
 
 

Zazz Energy of Sweden AB 
Delårsrapport januari – mars 2022 

 
Snabb tillväxt med fakturering i Grekland 

 
 

Väsentliga händelser under 
första kvartalet 2022 

 
Bolagets omsättning i Grekland uppgick till 2,4 

miljoner kronor 
 

Sammanläggning av bolagets aktier med 
förhållande  5:1 

 

Bolaget tillförs 10 mkr i en riktad emission 
 

Bolaget tillförs 8 mkr i förtida optionslösen 
av teckningsoption 1 och teckningsoption 2 

 
Bolaget investerar i en biomassaanläggning med 

20-årigt elavtal värt ca 300 miljoner kronor under 
sin 20-åriga löptid 

 
Bolaget noteras på Nasdaq First North GM den 7 

februari 
 

Styrelsen och större aktieägare kommer överens 
om lock up i 12 månader vilket representerar 22% 

av bolagets aktier 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

Bolaget ingår avtal om att uppföra tio nya 
biooljeanläggningar i Grekland och ingår en 

avsiktsförklaring i syfte att säkra hela finansieringen 

 
Bolaget investerar i en ny biooljeanläggning      

med 20-årigt elavtal värt cirka 300 miljoner under 
sin 20-åriga löptid

Finansiell översikt och nyckeltal 
 

TSEK 2022 jan-mar 2021 jan-mar 

Nettoomsättning 2 400*  0 

Rörelseresultat -5 539 -644 

Periodens resultat -6 283 -644 

Resultat per aktie (SEK) -0,178 -0,009 

Antal aktier vid periodens utgång 26 127 276 73 441 383 

Soliditet (%) 61,3% 80,5% 

 
*Omsättning i Zazz Energy S.A. i Grekland 
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VD HAR ORDET 
 
 
 

Bolaget har under 
första kvartalet öppnat 
en 
affärsområdesenhet i 
Grekland, Zazz Energy 
S.A. 

I slutet av januari 
månad driftsattes den 
första gröna 
biooljeanläggningen i 
Grekland. 
Försäljningen av 
miljövänlig grön el har 
börjat och vi kan se de 
första intäkterna i 
bolagets historia 
genom Zazz Energy 
S.A. 

 
Vår prognos är att vi kommer fakturera ca 14 miljoner 
kronor från denna anläggning under 2022 och ca 15 
miljoner kronor per år från och med 2023.  
 
Denna anläggning är viktig ur flera perspektiv. För det 
första visar den att vi kan förse bolaget med intäkter, 
sedan visar den även investerare att våra kalkyler 
fungerar. Som ett bevis på detta har vi efter periodens 
utgång förhandlat fram ytterligare tio (10) stycken 
biooljeanläggningar där vi har ingått en avsiktsförklaring att 
erhålla full finansiering från en investeringsfond inriktad på 
förnybar energi.  
 
Bolaget har tagit steget från en sk ”start up” till en 
långsiktig aktör i omställningen till grön energiproduktion. 

 

Bolaget noterades på Nasdaq First North GM den 7 februari 
där det har varit en skakig resa med yttre påverkan från 
oroligheter i omvärlden, men det påverkar inte bolaget och 
dess planer framåt. 
 
Jag vill passa på att tacka alla nya aktieägare för 
förtroendet ni ger Zazz Energy. Resan har bara börjat. Det 
kommer att bli spännande att leda detta företag framåt och 
exekvera på alla planer vi har i bolaget. 

Att vi dessutom har långa elavtal på de anläggningar vi har 
avtalat gör att bolaget har predikterbara intäkter en lång tid 
framöver, vilket attraherar såväl mindre samt större 
intressenter. 

 
Framtidsutsikter och marknadskommentarer 

Framtiden för alla miljövänliga och gröna bolag ser mer och 
mer ljus ut för var dag som går då satsningar på förnybar 
energi har accelererats på grund av oroligheterna i östra 
Europa. Klimatkrisen är inget som kommer lösas kortsiktigt 
och bolagets produkter med miljövänlig grön el, varmvatten/ 
värme och biokol kommer efterfrågas på många marknader. 
Bolagets initiala fokus kommer fortsatt att ligga på den 
grekiska samt den svenska marknaden. På lång sikt har vi 
hela Europa i fokus. 

 

CHRISTIAN CASSELBORG 

VD ZAZZ Energy of Sweden AB 
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KORT OM ZAZZ ENERGY 
 
 

Zazz Energys affärsmodell bygger på att tillgodose och vara 
en katalysator för att förverkliga länders miljömål genom 
etableringar av avfallsförgasningsanläggningar som 
producerar grön el och värme, samt vid vissa typer av 
avfallsförgasning även biokol och trävinäger, samt 
anläggningar för grön elproduktion med bioolja. Zazz 
Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive 
installation, utbildning, service och byggnation. Zazz Energy 
kan utöver detta även äga och driva anläggningar i egen 
regi i vissa lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket 
då innebär att Zazz Energy själva producerar grön el och 
värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket 
säljs till kund av Bolaget. 

 
Zazz Energys avfallsförgasningsanläggningar bygger på så 
kallad pyrolysteknik och kan produceras i ett stort antal olika 
varianter. Utifrån kundens önskemål skräddarsys 
anläggningarna utifrån val av avfallsmaterial för förgasning 
(biomassa, sopor eller andra typer av avfall), önskad 
kapacitet för 

grön elproduktion (effekt 1-5MW) och värme, samt 
önskemål om produktion av ytterligare restprodukter som 
ska genereras i förgasningsprocessen (biokol och 
trävinäger). 

 
Grön el och värme produceras i samtliga varianter av 
anläggningen oavsett val av avfallsmaterial för förgasning i 
anläggningen. Restprodukterna biokol och trävinäger 
produceras därutöver även i anläggningar skapade för 
förgasning av avfallstypen biomassa. Restprodukterna bio- 
kol och trävinäger kan även förädlas, säljas och utgöra en 
inkomstkälla för ägaren av förgasningsanläggningen. 
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
 
 

Omsättning 
Bolaget hade en omsättning i det grekiska bolaget Zazz 
Energy S.A. om 2,4 MSEK. Inga intäkter i Zazz Energy of 
Sweden AB för denna period. Per 2022-06-30 kommer 
Zazz Energy S.A. att konsolideras i Zazz Energy of 
Sweden AB.   

 
Rörelsekostnader 
Bolaget hade -5,5 MSEK i rörelsekostnader per  
2022-03-31 bestående främst av råvaror och 
förnödenheter(bioolja) -2,3 MSEK samt övriga externa 
kostnader om -2,4 MSEK. De övriga externa kostnaderna 
består främst av konsultarvoden.  
Totala rörelsekostnaderna har ökat i jämförelse med 
samma period föregående år. Detta delvis på grund av 
tillkomna kostnader för råvaror och förnödenheter 
bestående av biobränsle för kommande projektstart samt 
uppstartskostnader för bolaget i Grekland. 

 
Resultat 
Resultat efter skatt per 2022-03-31 uppgick till -6,3 MSEK. 
Inga avskrivningar har gjorts som påverkat  
resultatet. 

 
Tillgångar 
Bolagets tillgångar uppgick till 38,7 MSEK. Utöver kassa 
om 1,6 MSEK består tillgångarna främst av tillstånd och 
licenser från NAIS S.A.. 

 
Eget kapital 
Bolagets egna kapital uppgick till 23,7 MSEK per 2022-03-
31 jämfört med 2,8 MSEK per 2021-03-31. Ökningen i 
eget kapital förklaras främst av skillnaden i överkursfond. 

Skulder 
Bolagets skulder uppgick till 15 MSEK per 2022-03-31 
bestående uteslutande av kortfristiga skulder. Föregående år 
var motsvarande skulder på 0,7 MSEK. 

 
Finansiell kalender för 2022 
24 maj Årsstämma 2022 
23 augusti Delårsrapport Q2 2022 
22 november Delårsrapport Q3 2022 

 
Revisors granskning 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets 

revisor. 

 
Stockholm 10 maj 2022 

 

CHRISTIAN CASSELBORG 
VD ZAZZ Energy of Sweden AB 

För vidare information, kontakta: 
Christian Casselborg, vd 

076 –101 14 08 christian.casselborg@zazzenergy.com 
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Resultaträkning (TSEK) 1/1 – 31/3 2022 

 

1/1 – 31/3 2021

Rörelsens intäkter  

Nettoomsättning - -

Summa intäkter Not 1 -

  

Rörelsens kostnader  

Råvaror och förnödenheter -2 316 -

Övriga externa kostnader -2 430 -397

Personalkostnader -612 -247

Avskrivningar  -181 -

Summa rörelsekostnader -5 539 -644

 
Rörelseresultat 

 
-5 539 

 
-644

 
 

Resultat från finansiella poster 

Räntekostnader och liknande poster 
 

-744 
 

- 

Resultat efter finansiella poster -6 283 -644 

 

Resultat före skatt 

 
-6 283 

 
-644 

 
Skatt 

 
- 

 
- 

Periodens resultat -6 283 -644 

 

 

 

Not 1 

Omsättningen om 2 400 tkr i Grekland är inte 
medräknat i resultatet per 2022-03-31 
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Balansräkning (TSEK) 31/3 2022 31/3 2021

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

  

Licenser och liknande rättigheter 21 574 2 585

Summa immateriella anläggningstillgångar 21 574 2 585

Materiella anläggningstillgångar  

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 

8 490 -

Summa materiella anläggningstillgångar 8 490 -

Finansiella anläggningstillgångar  

Andra långfristiga fordringar 4 979 -

Summa finansiella anläggningstillgångar 4 979 -

  

Summa anläggningstillgångar 35 043 2 585

  

Omsättningstillgångar  

Varulager 772 -

Kortfristiga fordringar  

Aktuella skattefordringar 3 -

Övriga fordringar 1 252 108

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 59 -

Summa kortfristiga fordringar 1 314 108

  

Kassa och bank 1 575 765

  

Summa omsättningstillgångar 3 661 873

SUMMA TILLGÅNGAR 38 704 3 458

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

  

Aktiekapital 914 514

Summa bundet eget kapital 914 514

 
Fritt eget kapital 

  

Överkursfond 19 936 1 454

Balanserat resultat 9 178 1 458

Periodens resultat -6 283 -644

Summa fritt eget kapital 22 831 2 268

 
Summa eget kapital 

 
23 745 

 
2 782

 
Kortfristiga skulder 

  

Leverantörsskulder 65 -

Aktuella skatteskulder - 19

Övriga kortfristiga skulder 13 115 657

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 779 -

Summa kortfristiga skulder 14 959 676

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 704 3 458
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Kassaflödesanalys (TSEK) 1/1 - 31/3 2022 

 

1/1 - 31/3 2021

Den löpande verksamheten  

Rörelseresultat -5 539 -644

Avskrivningar 181 -

Finansiella kostnader -196 -

Skatt -22 -

  

Förändring rörelsekapital  

Förändring varulager 2 316 -

Förändring fordringar -338(1) -33

Förändring leverantörsskulder -786 -

Förändring övriga kortfristiga skulder  -225 -123

Kassaflöde löpande verksamheten -4 609 -800

  

Investeringsverksamheten  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -12 817 -

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -8 490 -

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -2 631 -

Kassaflöde investeringsverksamheten -23 938 -

  

Finansieringsverksamheten  

Nyemissioner 18 245 1 468

Emissionskostnader -720 -

Upptagna lån 5 000 -

Kassaflöde finansieringsverksamheten 22 525 1 468

  

Periodens kassaflöde -6 022 668

Likvida medel vid periodens början 7 597 97

Likvida medel vid periodens slut 1 575 765

 
   

 

              Not (1) 
Fordringar om 2 400 tkr i Grekland är inte medtagna 
i kassaflödesanalysen per 2022-03-31 


