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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN, Q3

 Freemelt Holding AB har noterats på Nasdaq First North Growth Market 2021-07-07. 
 Det tyska bolaget Freemelt Deutschland GmbH har registrerats. 
 Cecilia Jinert Johansson har, på extra bolagsstämma, valts till ledamot i styrelsen för   
Freemelt Holding AB (publ).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

 Freemelt Holding AB har genomfört nyemissioner som tillfört bolaget ca 85 MSEK. 
 Freemelt Holding AB förvärvade 2021-06-17 Freemelt AB genom en apportemission. 
 Dotterföretaget Freemelt AB har under början av året erhållit order från KTH på två   
maskiner, varav en Freemelt ONE har levererats under det andra kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 Freemelt AB har erhållit en order på ett Freemelt ONE system till ett värde av 3,5 miljoner kronor 
från det polytekniska universitetet i Turin , Italien, för användning inom materialutveckling.

 Freemelt AB har fått sitt första beviljade patent vilket skett i USA gällande en patentansökan  
avseende självtätande byggtank för 3d-printing.

PERIODEN I SAMMANDRAG

Kvartalsrapport Q3 2021
Koncernen uppstod 2021-06-17 när Freemelt Holding AB förvärvade Freemelt AB. Koncernens  
ackumulerade resultat i denna rapport avser därmed perioden 2021-06-17 - 2021-09-30

KONCERNENS NYCKELTAL

 juli - september januari-september Helår

KSEK 2021 2020 2021 2020  
 

Nettoomsättning  178      -      178      -      -    
Rörelseresultat -10 350      -     -12 383      -      -    
Resultat efter finansiella poster -10 388      -     -12 421      -      -    
Balansomslutning  343 652      -      343 652      -      -    
Soliditet 98%  -     98%  -      -    
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Ulric Ljungblad, vd och med-
grundare i Freemelt, ger sin 
bild av hur verksamheten har 
utvecklats under tredje kvar-
talet 2021. 

Vad har hänt under  

tredje kvartalet?

Kvartalet har varit händelserikt, 
både i bolaget, för våra kunder 
och på marknaden som helhet. 

I takt med att ekonomierna 
börjat öppna när Covid-19-pan-
demin börjat avta så förbättras 
vår kommersiella situation. Vi 
märker att kunderna ligger redo 
att börja göra affärer, något vi är 
väl förberedda för när affärerna 
börjar ta fart. 

Vi har fortsatt att stärka 
teamet och har rekryterat flera 
nya medarbetare både till vår 
nya produktionsverksamhet i 
Linköping och till verksam-
heten i Mölndal. Arbetsstyrkan 
uppgår nu till 23 erfarna 
medarbetare.

Utvecklingen av vår industri-
maskin fortskrider och vi är nu 
klara med funktionsspeci fi ka-
tioner, vilket gör att vi kan gå 
vidare in i design- och teknik-
utveckling i projektet.

Tack vare att Covid-19 ebbar 
ut ser vi också en allt bättre 
marknad framöver för Freemelt 
ONE, inom segmentet Forsk-
ning och Utveckling av nya 

material, då verksamheten hos 
forskningsinstitutioner gradvis 
återgår till det normala på 
många håll i världen.

Ni har genomfört ett så  

kallat Freemelt User Forum. 

Vad innebär det?

Det innebär att vi samlar våra 
kunder och delar resultat och 
erfarenheter med varandra. I 
september genomförde vi vårt 
allra första User Forum på 
plats i Mölndal där alla våra 
befintliga kunder medverkade, 
huvudsakligen på plats hos 
oss. Här visade respektive 
kund den forskning som de 
gjort med hjälp av våra 

VD-ORD

Full fart framåt - både i Sverige  
och internationellt

Freemelt, vars banbrytande lösning tar 3D-printingen till en ny nivå expanderar och har under 

tredje kvartalet stärkt teamet med flera nya medarbetare, flyttat tillverkning av maskiner  

till Linköping och samlat kunderna inom Forskning och Utveckling till ett forum för att dela 

erfarenheter och framgångar. Freemelt startar nu också ett dotterbolag i Tyskland.

2017 

• Freemelt AB grundades av ett 
team med lång erfarenhet inom 
3D-printing i metall. 

• Första investeringsrundan med 
grundarna och fyra investerare.

• Utvecklingen av Freemelt ONE 
startade. 

 

2018

• Tillverkning av det första Freemelt 
ONE-systemet.

• Den första ordern av Freemelt 
ONE från ett tyskt universitet.

• Andra investeringsrundan med 
de tidigare ägarna och tre nya 
investerare.

• De första patentansökningarna 
lämnades in.

FREEMELTS 
HISTORIA
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Freemelt ONE-maskiner, vilket 
var både mäktigt och kul att se 
vad gäller resultaten som 
åstadkommits. Denna typ av 
möten bidrar till att bygga det 
öppna eko-system runt vår 
teknologi som vi eftersträvar. 

Vad ser du fram mot  

under höst och vinter?

Att se hur verksamheten i 
Linköping, som nu är i gång, 
utvecklas och fortskrider. 
Produktionen av Freemelt ONE 
är nu flyttad från Mölndal till 
Linköping.

Vi förbereder oss också för 
att för första gången visa upp 
Freemelt ONE på en internatio-
nell mässa. Och det blir på den 
största 3D-printing händelsen  
i världen, Formnext i Frankfurt i 
mitten av november. Där 
kommer vi att ha en stor 
monter med bland annat en 
Freemelt ONE maskin och 
ordentligt med plats för att ta 
emot våra intressenter och 
berätta om vår teknologi och 
våra planer framöver. Vi har nu 
också startat ett dotterbolag i 

Tyskland och öppnat ett 
lokalkontor i Esslingen nära 
Stuttgart, vilket vi räknar  
med kommer att väcka upp-
märksamhet på Formnext. I 
Esslingen kommer vi dessutom 
att ha ett ”showroom” för 
besökare och vår säljchef, Peter 
Jain, kommer att vara statione-
rad där.

Var lägger ni ert främsta  

fokus framåt?   

Vi fortsätter att hålla fokus på 
att utvecklas inom våra huvud-
marknader som är forskning och 
utveckling av nya material, 
ortopediska implantat samt 
tillväxtområden inom 3D-prin-
ting av komponenter i koppar 
och volfram.

2019

• Ny VD, Ulric Ljungblad, utsedd.
• Nyemission om 15 MSEK, där 

investeringen leddes av Industri-
fonden.

• Fyra ordrar mottogs av Freemelt 
ONE från forsknings- och industri-
kunder i Europa.

• Första leverans av Freemelt ONE 
till kund i februari.

2020

• Covid-19 orsakade en massiv in- 
bromsning på 3D-skrivarmarknaden.

• Freemelt utsågs till den prestige-
fyllda ”Ny Teknik 33-listan”  
som lyfter fram de mest innovativa  
och lovande svenska startup- 
företagen.

• ProHeat, Freemelts innovativa pa-
tentsökta koncept för förvärmning 
av pulver, tillkännagavs.

2021

• Inbromsningen på marknaden 
fortsatte att påverka den globala 
verksamheten under första och 
andra kvartalet.

• Två ordrar mottogs från Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) i 
Stockholm.

• En investeringsrunda före börsin-
troduktionen om 85 MSEK avsluta-
des framgångsrikt.

• Freemelt Holding AB bildas som 
moderbolag för Freemelt AB, varef-
ter Freemelt Holding AB noteras på 
Nasdaq First North Growth Market.

 Ulric Ljungblad, VD
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Freemelt grundades 2017 av ett 
team med en gedigen bakgrund 
inom 3D-printing i metall. Före- 
taget har utvecklat en avancerad 
3D-skrivare, Freemelt ONE, 
optimerad för materialforskning 
och utveckling. Bolagets nuva-
rande användare är universitet, 
forskningsinstitut och FoU-av-
delningar på stora företag. 

Affärsmodell 

Majoriteten av den framtida 
marknadstillväxten kommer att 
kräva materialprocesser som 
ännu inte utvecklats för 3D-prin-
ting. Freemelt har därför valt en 
tvåstegsstrategi för marknads-
föring och kommersialisering: 
1. Erbjuda en 3D-skrivare med 

öppen källkod som är opti-
merad för utveckling av nya 
material, Freemelt ONE. 

 2. Utveckla en industriell 
3D-skrivare optimerad för 
volymproduktion inriktad mot 
marknader som identifierats i 
nära samarbete med befintliga 
och potentiella kunder. 

     Den industriella 3D-skriva-
ren kommer att vara base-
rad på den mycket effektiva 
elektron stråleteknik som 
utvecklats för Freemelt ONE.

När den industriella 3D-skriva-
ren är klar för lansering kommer 
Freemelt ONE att vara ett 
kompletterande verktyg i ett 
bredare ekosystem för 3D-prin-
ting. Industrikunder kommer 
kontinuerligt att behöva pro-
cessutveckling för att ytterligare 
förbättra pågående produktion 
och för att utöka produktfloran, 
potentiellt i nya material. 

Freemelt fokuserar inled-
ningsvis på marknader där en 
kombination av attraktiv kost-
nad, unika former och överlägsna 
materialegenskaper kan uppnås 
med Freemelts 3D-skrivare. 
Initiala marknader för produk-
tionssystemet är: 

 Ortopediska implantat i titan 
 Produkter tillverkade av kop-
par inom elektromobilitet 

 Produkter tillverkade av vol-
fram för applikationer inom 
medicinsk teknik och energi-
produktion

Produkter 

Freemelt har utvecklat en ny 
teknik för att generera kraftfulla 
elektronstrålar. Effekten är upp 
till 6 kW och strålen kan fokuse-
ras ner till en kvarts millimeter. 
Elektronstråleenheten är opti-

merad för 3D-printing och är 
annorlunda än alla andra system 
på marknaden. Elektronstråle-
enheten, som är patentsökt, är 
avgörande för att Freemelt ska 
kunna uppnå tillförlitliga och 
mer produktiva system än 
konkurrenter inom pulverbädds-
teknik. Freemelt har också 
utvecklat andra funktioner för 
sina produkter, bland annat: 

 En så kallad backscatter  
elektrondetektor för inspek-
tion i realtid av varje lager i 
produktion. Freemelt ONE är 
det första kommersiella 
3D-printing-systemet i världen 
som erbjuder denna kapacitet. 

 En egenutvecklad enhet, 
ProHeat (patentsökt), som 
gör smältprocessen ännu mer 
robust och öppnar upp för 
en hel rad nya pulvermaterial 
som tidigare varit svåra, eller 
omöjliga att använda. 

Freemelt har tagit ett strategiskt 
beslut att som enda leverantör 
av avancerade 3D-skrivare 
tillhandahålla programvara med 
öppen källkod, s.k. open source. 
Syftet är att möjliggöra en ökad 
utvecklingstakt för hela bran-
schen genom att ge Freemelts 

VERKSAMHETEN

Avancerad 3D-printing med högre 
kvalitet och lägre kostnader

Freemelts unika lösning för avancerad 3D-printing skapar möjligheter att tillverka skräddarsydda 

komponenter för flera av världens mest expansiva marknader; som avancerad medicinteknik  

och elektrifieringen av fordonsindustrin. Med Freemelts teknik går det att skräddarsy produkter av 

högre kvalitet och till en lägre kostnad än idag. Dessutom med betydligt mindre påverkan   

på miljö och med lägre energiförbrukning
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användare möjlighet att utveckla 
och validera sina egna material-
processer, dela med andra eller 
för att skapa sin egen IP.

Freemelt har för närvarande 
elva patentansökningar för 
teknik som används eller är 
avsedd för dess produkter.

Grundläggande teknik 

3D-printing är en teknik för att 
lager för lager bygga detaljer 
genom smältning av material. 
Varje lager smälts i ett unikt 
mönster som genererats från 
en CAD-ritning. Det vanligaste 
materialet är pulver (metall eller 
plast) och den vanligaste 
metoden kallas Powder Bed 
Fusion (PBF). Freemelt använder 
Electron Beam Powder Bed 
Fusion (E-PBF) på grund av dess 
höga effekt och höga tempera-
tur vilket medger god produkti-
vitet och utmärkta material-
egenskaper.

Användningsområdena och 
marknadsandelarna har ökat för 
3D-skrivare. Ursprungligen 
användes det enbart för proto-
typtillverkning, men det har 
alltmer hittat sin väg in i volym-
produktion med den högsta 
marknadspenetrationen inom 
flyg- och medicinska industrier. 

Försäljningen av avancerade 
3D-skrivare har under många år 
ökat med tvåsiffriga procenttal 
och förväntas växa i liknande 
takt under överskådlig framtid. 

Miljöpåverkan 

3D-printing är en hållbar teknik: 
 Produkter kan produceras 
nära slutanvändaren, vilket 
minskar transporter. 

 Den kan stödja och under-

lätta övergången från fossila 
bränslen till eldrift av fordon. 
3D-printing ger möjlighet att 
optimera utformningen av 
kopparlindningar och andra 
elektriska komponenter så 
att de blir mer kompakta och 
effektiva.

 Tekniken möjliggör minimalt 
materialsvinn då pulver kan 
återanvändas. 

 Vår lösning möjliggör att endast 
pulvret fraktas till den plats 
där elektronstrålemaskinen är 
lokaliserad varför vår modell 
är mer miljövänlig och hållbar.

 Produkter kan optimeras 
både avseende geometri och 
materialval. Detta gör pro-
dukter lättare och starkare, 

minskar livscykelkostnaden 
och minskar råvaruåtgången. 

Påverkan på samhället 

 Öppen källkod sänker 
hindren för användning av 
3D-skrivare. 

 Distribuerad produktion 
möjliggjord med 3D-skrivare 
förbättrar möjligheten globalt 
att etablera småskalig tillverk-
ning. 

 Eftersom endast metallpulver 
krävs för produktion med 
Free melts teknik bidrar det till 
en förenklad och mer tillförlit-
lig logistikkedja. 

 Ortopediska implantat kan 
optimeras och anpassas vilket 
leder till hälsofördelar.

Freemelt är den enda leverantören av avancerade 3D-skrivare 
som tillhandahåller programvara med öppen källkod, s.k. open 
source. Detta ger Freemelts användare möjlighet att utveckla
och validera egna materialprocesser samt att skapa och skydda 
intellektuella rättigheter.

Eftersom användaren har full kontroll och åtkomst till 
programvaran kan de vara säkra på att de smältprocesser som 
utvecklas inte kommer att ha ett ”bäst före”-datum. Kunden 
har även obegränsad kontroll över processen som utvecklas. 
De utvecklade processerna kan därför framöver överföras till 
det kommande produktionssystemet från Freemelt.

Den öppna programvaran gör det också möjligt för 
kunder inom affärsområden med regulatoriska krav, exem-
pelvis Med Tech och flygindustrin, att fullt ut validera både 
produktionsutrustning och processer. 

Öppen källkod
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BAKGRUND

Koncernen uppstod 2021-06-17 
när Freemelt Holding AB 
förvärvade Freemelt AB. Koncer-
nens ackumulerade resultat i 
denna rapport avser därmed 
perioden 2021-06-17 till 
2021-09-30. Jämförelse mot 
tidigare perioder är samtidigt 
inte möjlig.

Koncernens korta existens 
får till följd att resultatet för 
den rörelsedrivande verksam-
heten inte tydligt åskådliggörs i 
koncernens rapporterade 
resultat. Resultatet för det 
rörelsedrivande dotterföretaget 
redovisas därför separat senare 
i rapporten.

KONCERNEN

Försäljning

Under det tredje kvartalet har 
ingen Freemelt ONE sålts. 
Redovisade intäkter avser 
serviceavtal och försäljning av 
förbrukningsvaror.

Resultat

Rörelseresultatet för det tredje 
kvartalet uppgick till -10,4 
MSEK varav -5,9 MSEK avsåg 
avskrivningar på koncernmässig 
goodwill.

Rörelseresultatet för perioden 
2021-06-17 till 2021-09-30 
uppgick till –12,4 MSEK varav  
-7 MSEK avsåg avskrivningar på 
koncernmässig goodwill.

Det negativa rörelseresultatet 
förklaras av att koncernens 
företag är i en utvecklingsfas 
där kostnader för produktut-
veckling och kommersialisering 
fortfarande är högre än intäk-
terna. 

Kassaflöde 

Q3
Periodens kassaflöde uppgick 
till -12,5 MSEK, varav investering 
i anläggningstillgångar, upp-
byggnad av varulager samt 
amortering av externa skulder 
utgjorde stora delar.

2021-06-17 till 2021-09-30
Totalt kassaflöde uppgick till 
70,6 MSEK. Riktade nyemis-
sioner under april och juni, 
inför noteringen på First North 
Growth Market, förstärkte 
kassan med ca 85 MSEK.  
Periodens resultat samt 
investeringar och amorteringar 
under Q3 har påverkat kassa-
flödet negativt.

Finansiell ställning

2021-09-30 uppgick koncernens 
eget kapital till 337 MSEK. Likvida 
medel uppgick till 70,6 MSEK.

Soliditet 

Soliditeten uppgick till 98%.

Moderbolaget

Moderbolaget har under det 
tredje kvartalet levererat 
koncerngemensamma tjänster 
till övriga koncernföretag. 
Bolaget var vilande fram till 
2021-06-17 när det förvärvade 
100% av Freemelt AB.

Freemelt Holding AB

FINANSIELL SAMMANSTÄLLNING
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NYCKELTAL

TSEK juli - september januari - september Helår

 2021 2020 2021 2020  
 

Nettoomsättning  178      -      178      -      -    
Rörelseresultat -10 350      -     -12 383      -      -    
Resultat efter finansiella poster -10 388      -     -12 421      -      -    
Balansomslutning  343 652      -      343 652      -      -    
Soliditet 98%  -     98%  -      -    
     
Antal aktier på balansdagen  36 600 000      1 000 000      36 600 000      1 000 000      1 000 000    
Genomsnittligt antal aktier före utspädning  16 923 660      1 000 000      16 923 660      1 000 000      1 000 000    
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  19 110 934      1 000 000      19 110 934      1 000 000      1 000 000    
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,61      -     -0,73      -      -    
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,54      -     -0,65      -      -    

AKTIEN

SEK    Förändring av Totalt antal  Förändring av  Totalt 
 Datum Kvotvärde antal aktier aktier Teckningskurs aktiekapital aktiekapital

Bolagsbildning 2017-01 0,05  1 000 000    1 000 000   0,05  50 000    50 000  
Nyemission 2021-04 0,05  705 000    1 705 000   0,05  35 250    85 250  

Nyemission 2021-04 0,05  500 000    2 205 000   10  25 000    110 250  
Nyemission 2021-06 0,05  8 000 000    10 205 000   10  400 000    510 250  
Nyemission 2021-06 0,05  26 395 000    36 600 000   10  1 319 750    1 830 000

Freemelt Holding AB (publ), 559105-2922, är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 7 juli 2021. Bolaget handlas under 
kortnamnet ”FREEM” med ISIN-kod SE0011167170. 

NYCKELTAL OCH AKTIEN
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 juli - september januari - september Helår

TSEK 2021 2020 2021 2020  
 

Nettoomsättning  178      -      178      -      -    
Aktiverat arbete för egen räkning  3 845      -      3 845      -      -    
Övriga rörelseintäkter  9      -      9      -      -
  4 032      -      4 032      -      -          

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -3 885      -     -3 885      -      -    
Personalkostnader -3 506      -     -4 417      -      -    
Avskrivning på materiella och     
immateriella anläggningstillgångar -6 943      -     -8 065      -      -    
Övriga rörelsekostnader -48      -     -48      -     - 
 -14 382      -     -16 415      -      -    
Rörelseresultat -10 350      -     -12 383      -      -      

Räntekostnader och liknande kostnader -38      -     -38      -      -    
 -38      -     -38      -      -    
Resultat efter finansiella poster -10 388      -     -12 421      -      -    

Skatt på årets/periodens resultat  -      -      -      -      -    
Periodens resultat -10 388      -     -12 421      -      -  

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
KONCERNEN
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TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-30
 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    

Goodwill*  230 552 -  -
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  31 461 -  -
Patent  938 -  -
 262 951 -  - 

Materiella anläggningstillgångar    

Maskiner och andra tekniska anläggn 1 110 - -
Inventarier, verktyg och installationer 101 - -
 1 211 - -  

Finansiella anläggningstillgångar    

Uppskjuten skattefordran  2 208  - -
Summa anläggningstillgångar 266 370 - -

Omsättningstillgångar   

Varulager m m   

Färdiga varor och handelsvaror  4 232 - -
  4 232 - - 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  505 - -
Övriga fordringar 1 588 - -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 355 - -
 2 448 - -

Kassa och bank 70 602 50  50
Summa omsättningstillgångar  77 282       50  50

SUMMA TILLGÅNGAR 343 652 50  50

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital

Aktiekapital 1 830 50 50
Överkursfond 347 205 - -
Balanserad vinst eller förlust - - -
Årets resultat -12 421 - - 
Summa eget kapital 336 614 50 50

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 970 - -
Övriga skulder 665 -  -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 403 - - 
Summa kortfristiga skulder 7 038 - -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  343 652   50 50

* Koncernens Goodwill uppstod när Freemelt Holding AB förvärvade Freemelt AB 2021-06-17. Värdet på det förvärvade bolaget översteg 
då det förvärvade egna kaptialet med ca 238 MSEK. Koncernen skriver av Goodwill på 10 år.

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
KONCERNEN
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 juli - september januari - september Helår

TSEK 2021 2020 2021 2020  
 

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -10 388 - -12 421 -  -
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 6 943 - 8 065 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -3 445  - -4 356 - -

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -2 308 - -2 308 - -
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  96 -  96 - -
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  185 - -3 904 - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 472 - -10 472 - -

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag - -  3 019 - -
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 845 - -3 845 - -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 185 - -1 185 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 030 - -2 011  -    - 

Finansieringsverksamheten

Nyemission - - 85 035 - -
Amortering av låneskulder -2 000 - -2 000 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 000 -  83 035 - -

Periodens kassaflöde -12 502  -  70 552  - -

Likvida medel vid periodens början 83 104  50  50  50 50

Likvida medel vid periodens slut 70 602  50 70 602  50 50

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
KONCERNEN
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 juli - september januari - september Helår

TSEK 2021 2020 2021 2020  
 

Nettoomsättning  160 -  160 -  -
  160 -  160 -  -

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -1 972 - -1 972 - - 
Rörelseresultat -1 812      -     -1 812      -      -

Resultat från finansiella omsättningstillgångar  92 -  92 -  -    
Resultat efter finansiella poster -1 720 - -1 720 -  -    

Periodens resultat -1 720 - -1 720 -  -      

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
MODERBOLAGET FREEMELT HOLDING AB
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
MODERBOLAGET FREEMELT HOLDING AB

TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i dotterföretag  263 950  -  -    
Summa anläggningstillgångar  263 950  -  -

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar   
Fordringar hos koncernföretag  14 967  -  -
Övriga fordringar  380  -  -
  15 347  -  -

Kassa och bank  68 413  50      50    
Summa omsättningstillgångar  83 760  50      50    

SUMMA TILLGÅNGAR  347 710      50      50      

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital  1 830      50      50    
Överkursfond  347 205      -      -    
Balanserad vinst eller förlust  -      -      -    
Årets resultat -1 720      -      -    
Summa eget kapital   347 315        50    50

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  231      -      -    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  164      -      -    
Summa kortfristiga skulder  395      -      -    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  347 710      50      50   
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
KONCERNEN

TSEK   Balanserade vinstmedel Totalt
   ink. periodens eget
 Aktiekapital Överkursfond resultat kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01  50    -    -    50  

Nyemission  1 780      347 205     -  348 985    
Periodens resultat - - -12 421     -12 421    
Utgående eget kapital 2021-09-30  1 830      347 205     -12 421      336 614

Ingående eget kapital 2020-01-01  50    -    -    50  

Periodens resultat  - - -  -  
Utgående eget kapital 2020-09-30  50      -      -      50      

Ingående eget kapital 2021-07-01  1 830      347 205     -2 033      347 002      

Periodens resultat    -10 388     -10 388      
Utgående eget kapital 2021-09-30  1 830      347 205     -12 421      336 614    

Ingående eget kapital 2020-07-01  50    -    -    50  

Periodens resultat  - - -  -  
Utgående eget kapital 2020-09-30  50    -    -    50
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
MODERBOLAGET FREEMELT HOLDING AB

TSEK   Balanserade vinstmedel Totalt
   ink. periodens eget
 Aktiekapital Överkursfond resultat kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01  50    -    - 50  

Nyemission  1 780      347 205       348 985    
Periodens resultat    -1 720    -1 720        
Utgående eget kapital 2021-09-30  1 830      347 205     -1 720      347 315

Ingående eget kapital 2020-01-01  50    -    - 50  

Periodens resultat  - - - -
Utgående eget kapital 2020-09-30  50      -      -      50        

 

Ingående eget kapital 2021-07-01  1 830      347 205      -      349 035    

Periodens resultat    -1 720     -1 720    
Utgående eget kapital 2021-09-30  1 830      347 205     -1 720      347 315       

Ingående eget kapital 2020-07-01  50      -      -      50    

Periodens resultat      -    
Utgående eget kapital 2020-09-30  50      -      -      50

Ingående eget kapital 2020-01-01  50      -      -      50    

Periodens resultat     -      -    
Utgående eget kapital 2020-12-31  50      -      -      50      
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Försäljning

Nettoomsättningen under tredje 
kvartalet 2021 uppgick till 0,4 
MSEK vilket är en försämring 
med 56% jämfört med 2020 
(1 MSEK). Periodens omsättning 
avser serviceavtal, förbruknings-
material samt internfakturering.

Första nio månaderna 2021 
minskade försäljningen med 
34% jämfört med 2020, från 5,8 
MSEK till 3,8 MSEK. 

Orderingången 2020 var 
mycket låg vilket till stor del kan 
härledas till rådande Covid-19 
pandemi. Under 2021 har en av 
de två maskiner bolaget fått 
order på under året levererats 
till kund. Under de första nio 
månaderna 2020 levererades två 
Freemelt ONE som beställts 
under 2019.

Övriga externa kostnader

Under tredje kvartalet 2021 
uppgick övriga externa kostna-
der till 2,3 MSEK jämfört med 
0,6 MSEK under motsvarande 
period 2020. 

Första nio månaderna 2021 
uppgick övriga externa kostna-
der till 6,2 MSEK jämfört med 
4,5 MSEK samma period 2020.

De ökade kostnaderna är i 
huvudsak hänförliga till att 
bolaget har tagit nästa steg i sin 
utveckling. Antalet kontor har 
utökats, fler resurser har hyrts 
in, marknadsföringsinsatser har 
intensifierats och IT system har 

kompletteras. Allt för att stödja 
bolagets fortsatta utveckling. 

Personalkostnader

Under tredje kvartalet 2021 
uppgick personalkostnaderna 
till 3,5 MSEK jämfört med 2,4 
MSEK under motsvarande 
period 2020. 

Första nio månaderna 2021 
uppgick personalkostnaderna 
till 12,2 MSEK jämfört med 7,9 
MSEK samma period 2020.

De ökade personalkostnader-
na speglar den ökade personal-
styrkan. I början av 2020 upp-
gick antalet anställda till 10 
personer och ökade till 16 
personer innan året var slut. 
Under 2021 har ytterligare 7 
personer anställts. 

Under 2021 har bolaget haft 
en lönekostnad av engångs-
karaktär om 2,3 MSEK avseende 
avtalade tilläggsersättningar för 
delar av personalen.

 
Erhållna bidrag

Inga bidrag har erhållits under 
det tredje kvartalet.

Första nio månaderna 2021 
uppgick bidragen till 1,6 MSEK, 
huvudsakligen i form av om-
ställningsstöd och bidrag för 
korttidspermittering. Mot-
svarande siffra för 2020 var 0,6 
MSEK när bolaget huvudsakli-
gen fick bidrag för korttidsper-
mittering.

Resultat

Rörelseresultatet för det tredje 
kvartalet 2021 uppgick till -2,6 
MSEK vilket är en försämring 
med 215% jämfört med samma 
period 2020 (-0,9 MSEK).

Första nio månaderna 2021 
uppgick rörelseresultatet till -6,7 
MSEK vilket är en försämring 
med ca 92 % jämfört med 
samma period 2020 (-3,5 MSEK).

Det negativa rörelseresultatet 
förklaras huvudsakligen av att 
bolaget är under en utvecklings-
fas där kostnaderna för utveck-
ling och effektivisering fortfa-
rande är högre än intäkterna. 

Investeringar 

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick 
under det tredje kvartalet 2021 
till 3,8 MSEK jämfört med 2,1 
MSEK samma period 2020. 

Första nio månaderna 2021 
uppgick investeringar i immate-
riella anläggningstillgångar till 
11 MKSEK, jämfört med 8 MSEK 
motsvarande period 2020. 
Investeringarna var huvud-
sakligen kopplade till aktiverade 
utvecklingskostnader.

 Freemelt AB
Nedan beskrivs resultatet för det rörelsedrivande dotterföretaget Freemelt AB  
som förvärvades av Freemelt Holding AB (publ) 2021-06-17.

FINANSIELL SAMMANSTÄLLNNIG
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 juli - september januari - september Helår

TSEK 2021 2020 2021 2020  
 

Nettoomsättning  438      993      3 844      5 806      6 407    
Aktiverat arbete för egen räkning  3 846      2 102      11 054      8 006      10 584    
Övriga rörelseintäkter  9      277      1 625      851      888      
  4 293      3 372      16 523      14 663      17 878  

Rörelsens kostnader      

Handelsvaror  -     -611     -2 036     -3 916     -3 756    
Övriga externa kostnader -2 332     -621     -6 236     -4 510     -6 285    
Personalkostnader -3 506     -2 372     -12 190     -7 893     -10 860    
Avskrivning på materiella och     
immateriella anläggningstillgångar -1 003     -629     -2 656     -1 694     -2 406    
Övriga rörelsekostnader -55     -6     -55     -102     -156  
 -6 896     -4 239     -23 173     -18 115     -23 463      

Rörelseresultat -2 603     -867     -6 650     -3 452     -5 585    

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader -124      -     -216      -     -20      
 -124      -     -216      -     -20      

Resultat efter finansiella poster -2 727     -867     -6 866     -3 452     -5 605       

Skatt på årets/periodens resultat –  – – –  1 193  

Periodens resultat -2 727     -867     -6 866     -3 452     -4 412      

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
FREEMELT AB
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Risker och osäkerhetsfaktorer 

Inga nya risker eller osäkerhets-
faktorer jämfört med de som 
finns beskrivna i bolagets bolags-
presentation bedöms föreligga 
per dagen för denna rapport. 
Bolagspresentationen finns att 
tillgå på www.freemelt.com. 

Covid-19 

Covid-19 pandemin har gett 
upphov till en samhällskris som 
påverkat konjunkturutvecklingen. 
Hur stora och långvariga dessa 
effekter blir är svåra att bedöma. 
Koncernen har vidtagit ett antal 
säkerhetsåtgärder för att över-
vaka och minska effekterna av 
Covid-19 för dess anställda. 
Pandemin har haft en direkt 
påverkan på orderingången och 
möjligheten att besöka potenti-

ella och befintliga kunder. 

Redovisningsprinciper 

Koncernen och moderbolaget 
tillämpar årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

Revision 

Föreliggande kvartalsrapport 
har inte varit föremål för gransk-
ning av bolagets revisor. 

Optioner 

Koncernen har ett utestående 
tecknings- samt personaloptions-
program. Vid fullt utnyttjande 
uppgår utspädningen till ca 6%.

Aktien 

Freemelt Holding AB är noterat 
på Nasdaq First North Growth 

Market sedan 7 juli 2021. 
Bolaget handlas under kortnam-
net ”FREEM” med ISIN-kod 
SE0011167170. 

Certified adviser 

Eminova Fondkommission är 
Freemelt Holdings Certified 
Adviser och ansvarar för att 
bolaget lever upp till Nasdaq 
First North Growth Markets 
regelverk. Eminova Fondkom-
mission AB, Biblioteksgatan 3,  
3 tr. 114 46 Stockholm  
Tel: +46 8 684 211 10  
adviser@eminova.se 

Finansiella rapporter 

Finansiella rapporter finns 
tillgängliga på bolagets hemsi-
da, www.freemelt.com, samma 
dag som de publiceras.  

SYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt 
av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat. Mölndal den 3 november i 2021 
Freemelt Holding AB (publ).

Carl Palmstierna 
Ordförande

Erik Lindeblad Martin Wildheim Per Anell
Ledamot Ledamot Ledamot  

Staffan Zackrisson Cecilia Jinert Johansson Ulric Ljungblad
Ledamot Ledamot VD

Tilläggsupplysningar
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FINANSIELL KALENDER

Kvartalsrapport Q4, 22 februari 2022
Årsstämma, 31 maj 2022

KONTAKTINFORMATION

Freemelt AB
Bergfotsgatan 5A
431 35 Mölndal, Sweden
E-post: finance@freemelt.com 

Ulric Ljungblad, VD
Tel: +46 73 984 00 12
E-post: ulric.ljungblad@freemelt.com

Fredrik Berne, CFO 
Tel +46 70 341 41 71 
E-post: fredrik.berne@freemelt.com 

Övrig information


