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Fjärde kvartalet 2016
•
•
•
•
•
•

Totala intäkter för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 1,5 (1,3) miljoner kronor
Rörelsens kostnader för fjärde kvartalet uppgick till 7,7 (4,5) miljoner kronor
Resultat före skatt för det fjärde kvartalet uppgick till -6,3 (-3,2) miljoner kronor
Periodens resultat uppgick till -6,3 (-3,2) miljoner kronor
Resultat per aktie uppgick till -0,48 kronor
Väsentliga händelser under kvartalet
Svenska Aerogel Holding AB noteras på Nasdaq First North

Helår 2016
•
•
•
•
•
•
•

Totala intäkter för perioden januari–december 2016 uppgick till 7,6 (9,7) miljoner kronor
Rörelsens kostnader för perioden januari–december 2016 uppgick till 20,1 (14,3) miljoner kronor
Resultat före skatt för perioden januari–december 2016 uppgick till -13,0 (-4,9) miljoner kronor
Resultatet för helåret 2016 uppgick till -13,0 miljoner kronor (-4,9)
Resultat per aktie uppgick till -1,0 kronor
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.
Väsentliga händelser 2016
En koncern bildas med holdingbolaget Svenska Aerogel Holding AB och Svenska Aerogel AB som
dotterbolag
Svenska Aerogel Holding AB tillförs 30 miljoner kronor genom en nyemission våren 2016
Svenska Aerogel erhåller två EU-finansierade projekt
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VD-KOMMENTAR
Quartzene® löser kundernas utmaningar och adresserar olika
miljöproblem. Det kan exempelvis användas för att förbättra
isoleringsegenskaperna hos olika material och därmed minska
energiförbrukningen i byggnader, blandat i färg och
ytbehandlingsmedel kan det bidra till minskat användande av
farliga substanser i färgen och, om det används i filter,
absorberar det oönskade ämnen i vätskor och luft.
Det är extra spännande att vara bland de främsta i världen med
ett material som kan hjälpa till att skapa en hållbar värld.
Svenska Aerogel har fått flera utmärkelser och har också har
klassats som en Climate Solver av Världsnaturfonden, WWF, för
sin potential att dramatiskt påverka den totala
isoleringsmarknaden och bidra till globala energibesparingar och
minskning av koldioxidutsläpp.

2016 var ett omvälvande år för Svenska Aerogel. Vi bildade en
koncern, genomförde en nyemission och avslutade året med
notering på First North i slutet av december.

Marknad

Vi tog de första stegen från att vara i huvudsak ett FoU-företag,
till att börja kunna kommersialisera våra produkter mot en
bredare marknad. Efter investeringar i vår
produktionsanläggning i Gävle kunde vi under 2016, i större
volymer än tidigare, leverera testmaterial till våra potentiella
kunder. Tidigare kunde vi erbjuda dem mindre mängder, nu kan
de börja genomföra mer omfattande tester av Quartzene® för
olika tillämpningar.

I slutet av fjärde kvartalet 2016 inledde vi en säljkampanj riktad
mot färg- och ytskiktsmarknaden. Det är en kampanj som
kommer att fortsätta under 2017. Vår strategi är att få ut så
mycket som möjligt av vårt material på marknaden, så att så
många färgföretag som möjligt ska kunna testa det. För att nå ut
så effektivt som möjligt har vi valt att arbeta med ett antal
distributörer världen över.
Vi har valt att fokusera på termisk (värme och kyla) isolerande
färg- och ytskikt som det första steget, eftersom det är det
område där vi kommit längst i vår kommersialisering av
materialet. Storleken på denna marknad gör den också
intressant. 2015 omsatte den 46 miljarder kronor, 2021 beräknas
den uppgå till cirka 74 miljarder kronor (källa Markets and
Markets juni 2016, Insulation Coating Market by Type, by EndUse Industry, by Region - Global Trends & Forecasts to 2021).
Då vi har ett insatsmaterial uppskattar vi, baserat på
marknadspriser för isolerande ytskikt och tillsatt mängd
Quartzene®, den adresserbara marknaden till cirka åtta procent
av detta.

Vi gick också in i två nya EU-finansierade projekt, ett med fokus
på Quartzene® som isoleringsmaterial, och ett där materialets
egenskaper som filtreringsmaterial undersöks. Båda projekten
genomförs i samarbete med kunder och vi bistår med att
utveckla möjliga tillämpningar för kundernas räkning.
Under året genomförde vi ett antal nyckelrekryteringar,
däribland en finanschef, en kommunikationsansvarig, samt en
forskare. Vi stärkte också vår säljfunktion med en vice president
sales med bakgrund som global account manager från Becker
Industrial Coating. I dag har företaget en god personalbas som
täcker prioriterade områden. Målet är att fortsätta arbetet med
att skapa en organisation med kraft och kompetens att driva
företaget vidare in i den mer kommersiella fas vi nu påbörjat.

Vi har, utöver detta tillsammans med kunder, ett antal produkter
baserade på samma materia, men som ännu ligger lite längre
bort i utvecklingsfasen, och som vi kommer att introducera över
tid. En del av dessa ingår redan i de EU-projekt som vi
medverkar i.

Resultat
Vi redovisar en minskning av totala intäkter och minusresultat
för 2016. Intäkterna uppgick till 7,6 miljoner kronor jämfört med
9,7 miljoner 2015, medan resultatet uppgick till -13,0 miljoner
kronor jämfört med -4,9 miljoner 2015. Den lägre omsättningen
beror främst på en minskning av intäkter från de EU-projekt
som vi sedan tidigare medverkar i.

Vår unika tillverkningsprocess av materialet Quartzene®,
tillsammans med vårt tekniska kunnande och vår notering gör
att jag ser 2017 an med tillförsikt.
Anders Lundström
Verkställande direktör

Det som emellertid är intressant att konstatera är att intäkterna
från försäljning av testmaterial ökade med en faktor 12, om än
från låga tal – från 22 000 kronor till 281 000 kronor 2016. Det
visar att vi nu kommer närmare och närmare marknaden och att
vårt material finns därute. Under 2016 testade ett trettiotal
kunder över hela världen Quartzene® i olika tillämpningar. Vi vet
ännu inte hur alla tester kommer att falla ut men vi har fått en
hel del positiva resultat. Vi har goda förhoppningar, inte minst
eftersom Quartzene® är ett ur hållbarhetsperspektiv mycket
intressant material.

Hållbarhet
En stor del av den produktutveckling som sker idag handlar om
att ta fram nya mer miljövänliga alternativ. Tillverkningen av
Quartzene® kan ske med minimal miljöpåverkan.
Grundmaterialet kisel är vanligt förekommande, slutprodukten
har ingen känd miljöpåverkan och kan användas i en rad olika
tillämpningar, varav många kommer att kunna bidra till en mer
hållbar utveckling.
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KORT OM SVENSKA AEROGEL

Tillgångar

Svenska Aerogel har sedan starten år 2000 utvecklat materialet
Quartzene® för olika industriella tillämpningar. Från 2015
tillverkar bolaget Quartzene® i industriella testvolymer. Under
2015 och 2016 har bolaget fokuserat på att söka samarbete med
industriella producenter inom de applikationsområden där
Quartzene® för närvarande bedöms ha störst potential.

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 december 2016 till 53,0
(13,3) miljoner kronor. Ökningen består av goodwill som
uppstod i samband med omvänt förvärv samt ökning av likvida
medel. Likvida medel uppgick 31 december 2016 till 21,3 (0,6)
miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Svenska Aerogel har genom åren erhållit bidrag för
produktutveckling från allmänna medel och EU. Dessa intäkter
redovisas i resultaträkningen som övriga rörelseintäkter.
Kostnaderna har bestått av utgifter för forskning och utveckling
(FoU), marknadsbearbetning, kostnader i samband med
patentarbete runt teknologin samt byggandet av organisation.
Investeringar har framförallt skett i produktionsutrustning.
Interna och externa utvecklingskostnader har aktiverats. Bolaget
inklusive Svenska Aerogel AB, har sedan starten emitterat aktier
till ett sammantaget värde av cirka 44,5 miljoner kronor.
Bolagets policy är att pågående utvecklingsprojekt aktiveras och
skrivs av under tio år.

Eget kapital uppgick till vid årsskiftet till 37,4 (3,2) miljoner
kronor. Långfristiga skulder uppgick till 10,3 (8,4) miljoner
kronor.

Jämförelsetal
Eftersom koncernen uppstod genom omvänt förvärv 14
september 2016 är koncernens jämförelsesiffror Svenska Aerogel
AB.

Investeringar

Styrelseordförande: Christer Sjöström
VD: Anders Lundström

Bolaget har under perioden januari – december investerat
3,4 miljoner kronor, där merparten avser investering i forskning
och utveckling samt utbyggnad och utrustning för bolagets
produktionsanläggning i Gävle.

Intäkter

Kassaflöde

Koncernens intäkter för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 1,5
(1,3) miljoner kronor, huvudsakligen bidrag för
produktutveckling från allmänna medel och EU.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,8
(-2,5) miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2016. För hela
perioden januari – december 2016 uppgick kassaflödet till
-9,3 (-3,5) miljoner kronor.

Koncernens intäkter för helåret 2016 uppgick till 7,6 (9,7)
miljoner kronor. Minskningen beror främst på lägre intäkter
från de EU-projekt som bolaget sedan tidigare medverkar i.
Däremot ökade försäljningen av testvolymer av Quartzene® till
potentiella kunder.

Utdelning för 2016
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2016.

Patent och andra immateriella rättigheter

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2,2 (2,6) miljoner
kronor. Aktiveringarna är hänförliga till utvecklingen av
Quartzene®.

Svenska Aerogel har en väl utvecklad IP-strategi där processer,
rutiner och kompetens är väl implementerade och skyddade.
Bolagets teknik och processer skyddas av patent och av bolagets
konfidentiella och unika kunskaper. Bolaget är innehavare av ett
svenskt patent, SE529160 C2, som beviljades den 15 maj 2007.
Patentet har sedan fullföljts i ytterligare fyra länder samt Europa
genom en internationell ansökan, PCT/SE2005/002036, EPO,
USA, Kina, Kanada och Norge. Förutom i Sverige är patentet
numera beviljat i USA, Kina, Kanada samt EPO och förväntas
beviljas i Norge under 2017. Patentet omfattar en
tillverkningsprocess som kan användas för att tillverka bland
annat filtermedier för infångning av gasformiga luftföroreningar
via impregnering med olika typer av infångningskemikalier. Det
beviljade patentet ger skydd för tillverkningsprocessen av det
impregnerade materialet och, i Sverige och Kina specifikt, även
filtermediet. Bolaget är innehavare av det registrerade EUvarumärket ”QUARTZENE” i klasserna 17, 19 och 42 med
ansökningsdatum 20 oktober 2011 och registreringsdatum 21
mars 2012. ”QUARTZENE” är även registrerat i Sverige sedan 21
oktober 2016 som en grund för en internationell ansökan i Klass
1 som omfattar EU, USA, Kina, Sydkorea, Japan och Norge samt
en separat ansökan avseende Kanada. Dessa ansökningar
inlämnades under september och oktober 2016.

Kostnader
Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för fjärde kvartalet
2016 uppgick till 7,7 (4,5) miljoner kronor. Personalkostnaderna
uppgick till 2,4 (1,4) miljoner kronor och avskrivningar till 0,8
(0,8) miljoner kronor.
Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning för helåret 2016
uppgick till 20,1 (14,3) miljoner kronor. Personalkostnaderna
uppgick 6,5 (4,8) miljoner kronor. Avskrivningar uppgick till 2,1
(1,4) miljoner. Ökning av kostnader 2016 jämfört med 2015
består i huvudsak av ökade lönekostnader och
produktionsrelaterade kostnader då organisationen utökats
under året för att stärka det fortsatta produktions- och
försäljningsarbetet.

Resultat
Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2016 uppgick till -6,3
(-3,2) miljoner kronor.
Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2016 uppgick till -6,3
(-3,2) miljoner kronor.
Resultatet före skatt för helåret 2016 uppgick till -13,0 (-4,9)
miljoner kronor.
Resultatet för helåret 2016 efter skatt uppgick till -13,0 (-4,9)
miljoner kronor.

Med hjälp av Forskarpatent i Uppsala har Svenska Aerogel
genomfört en utredning om en grundläggande strategi för
företagets skydd av IPR. Nuvarande patent, som ger skydd för
processen på de marknader där patent beviljats, kommer att
konsekvent byggas ut med produktpatent inom de områden där
företaget tar fram produkter själva eller i samarbete med
industriella partners.

Skatt
Bolaget betalar ingen skatt eftersom det ännu inte uppvisat
positivt skattemässigt resultat.

Koncernstruktur
Svenska Aerogels nuvarande koncernstruktur skapades genom
att det publika bolaget Svenska Aerogel Holding AB förvärvade
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Svenska Aerogel AB genom apportemission och därmed blev
moderbolag i Svenska Aerogelkoncernen.

Certified Adviser

Svenska Aerogel Holding AB bildades 20 augusti 2015 och
knoppades av genom en sakutdelning från Blasieholmen
Investment Group Seed AB. Den 14 september 2016 förvärvades
det rörelsedrivande bolaget Svenska Aerogel AB genom en
apportemission. Inför apportemissionen av Svenska Aerogel AB
genomfördes en nyemission i Svenska Aerogel Holding AB och
bolaget tillfördes 30 000 000 SEK före emissionskostnader.

Finansiell kalender

FNCA SWEDEN AB

•
•
•
•
•

Svenska Aerogel Holding AB bedrev ingen verksamhet innan
förvärvet av det rörelsedrivande Svenska Aerogel AB. Svenska
Aerogel Holding AB:s tillgångar bestod endast av likvida medel
vid förvärvstidpunkten. Redovisningsmässigt hanteras förvärvet
som ett omvänt förvärv.

•

9 mars 2017, bokslutskommuniké och delårsrapport
för fjärde kvartalet 2016
17 maj 2017, delårsrapport första kvartalet
24 maj 2017, Svenska Aerogels årsredovisning för
2016 publiceras
15 juni 2017, årsstämma
23 augusti 2017, delårsrapport andra kvartalet och
perioden januari – juni
22 november 2017, delårsrapport för tredje kvartalet,
samt för perioden januari – oktober

Svenska Aerogel AB:s finansiella kalender finns tillgänglig på
www.aerogel.se

Redovisningsprinciper
Svenska Aerogel Holding AB:s redovisningsprinciper för
koncernen baseras på årsredovisningslagen och K3. Svenska
Aerogel AB:s redovisningsprinciper baseras på
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1.

Svenska Aerogels årsstämma
Svenska Aerogels årsstämma hålls i Stockholm torsdagen den 15
juni 2017.

Revisors granskning

Moderbolaget
Moderbolaget är Svenska Aerogel Holding AB.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Händelser efter periodens utgång

.

Under de första månaderna 2017 tecknade Svenska Aerogel AB
tre distributionsavtal, ett med IMCD N.V, baserat i
Nederländerna, ett med den franska distributören Novcoat och
ett med Dry Tech Aerogels Ltd i Sydafrika. IMCD N.V kommer
att bearbeta den nordiska och de baltiska marknaderna, Novcoat
ska marknadsföra Quartzene® i Central- och Sydeuropa, medan
Dry Tech Aerogels Ltd primärt kommer att marknadsföra
Quartzene® inom segmentet färg- och ytskikt på den afrikanska
kontinenten, men med målet att expandera även till andra
marknadssegment.

Stockholm den 9 mars 2017
Anders Lundström
Vd Svenska Aerogel AB

För vidare information, kontakta:
Anders Lundström, Vd,
Telefon: 070 - 656 8042,
epost: anders.lundstrom@aerogel.se
Stefan Kaiser, CFO
Telefon: 070 - 001 9461,
epost: stefan.kaiser@aerogel.se

Risker
En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i den
bolagsbeskrivning som publicerades i samband med Svenska
Aerogels notering på Nasdaq First North i december 2016. Inga
ombedömningar av väsentlig natur har ägt rum efter
publiceringen av denna beskrivning.
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Svenska Aerogel Holding AB
RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN
Q 4 2016

Q 4 2015*

2016

2015*

1610-1612
206
629
683
1 518

1510-1512
17
661
659
1 337

1601-1612
281
2 236
5 082
7 599

1501-1512
22
2 575
7 122
9 719

-655
-3 746
-2 432
-845
-6 160

-30
-2 245
-1 368
-843
-3 149

-1 872
-9 588
-6 546
-2 114
-12 521

-218
-7 902
-4 811
-1 396
-4 608

-120

-78

-444

-278

-6 280

-3 227

-12 965

-4 886

Periodens resultat

-6 280

-3 227

-12 965

-4 886

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

-6 280
0

-3 227
0

-12 965
0

-4 886
0

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt

Resultat per aktie
före utspädning (kr)
efter utspädning (kr)
Antalet utestående aktier vid
rapporteringsperiodens utgång
före utspädning

-0,48
-0,48

-1,00
-1,00

13 000 000

13 000 000

* Siffror för 2015 avser dotterbolaget Svenska Aerogel AB:s siffror för 2015.
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Svenska Aerogel Holding AB
BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2016
161231

2015*
151231

11 318

10 693

729
16 542
28 589

510
11 203

1 530
278
1 808
0
30 397

831
105
936
0
12 139

203
617
471
1 291
21 336
22 627
53 024

4
394
128
526
649
1 175
13 314

650
61 577
-24 798
37 429

206
14 820
-11 819
3 207

5 356
4 976
10 332

3 381
4 976
8 357

1 877
1 129
1 600
657
5 263

635
202
170
743
1 750

15 595
53 024

10 107
13 314

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl. årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

* Siffror för 2015 avser dotterbolaget Svenska Aerogel AB:s siffror för 2015.
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Svenska Aerogel Holding AB
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 2016-01-01

Aktiekapital
206

Aktieägartillskott
Optionspremie
Årets resultat resultat
Omvänt förvärv
Utgående eget kapital 2016-12-31

Övrigt
tillskjutet
kapital
14 820

Annat eget kapital

Summa eget

inkl. årets resultat
-11 819

kapital
3 207

-12 965
-14
-24 798

201
-12 965
46 986
37 429

201
444
650

46 556
61 577

Svenska Aerogel Holding AB
KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar
Erlagd ränta
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga
fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga
rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Amortering av skuld
Justering omvänt förvärv
Nyemission
Optionspremie
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Q 4 2016
1610-1612

Q 4 2015*
1510-1512

2016
1601-1612

2015*
1501-1512

-6 160
845
-5 315
-120
-5 435
-134

- 3 149
843
-2 306
-78
-2 384
-4

-12 521
2 115
-10 406
-444
-10 850
-199

-4 608
1 396
-3 212
-278
-3 490
-4

-633
586

-85
-62

-566
927

-142
0

1780

83

1 344

157

-3836

-2 452

-9 344

-3 479

-629

-575

-2236

-2 575

-939

-85

-1 137

-235

-1 568

-660

-3 373

-2 810

-273
-14
0
201

-1 092
0
949
0

4000
-783
-14
30 000
201

516
0
4 471
0

-85

-143

33 404

4 987

-5 489
26 826
21 336

-3 255
3 904
649

20 687
649
21 336

-1 302
1 951
649

* Siffror för 2015 avser dotterbolaget Svenska Aerogel AB:s siffror för 2015.
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Svenska Aerogel Holding AB
RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
Q4 2016

Q4 2015

2016

2015

0

0

0

0

-531

0

-597

-531

0

-597

0

-531

0

-597

0

-531

0

-597

0

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

Svenska Aerogel Holding AB
BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET
161231

151231

93 000
15 000
108 000
108 000

0
0

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

88
65
153
4 970
5 123
113 123

0
50
50
50

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl årets resultat
Summa eget kapital

650
112 636
-597
112 689

50

320
114
434
434
113 123

0
0
50

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag
Fordringar koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

50

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2017.
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