld til aktiekapital 832 49.078

Reguleret ændring i langfristet gæld (1.404) 20.354

17. Andre tilgodehavender

tkr. 2001 2000

Skatteaktiv 14.000 14.000

Andre tilgodehavender 5.352 9.837

19.352 23.837

Skatteaktivet repræsenterer et forsigtigt skøn ud fra de på regnskabsafslutningstidspunktet kendte
forudsætninger over de fremførbare underskud, der med rimelig sikkerhed forventes udnyttet ud fra
foreliggende budgetter og planer.
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Noter uden henvisning
18. Transaktioner med væsentlige aktionærer, bestyrelse og direktion

Selskabet har ikke i årets løb gennemført handler med bestyrelse, direktion, væsentlige aktionærer eller
med selskaber uden for Topsil-koncernen, hvori de pågældende har interesser, jf. dog note 13.

19. Honorar til generalforsamlingsvalgt revision

Deloitte & Touche KPMG J. Jespersen Nejstgaard & Vetlov

tkr. 2001 2000 2001 2000 2001 2000

Samlet honorar 314 250 98 615 0 82

Heraf andre ydelser end revision 64 0 48 565 0 82
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Markedet
Siliciummarkedet har i 2001 været udsat for store udsving som følge af den generelle
markedssituation for elektronikprodukter.

Siliciummarkedet følger elektronikindustriens forbrugscykler. Fra 1999–2000 var markedet
præget af underkapacitet og vareknaphed. Dette medførte lageropbygning igennem 2000, og da
markedet begynder sin tilbagegang i 2000, forstærker de høje lagre således tilbagegangen ind i
2001 og 2002.

Siliciumindustriens kapitalinvesteringer har i 2001 været 14% af omsætningen i forhold til et
niveau på 9% i 1999 og 2000. Dette tilskrives, at knapheden af silicium igennem 1999-2000
medførte igangsætning af kapacitetsudvidelse. Den øgede kapacitet har påvirket priserne
negativt i 2001. Med markedets tilbagevenden og et fald i investeringerne i slutningen af 2001 må
priserne igen forventes at stige.

Forbruget af silicium til elektronikprodukter forventes i 2002 at genoptage stigningstakter på
gennemsnitlig 8-10% frem til år 2005.

Et nyt marked indenfor solceller har åbnet sig for float zone silicium. Udvikling af FZ-teknologien
har gjort det muligt at fremstille billigere silicium, som kan give solceller en højere effektivitet. Det
vil dermed være med til at øge anvendelsen af solceller, idet effektiviteten gør det mere rentabelt
som alternativ energikilde.
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Miljøopgørelse
Miljøopgørelsen er tilsvarende 1999 og 2000 beregnet på baggrund af den faktiske produktion.
Det vil sige at krystalproduktionen opgøres i kilo, medens produktionen i mekanisk bearbejdning,
der er outsourcet fra andet halvår 2000, opgøres i antal kvadratmeter.

Regnskabsåret 2001 er første år, hvor outsourcingen af skiveproduktionen slår fuldt igennem,
hvilket påvirker den producerede volumen væsentligt. Der er således tale om mere end en
halvering af volumen fra 2000 til 2001. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige, da
udviklingen i forbruget er væsentligt påvirket af outsourcingen.

Enheder

2001 pr.
produktionsen

hed

2000 pr.
produktions-

enhed

1999 pr.
produktions-

enhed
Energi
Elektricitet kWh 99,5 51,3 77,6
Naturgas Nm3 3,5 1,4 2,6
Argon m3 1,8 0,8 0,8

Emission
Noxgasser kg 0,05 0,03 0,04
Fluorid g 0,4 0,2 0,3

Vand
Vandværksvand forbrug m3 0,6 0,5 1,0
Procesvand forbrug m3 0,3 0,3 0,5
Spildevand udledt m3 0,5 0,4 0,8
Udledt total kvælstof g 2,8 17,6 11,3
Deponeret slam kg 0,3 0,6 0,9
Udledt COD2 kg 0,02 0,3 0,3
Udledt krom g 0,003 0,02 0,03

Hjælpematerialer
Andre gasser ml 3,2 3,8 2,1
Syrer, m.m. kg 3,3 2,1 1,8
Additiver kg 0,1 0,1 0,3
Organiske stoffer kg 0 0,1 0,2
Slibemidler kg 0,2 0,4 0,6

Stigningen i forbruget af elektricitet, naturgas, argon, nox-gasser1 skyldes et reduceret volumen.

Den væsentlige reduktion i udledning af kvælstof, deponeret slam, udledt COD2 samt udledt krom
er afledt af outsourcingen af skiveproduktionen.

Topsil arbejder kontinuerligt for at mindske miljøpåvirkningen ved optimering af
produktionsprocesserne.

                                                     
1 En fællesbetegnelse for luftarterne nitrogenoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2).
2 COD: (Chemical Oxygen Demand) eller kemisk iltforbrug anvendes ved bestemmelse af iltforbrugende
organiske forbindelser i spildevandet.
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Social opgørelse/beretning
Vision
� Topsils vision er at være elektronikindustriens foretrukne leverandør af float-zone og

Czochralski siliciumprodukter til halvleder- og solcellemarkedet.

Dette mål skal nås ved bl.a. at fokusere på:
� Vækst i indtjening og omsætning
� At tilfredsstille investorerne
� Værdiledelse
� Videndeling og samarbejde på tværs i organisationen
� Medarbejdernes kompetencer

Etik
Topsils forretning bygger på en høj moral og etik. Vi arbejder generelt for et renere miljø og en
høj forretningsetik.

Som produktionsvirksomhed er der en naturlig risiko for medarbejderne ved arbejdet, og en aktiv
sikkerhedsgruppe sørger for, at der løbende sker forbedringer med henblik på sikkerheden i takt
med at produktionsprocesser ændres. Topsil vil fortsat være en sikker og sund arbejdsplads.

Topsil respekterer FN’s Børnekonvention og ansætter således ikke børn i virksomheden.

Vi respekterer ligeledes FN’s deklaration om menneskerettigheder vedrørende ligestilling mellem
køn, racer og religion, samt medarbejdernes ret til at organisere sig.

Værdigrundlag
Topsil ønsker at bygge virksomheden op på følgende værdier:

Kundskab, åbenhed og tillid.

Vi ønsker med vore værdier at skabe et handlerum for ledere og medarbejdere, som skaber
større motivation og udfoldelsesmuligheder, samtidig med at der stilles øgede krav om ansvar til
den enkelte medarbejder, som skal lære at håndtere opgaver uden at få dikteret løsningen. Vi
ønsker med vore værdier at skabe en organisation med fokus på kvalitet og etik, og som
henvender sig til det hele menneske.

Ledelsen
Topsil har en flad og dynamisk organisation,  som bestræber sig på at skabe et klima, hvor tillid
og samarbejde er de bærende elementer, og hvor det belønnes at udforske nye områder, og hvor
lederstilen er at motivere og kommunikere. Der arbejdes til stadighed med at forbedre processer,
der understøtter videndeling og det tværorganisatoriske samarbejde.

Person- og jobprofiler på nøglepersoner er lagt ud på Topsils intranet, så oplysninger om
kompetencer og ansvar er tilgængelig for alle. Lederne gennemfører årlige medarbejdersamtaler
for at få indsigt i og overblik over kompetencer, styrker og udviklingsbehov.

Uddannelsesaktiviteter
Topsil har benyttet afmatningen på  markedet i 2001 til at give organisationen et kompetenceløft,
og der har gennem 2001 været en omfattende kursusvirksomhed på Topsil,  som har omfattet
hele organisationen.
Som en opgradering af produktionsmedarbejderne har Topsil i 2001 bl.a. tilbudt medarbejderne i
produktionen Industrioperatør-uddannelsen; en 18 måneders uddannelse med 24 ugers
skoleophold, som slutter med et svendebrev. Mellemlederrollen har været i fokus, og løbende
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uddannelse af mellemlederne er påbegyndt. Der har været fokus på IT kundskaber,
kommunikation og Topsils værdier.

Læring på tværs
I samarbejde med CO Industri og DI er der dannet en tværorganisatorisk arbejdsgruppe på
Topsil. Målet med projektet er at fremme samarbejdet imellem de forskellige afdelinger og
medarbejdergrupper på Topsil. Projektet løber frem til maj 2002.

Rekruttering
Topsil ønsker at være en betydelig arbejdsplads for den lokale arbejdskraft, og rekruttering af
medarbejdere til produktionen sker ofte ved anbefaling fra ansatte og ved uopfordrede
ansøgninger. Øvrige stillinger besættes gennem jobannoncer og jobdatabaser. Det er en klar
personalepolitik, at Topsil ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere uanset køn og etnisk
baggrund. Topsil vil ikke diskriminere (køn, race, religion) ved ansættelser, forfremmelser og
afskedigelser af medarbejdere.

Arbejdsmiljø
Topsil skal være en sikker arbejdsplads. Det er en del af Topsils kultur, at arbejds- og
sikkerhedsinstrukser bliver overholdt, påbudte værnemidler bliver benyttet, og at arbejdet bliver
udført med omtanke. Alle produktionsmedarbejder har været på førstehjælps- og
brandbekæmpelseskurser i 2001. Samtlige arbejdspladser i Topsil er arbejdspladsvurderet. For
at undgå nedslidning gennem ensidigt gentaget arbejde er der indført jobrotation, og
medarbejderne får tilbudt gratis afslapningsmassage i arbejdstiden. Der kommer stadig nye idéer
fra medarbejderne til forbedringer af arbejdspladsen. Vi har bl.a. i 2001 anskaffet kraner i dele af
produktionen for at undgå tunge løft. Topsil har ikke haft arbejdsulykker i 2001.

Social Ansvarlighed
Topsil ønsker at være en social ansvarlig arbejdsplads, og har i 2001 lavet en partnerskabsaftale
med Ølstykke, Stenløse, Slangerup, Jægerspris, Skibby og Frederikssund Kommuner.
Samarbejdet består i oprettelse af skåne- og fleksjobs til medarbejdere, der på grund af nedsat
arbejdsevne har brug for at blive overflyttet til andet arbejde, arbejdsprøvning af arbejdsledige,
som efter lang tids sygdom skal sluses ind på arbejdsmarkedet igen, eller bistandsklienter, som
aldrig har haft en reel tilknytning til en arbejdsplads.

Medarbejdertilfredshed
For at Topsil også fremover skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne bliver hørt,
bliver der afholdt en årlig medarbejdertilfredshedsanalyse. Resultatet af analysen giver os
mulighed for at vurdere og måle de bløde værdier i virksomheden, og lave tiltag, så det vi siger,
er det vi gør.

Kommunikation er en vigtig forudsætning for, at der bliver trukket på samme hammel. For at sikre
at alle medarbejdere kender Topsils mål, og hvilken vej vi skal gå, afholder Topsils adm. direktør
informationsmøder for alle Topsils medarbejdere. På stormøder hver anden måned er der status
på målene og information om de aktiviteter, der er planlagt til næste møde. Der bliver holdt
ugentlige afdelingsmøder, og der udsendes et måneds nyhedsbrev med mere generelt nyt.
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Aktioner 2001 2000

Gns. antal medarbejdere pr. leder:

- I produktionen

- På funktionærområdet

17

4

18

4

Informationsmøder, hvor alle medarbejdere bliver informeret om, hvad der
sker på virksomheden

6 6

Antal  uddannelsesdage pr. medarbejder ekstern/intern 15 0,5

Antal arbejdsprøvede 1 4

Oprettede flexjob 1 2

Resultater 2001 2000

Personaleomsætning i %

- Funktionærer

- Produktionsmedarbejdere

10

24

16

67,5

Gns. Anciennitet i år:

- Funktionærer

- Produktionsmedarbejdere

Gennemsnitsalder alle medarbejdere

8,8

6,7

44

8,4

6,0

46

 Ansatte ultimo

- Funktionærer

- Produktionsmedarbejdere

- Mænd

- Kvinder

44

46

48

42

42

49

40

51

Arbejdsulykker 0 0

Sygefravær i %

- Funktionærer

- DA statistik

- Produktionsmedarbejdere

- DA statistik

1,2

2,0

5,5

5,1

0,7

2,0

3,8

4,9
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15 VEDTÆGTER

1. Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S.

1.2 Dets hjemsted er Frederikssund kommune.

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at drive fabrikations- og handelsvirksomhed, fortrinsvis med
halvledermaterialer.

3. Aktiekapital

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 14.827.845 fordelt på aktier à kr. 0,25.

3.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 1. juli 2007, at forhøje kapitalen af én eller
flere gange ved nytegning af indtil 300 mio. nye aktier à kr. 0,25 med eller uden
fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for
aktietegningen ved de enkelte udbud, herunder tegningskursen. Hvis tegningskursen
er lavere end markedskursen, skal hidtidige aktionærer under alle omstændigheder
have fortegningsret ved kapitaludvidelsen.

3.4 Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 1. juli 2007, at forhøje kapitalen af én eller
flere gange ved nytegning af indtil 2 mio. nye aktier à kr. 0,25, der uden
fortegningsret for de hidtidige aktionærer tilbydes medarbejderne i selskabet til kurs
0,2625 pr. aktie, og i øvrigt på vilkår som fastsat af bestyrelsen og godkendt af Told-
og Skattestyrelsen.

3.5 For de nye aktier, jfr. punkt 3.3 og 3.4, skal i enhver henseende gælde samme
regler, som er fastsat for selskabets hidtidige aktier, hvorved særligt bemærkes, at
de nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige, at aktierne skal lyde på
ihændehaver, men kan noteres på navn, og at der ikke skal ske indskrænkninger i
de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, medmindre
bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffer anden afgørelse, og i så fald, da kun hvis
forhøjelsen sker til markedskurs. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra
det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt, og aktierne deltager fuldt ud i
fordelingen af udbytte for det regnskabsår, hvori de er fuldt indbetalt.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer af vedtægterne, som er
nødvendige som følge af kapitalforhøjelsen.

4. Aktierne

4.1 Aktierne er omsætningspapirer.

4.2 De lyder på ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.
Anmodning om notering i selskabets aktiebog indgives til det kontoførende institut.

4.3 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.
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4.4 Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

4.5 Ingen aktier har særlige rettigheder.

5. Konvertible obligationer (1999)

5.1 Selskabet har på den ordinære generalforsamling afholdt  den 6. maj 1999 besluttet
at optage lån ved udstedelse af konvertible obligationer på nominelt kr. 12.985.800
(129.858 stk.). Lånet er optaget på nedenstående hovedvilkår. De fuldstændige
vilkår fremgår af et særskilt dokument benævnt Vilkår for nye konvertible obligationer
(1999) med tilhørende warrants. Dokumentet er i lånets løbetid fremlagt til
gennemsyn på selskabets kontor, og dokumentet kan kræves udleveret på
forlangende.

5.2 Obligationslånet er udstedt med fortegningsret for selskabets eksisterende
aktionærer. Lånet optages med rentemæssig virkning pr. den 25. juni 1999.
Obligationerne udstedes til ihændehaver med en nominel stykstørrelse på kr. 100.
Obligationslånet tegnes til kurs 100.

5.3 Obligationslånet indgår som ansvarlig kapital med prioritet efter almindelige usikrede
fordringer mod selskabet, men forud for aktiekapital.

5.4 Obligationslånet forrentes med en fast rente på 6% p.a., der betales bagud en gang
årligt den 1. januar, første gang den 1. januar 2000 for perioden den 25. juni 1999 til
31. december 1999.

5.5 Den enkelte obligationsejers ret til at kræve sine obligationer konverteret til aktier er
begrænset til perioder på 6 uger i forbindelse med selskabets offentliggørelse af
henholdsvis hel- og halvårsregnskab. Konvertering kan tidligst finde sted efter
offentliggørelse af halvårsregnskabet for første halvår 1999 og senest den 30. juni
2004.

5.6 Obligationer, der ikke forinden er begæret konverteret til aktier, jfr. punkt 5.5,
forfalder til kontant indfrielse til parikurs den 1. juli 2004. Obligationslånet er et
stående lån og afdrages ikke i sin løbetid på 5 år. Obligationslånet er uopsigeligt i
hele låneperioden fra både selskabets og långivers side.

5.7 Hvis konverteringen ønskes, skal krav herom fremsættes skriftligt overfor
obligationsejerens kontoførende institut senest dagen før, konverteringen ønskes
gennemført. Obligationsejerens kontoførende institut skal videregive
konverteringsønsket til selskabets obligationsudstedende institut. Retten til
konvertering bortfalder endeligt, hvis skriftligt krav herom ikke er fremsat overfor det
kontoførende institut senest den 30. juni 2004. Et konverteringskrav, der er kommet
frem til selskabets obligationsudstedende institut, kan ikke efterfølgende
tilbagekaldes af obligationsejeren uden selskabets accept.

5.8 I de i punkt 5.5 nævnte perioder kan obligationsejere kræve konvertering pr. en
hvilken som helst børsdag. Selskabet er berettiget til med et varsel på mindst 14
dage og ved meddelelse til obligationsejerne at suspendere konverteringsretten i
indtil 4 uger i forbindelse med ændringer i selskabet, som medfører, at der skal
foretages justeringer af konverteringsretten.

5.9 Konverteringskursen er fastsat til pari, således at der ved konvertering opnås en ny
aktie på nominelt kr. 0,25 for hvert nominelt obligationsbeløb på kr. 1,00. Enhver
konvertering finder sted på basis af obligationernes pålydende, idet påløbne renter,
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morarenter og eventuelle andre krav mod selskabet kun kan kræves betalt kontant i
henhold til bestemmelserne herom.

5.10 Konverteringsretten, jfr. punkt 5.9, kan ændres i visse i  lånevilkårene nærmere
definerede tilfælde, hvis selskabet i obligationslånets løbetid gennemfører
kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udbetaling af udbytte m.m. end kr. 0,015 pr.
aktie à 0,25 i et enkelt år, udsteder tegningsoptioner og/eller yderligere konvertible
obligationer, eller hvis der i øvrigt sker ændringer i selskabet af lignende art og med
lignende virkning for obligationsejerne. De særskilte lånevilkår indeholder endvidere
nærmere regler om obligationernes stilling ved selskabets fusion, opløsning eller
spaltning.

5.11 Hvis der indtræffer en begivenhed, der udløser en justering af konverteringsretten,
jfr. punkt 5.10, skal selskabet straks offentliggøre dette i henhold til de særlige vilkår.

5.12 Selskabets bestyrelse er i henhold til Aktieselskabslovens § 41 bemyndiget til af én
eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital i forbindelse med konvertering af
de af selskabet udstedte konvertible obligationer. De nye aktier, der udstedes ved
konvertering, skal være omsætningspapirer. Aktierne udstedes til ihændehaver, men
kan noteres på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers
omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse
helt eller delvis. De nye aktier skal ved såvel ordinær som ekstraordinær
konvertering have ret til at oppebære fuldt udbytte for det regnskabsår, hvori
konverteringen finder sted. De nye aktier udstedes gennem Værdipapircentralen
mod samtidig slettelse af de konverterede obligationer.

6. Tegningsretter (Warrants) 1999

6.1 Selskabet har den 6. maj 1999 besluttet at udstede i alt  129.858 stk. warrants.
Udstedelsen finder sted på nedenstående hovedvilkår. De fuldstændige vilkår
fremgår af et særskilt dokument benævnt Vilkår for warrants tilknyttet nye konvertible
obligationer (1999). Dokumentet er i lånets løbetid fremlagt til gennemsyn på
selskabets kontor, og dokumentet kan kræves udleveret på forlangende.

6.2 Warrants udstedes med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer i
forbindelse med samtidig optagelse af konvertibelt obligationslån. Warrants
udstedes til ihændehaver med ret til at tegne 1 stk. aktie à kr. 0,25 til kurs pari.

6.3 Den enkelte warrantejers ret til at tegne aktier er begrænset til perioder på 6 uger i
forbindelse med selskabets offentliggørelse af henholdsvis hel- og halvårsregnskab.
Tegning kan tidligst finde sted efter offentliggørelse af halvårsregnskabet for første
halvår 1999 og senest pr. den 30. juni 2004.

6.4 Warrants, på hvilke der ikke forinden er begæret tegning, jfr. punkt 6.3, bortfalder
den 30. juni 2004.

Hvis tegning ønskes, skal krav herom fremsættes skriftligt overfor warrantejerens
kontoførende institut senest dagen før, tegningen ønskes gennemført.
Warrantejerens kontoførende institut skal videregive tegningsønsket til selskabets
warrantudstedende institut. Retten til tegning bortfalder endeligt, hvis skriftligt krav
herom ikke er fremsat overfor det kontoførende institut senest den 30. juni 2004. Et
tegningskrav, der er kommet frem til selskabets warrantudstedende institut, kan ikke
efterfølgende tilbagekaldes af warrantejeren uden selskabets accept.

I de i pkt. 6.3 nævnte perioder kan warrantejere kræve konvertering pr. en hvilken
som helst børsdag. Selskabet er berettiget til med et varsel på mindst 14 dage og
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ved meddelelse til warrantejerne i henhold til selskabets vedtægter at suspendere
tegningsretten i indtil 4 uger i forbindelse med ændringer i selskabet, som medfører,
at der skal foretages justeringer af tegningsretten.

6.5 Tegningskursen er fastsat, således at der ved udnyttelse opnås en ny aktie på
nominelt kr. 0,25 for hver warrant. Tegningsretten kan justeres i visse i lånevilkårene
nærmere definerede tilfælde, hvis selskabet i warrantperiodens løbetid gennemfører
kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udbetaling af udbytte med mere end kr. 0,015
pr. aktie à kr. 0,25 i et enkelt år, udsteder tegningsoptioner og/eller yderligere
konvertible obligationer/warrants, eller hvis der i øvrigt sker ændringer i selskabet af
lignende art og med lignende virkning for warrantejerne. De særlige warrantvilkår
indeholder endvidere nærmere regler om warrants stilling ved selskabets fusion,
opløsning eller spaltning.

6.6 Hvis der indtræffer en begivenhed, der udløser en justering af tegningskursen, skal
selskabet straks offentliggøre dette i henhold til de særskilte vilkår.

6.7 Selskabets bestyrelse er i henhold til Aktieselskabslovens § 40 a bemyndiget til af én
eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital i forbindelse med tegning af de af
selskabet udstedte warrants. De nye aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants,
skal være omsætningspapirer. Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres
på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og
ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. De
nye aktier skal have ret til at oppebære fuldt udbytte for det regnskabsår, hvori
tegningen finder sted. De nye aktier udstedes gennem Værdipapircentralen mod
samtidig slettelse af de udstedte warrants.

7. Mortifikation

7.1 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende regler
herom.

8. Udbytte

8.1 Så snart regnskabet er godkendt af generalforsamlingen, udbetales udbytte af
aktierne ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med
de til enhver tid gældende regler for Værdipapircentralen.

9. Generalforsamlinger

9.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i København.

9.2 Generalforsamlingen er åben for pressen.

9.3 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

9.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor
finder det påkrævet.  Ekstraordinære generalforsamlinger skal endvidere indkaldes
inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges
af aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen.

9.5 Alle generalforsamlinger indkaldes én gang med mindst 8  dages og højest 4 ugers
varsel i Statstidende, Berlingske Tidende samt Frederiksborg Amtsavis. Herudover
indkaldes hver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom ved brev, telegram
eller telex. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, og såfremt forslag til
vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, da tillige forslagets
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væsentligste indhold, eller hvis Aktieselskabsloven i særlige tilfælde kræver det da
forslagets fuldstændige ordlyd.

9.6 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen,
hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen i så god tid, at
emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Forslag, der er
indkommet senest den forudgående 1. marts, vil være sikret optagelse på
dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

9.7 Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på  selskabets kontor til
eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal
fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings
vedkommende årsregnskabet forsynet med påtegning af revisor og underskrift af
direktion og bestyrelse.

10. Dagsorden

10.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3) Fremlæggelse af årsregnskab, årsberetning og revisionsberetning, herunder
balance og resultatopgørelse til godkendelse.

4) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til det godkendte regnskab.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6) Eventuelt valg af revisorer.

7) Bemyndigelse til bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra
generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets
aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller
mindre end den for aktierne på Københavns Fondsbørs senest forud for
erhvervelsen noterede kurs.

8) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

11. Møderet og stemmeret

11.1 Enhver aktionær har adgang til generalforsamling, hvis han senest 3 dage før
dennes afholdelse har løst adgangskort dertil for sig selv og sin eventuelle rådgiver
på selskabets kontor med henvisning til stedfunden notering af aktierne eller
forevisning af dokumentation for aktiebesiddelsen.

11.2 Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de
pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet
noteret i aktiebogen, eller uden at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin
erhvervelse.

11.3 Den, der har erhvervet aktier på anden måde, kan ikke udøve stemmeret for de
pågældende aktier,  medmindre han er noteret i aktiebogen, eller han har anmeldt
og dokumenteret sin ret forud for generalforsamlingen.
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11.4 Hvert aktiebeløb på kr. 0,25 giver én stemme.

11.5 Stemmeret kan udøves gennem fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret
fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end ét år af gangen.

12. Majoritet og repræsentation

12.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel
stemmeflerhed.

12.2 Til vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter eller om selskabets
opløsning kræves, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital.

Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling,
og opnår forslaget ikke 2/3 af de afgivne stemmer, er det bortfaldet. Hvis forslaget
opnår 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage ny
ekstraordinær generalforsamling, og såfremt forslaget her opnår mindst 2/3 af såvel
de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital, er forslaget vedtaget uden hensyn til den
repræsenterede aktiekapitals størrelse.

12.3 Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling skal  - hvis den ikke er
tilbagekaldt - anses for gyldig også med hensyn til den anden generalforsamling.

12.4 Selskabets bestyrelse bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser
til selskabets vedtægter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve under
henvisning til den til enhver tid gældende lov om aktieselskaber.

13. Bestyrelsen

13.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3 - 6 medlemmer blandt aktionærerne
eller udenfor disses kreds. Herudover vælger medarbejderne op til 3
bestyrelsesmedlemmer, jfr. de til enhver tid gældende regler i aktieselskabsloven om
medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.

13.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen,
men kan genvælges.

13.3 Bestyrelsen, der selv vælger sin formand og næstformand, har den overordnede
ledelse af selskabets anliggender.

13.4 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

13.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

14. Direktion

14.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét eller flere medlemmer.
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15. Tegning

15.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med
bestyrelsens formand, eller af en direktør i forening med bestyrelsens næstformand
og et bestyrelsesmedlem.

16. Revision

16.1 Revision af selskabets regnskab foretages af to revisorer, af hvilken den ene skal
være statsautoriseret revisor (eller revisorfirma). Revisorerne fungerer, indtil en
generalforsamling vælger ny(e) revisor(er).

17. Regnskabsår

17.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

18. Årsregnskab

18.1 Årsregnskabet består af balance, resultatopgørelse samt årsberetning og opgøres
således, at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, dets
økonomiske stilling samt resultatet.

18.2 Beslutning om fordeling af det overskudsbeløb, der er til disposition efter
årsregnskabet, træffes af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke
beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

Som godkendt på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 23. september 2002

Dirigent:

Michael Vilhelm Nielsen
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