
  
 

  
 

 
 

Zazz Energy of Sweden AB 
Delårsrapport juli–september 2022 
 

 
Väsentliga händelser under 

tredje kvartalet 2022 
 

Bolagets resultat i Grekland uppgick till 2,8 mkr 

Bolaget tillförs 15,5 mnkr i en brygglånefacilitet  

Bolaget tillförs 8,2 mnkr i en riktad emission 

Bolaget har en ny CFO – Sverker Carnemark 

 

Väsentliga händelser efter 
periodens utgång 

 
Styrelseledamot Katarina Toremalm har begärt utträde 
ur styrelsen 

Bolagets biooljeanläggning i Grekland pausas utan 
inkomstbortfall 

Bolaget genomför en riktad emission av aktier om ca 
11,4 mkr och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner 

Finansiell översikt och nyckeltal  
  

 
     

kkr 2022 jul- sep Ack 2022  2021 jul- sep Ack 2021 

Nettoomsättning 0  0  0 0  

Rörelseresultat 1 920 -8 271  -35 -940 

Periodens resultat -117 -13 016  -35 -940 

Resultat per aktie (SEK) -0,003 -0,371  -0,0005 -0,013 

Antal aktier vid periodens 
utgång 

35 024 937 35 024 937  73 441 383 73 441 383 

Soliditet (%) 60,16% 60,16%  91,07% 91,07% 
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VD HAR ORDET 
 

Bolaget har under det tredje kvartalet tagit in nytt 
kapital i två omgångar. Den första delen bestod av 
upptagandet av en brygglånefacilitet om 15,5 mnkr 
och den andra var en riktad emission som tillförde 
bolaget 8,2 mnkr.  

Arbetet med att projektera nya biooljedrivna 
kraftvärmeverk tar mycket tid i anspråk. Vi hade inte 
lyckats nå några nya signerade avtal vid utgången 
av kvartalet och inte heller återstarta de två projekt 
som stannat under våren.  

Ett stort problem är att vi saknar leverantörs-
garantier för ett antal projekt för vilka avtal tecknats 
och delbetalningar gjorts. Bolaget har under 
kvartalet tagit fram en åtgärdsplan med krav på 
leverantören vid start av nya projekt. Detta för att 
skydda bolagets investeringar. 

Vidare har arbetet varit inriktat mot att bygga upp 
interna funktioner och strukturer för att kunna 
hantera projektaffärer av den storleksordning och 
omfattning som bolaget siktar på. Samtliga avtal 
som har relevans i kommande projekt har 
reviderats och förhandlats. Inom områden där avtal 
saknats har nya skapats och förhandlats. Avsikten 
med det här arbetet är att skapa en säker plattform 
för de investeringar Zazz Energy planerar att 
genomföra. 
 
Under rapportperioden fullföljdes förvärvet av det 
bolag i Grekland i vilket Zazz Energys första egna 
kraftproducerande anläggning drivs. I och med 
detta kan dotterbolaget konsolideras i 
koncernstrukturen.  
 

Vi ser inflationspåverkan på kostnadssidan både för 
anläggningarna och för råvaror. Den försvagning av 
den svenska kronan gentemot dollarn på drygt 20% 
som skett under årets tre första kvartal skapar 
problem för de delar av investeringarna som sker i 
dollar.  

Händelser efter periodens slut 

Som framgår av ett pressmeddelande publicerat 
den 13 oktober 2022 står kraftverket i Grekland på 
paus. I avvaktan på att en ny anläggning för 
produktion av bioolja ska tas i drift har leverantören 

NAIS Energy P.C. valt att kompensera Zazz Energy för 
intäktsbortfall i stället för att leverera bioolja.  

Företagsledningen har krävt NAIS på svar om dess 
förmåga att fullgöra sina förpliktelser som leverantör, 
dock utan resultat. Eftersom kraftverket i Grekland är 
en viktig källa till löpande intäkter och en indikator på 
leverantörens förmåga att leverera och driftsätta 
anläggningar ser ledningen mycket allvarligt på 
situationen. 

Framtidsutsikter och marknadskommentarer 

Efterfrågan på planerbar förnyelsebar 
kraftproduktion växer. Grekland har satt ett 
ambitiöst mål för tillväxten inom bioenergi, 
motsvarande 17% årligen, mellan 2020 och 2030. 
Företaget avser därför att fortsätta utveckla sin 
närvaro i Grekland förutsatt att leverantören NAIS 
Energy uppfyller kraven i den kommunicerade och 
tidsatta åtgärdsplanen.  

Zazz Energy skapar anläggningar som ingår i det 
lokala kretsloppet genom att använda skogs- och 
jordbruksrester i produktion av värme och biokol till 
lokalsamhället och samtidigt minimerar de lokala 
transporterna. Efterfrågan på biokol i Norden 
väntas öka både i form av jordförbättring och för 
tillverkning av fossilfritt stål och bedöms att uppgå 
till flera miljarder kronor, vilket ger företaget bra 
förutsättningar för etablering. Vi har tillsammans 
med vår leverantör tagit fram ett koncept som är 
anpassat för den nordiska marknadens segment 
förnyelsebar värmeproduktion som också 
inkluderar biokol.  

Nya angränsande produktområden 

Vi ser över möjligheten att bredda bolagets 
verksamhet genom investeringar exempelvis inom 
produktion av bioolja för att på så sätt får en ökad 
kontroll av råvaror och slutprodukter. Bolaget 
avser att komplettera den grekiska marknaden 
med den nordiska, med inriktning på segmentet 
pyrolys av biomassa. 

Ari Kemppainen 

VD ZAZZ Energy of Sweden AB
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KORT OM ZAZZ ENERGY 
 
 

Zazz Energy är ett bolag inom energisektorn som säljer, 
bygger och driftsätter kraftverk som drivs med olika typer av 
biobränslen. Dessa kraftverk möjliggör omställningen från 
fossilberoende till förnyelsebar elkraftproduktion.  

Bolagets affärsmodell strävar till att möjliggöra 
förverkligandet av miljömål genom etablering av 
avfallsförgasnings- och förbränningsanläggningar som 
producerar elkraft och värme. I de anläggningar där 
biomassa används som råvara produceras även biokol, 
tjära och trävinäger. 

Målet är att effektivt utnyttja och omvandla 
restprodukter & avfall till elkraft, värme och biokol för 
att därigenom skapa förutsättning för en cirkulär lokal 
ekonomi. Värdeskapandet sker genom långsiktiga 
investeringar som syftar till minimalt resursutnyttjande 
och låga driftskostnader för en stabil energiförsörjning.  

 

  

 

Zazz Energy uppför och säljer nyckelfärdiga anläggningar 
inklusive byggnation, installation, utbildning, och service. 
Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva 
anläggningar i egen regi, på marknader där detta är 
fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz Energy själva 
producerar elkraft, värme, biokol, trätjära och trävinäger, 
vilka säljs direkt till kund av Bolaget. 

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 
Bolagets anläggning i Grekland har som tidigare 
meddelats pausats på grund av de ökade kostnaderna för 
bioolja. Leverantören NAIS Energy PC har därvid valt att 
ersätta bolaget för utebliven vinst utifrån ursprunglig 
resultatkalkyl. Per 30:e september uppgår resultatet för 
verksamheten i Grekland till 2 780 tkr vilket också 
redovisas under övriga intäkter  

 
Inga intäkter finns i Zazz Energy of Sweden AB:s övriga 
verksamhet för denna period.  

 
Rörelsekostnader 
Bolaget hade -0,9 mkr i rörelsekostnader för kvartal 3. En 
återlagd kostnadspost bestående av råvaror (bioolja) om 
3,1 mkr vilket är ett resultat av en förhandling med den 
grekiska leverantören där förskottsbetalad bioolja kan 
avropas vid senare tillfälle.  
Totala rörelsekostnaderna har ökat i jämförelse med 
samma period föregående år. Detta delvis på grund av 
tillkomna kostnader för kommande projektstart samt 
uppstartskostnader för bolaget i Grekland. 

 
Resultat 
Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -0,1 mkr.  

 
Tillgångar 
Bolagets tillgångar uppgick till 57,6 mkr. Utöver kassa om 
13,2 mkr består tillgångarna främst av anläggningar samt 
tillstånd och licenser från NAIS ENERGY PC. 

 
Eget kapital 
Bolagets egna kapital uppgick till 34,6 mkr per 2022-09-30 
jämfört med 2,5 mkr per 2021-09-30. Ökningen i eget 
kapital förklaras främst av skillnaden i överkursfond. 

Skulder 
Bolagets skulder uppgick till 22,9 mkr per 2022-09-30 
bestående av i huvudsak av kortfristiga skulder. Föregående år 
var motsvarande skulder på 0,2 mkr. 

 
Finansiell kalender för 2022 och 2023 
22 november Delårsrapport kvartal 3 2022 
23 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022 och delårsrapport 

kvartal 4 2022 
17 april 2023 Årsstämma   

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

revisor. 

 
Stockholm 22 November 2022 

 

Ari Kemppainen 
VD ZAZZ Energy of Sweden AB 

För vidare information, kontakta: 
Ari Kemppainen +46729492199 
ari.kemppainen@zazzenergy.com
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Resultaträkning (kkr) 
Kvartal 3 
2022-07-01-
2022-09-30 

Kvartal 3 
2021-07-01 - 
2021-09-30 

9 månader 
2022-01-01 - 
2022-09-30 

9 månader 
2021-01-01- 
2021-09-30 

12 månader 
2021-01-01-
2021-12-31 

 
Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning - - - - -  

Övriga intäkter  *2 780  *2 780    

Summa intäkter 2 780 - 2 780 - -  

       

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter **3 088 - - - -  

Övriga externa kostnader -2 116 -35 -7 303 -621 -2905  

Personalkostnader -1 560 - -3 023 -319 -1344  

Avskrivningar  -272 - -725 - -  

Summa rörelsekostnader -860 -35 -11 051 -940 -4 249  

       

Rörelseresultat 1 920 -35 -8 271 -940 -4 249  

 
     

 

 
     

 

Resultat från finansiella poster       

Räntekostnader och liknande 
poster 

-2 037 - -4 745 - -1 193  

Resultat efter finansiella poster -117 -35 -13 016 -940 -5 442  
       

Resultat före skatt -117 -35 -13 016 -940 -5 442  
       

Skatt - - - - -  

Periodens resultat -117 -35 -13 016 -940 -5 442  

 

     

 

  

  

             
  
 * Avser kompensation drift  
** Avser återföring förskottsbetalad bioolja 
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  Balansräkning (kkr) 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

 

   

 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar Immateriella 
anläggningstillgångar 

Licenser och liknande rättigheter 24 405 2 585 8 938 

Summa immateriella anläggningstillgångar 24 405 2 585 8 938 

Materiella anläggningstillgångar     

Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 8 490 - - 

Summa materiella anläggningstillgångar 8 490 - - 

Finansiella anläggningstillgångar     

Andra långfristiga fordringar 4 981 - - 

Summa finansiella anläggningstillgångar 4 981 - - 
    

Summa anläggningstillgångar 37 876 2 585 8 938 
    

Omsättningstillgångar     
Varulager - - - 

Kortfristiga fordringar     

Aktuella skattefordringar 13 - - 

Övriga fordringar 6 461 18 3 633 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter - - 30 

Summa kortfristiga fordringar 6 474 18 3 663 
    

Kassa och bank 13 235 125 7 597 
    

Summa omsättningstillgångar 19 709 143 11 260 

SUMMA TILLGÅNGAR 57 585 2 728 20 198 
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Balansräkning (kkr) 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

 

   EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 1 225 514 735 

Summa bundet eget kapital 1 225 514 735 
 

   
Fritt eget kapital 

Överkursfond 54 420 5 457 17 165 

Balanserat resultat -7 987 -3 451 -2 545 

Periodens resultat -13 016 -35 -5442 

Summa fritt eget kapital 33 417 1 971 9 178 
    

Summa eget kapital 34 642 2 485 9 913 

Långfristiga skulder    

Övriga långfristiga skulder 2 906 - - 
 

   
Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 492 - 850 

Aktuella skatteskulder 75 244 71 

Övriga kortfristiga skulder 19 450 -1 9 239 

Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

20 - 125 

Summa kortfristiga skulder 20 037 243 10 285 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 57 585 2 728 20 198 
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Kassaflödesanalys (kkr) 1/7 - 30/9 2022 

 

1/7 - 30/9 2021

Den löpande verksamheten  

Rörelseresultat 1 920 -35

Avskrivningar 272 -

Finansiella kostnader -2 038 -

Skatt - -

  

Förändring rörelsekapital  

Förändring varulager - -

Förändring fordringar -5 452 34

Förändring leverantörsskulder -1 922 -

Förändring övriga kortfristiga skulder  11 200 -

Kassaflöde löpande verksamheten 3 980 -1

  

Investeringsverksamheten  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 43 -

Investeringar i materiella anläggningstillgångar - -

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - -

Kassaflöde investeringsverksamheten 43 -

  

Finansieringsverksamheten  

Nyemissioner 7 248 -

Emissionskostnader - -

Upptagna lån -94 -

Kassaflöde finansieringsverksamheten 7 154 -

  

Periodens kassaflöde 11 177 -1

Likvida medel vid periodens början 2 058 126

Likvida medel vid periodens slut 13 235 125
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De 10 största ägarna per den 30 september 2022 

 

Namn AK B Innehav % Röster Röster %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 6 202 858 17,71 6 202 858 17,71
ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL 2 422 159 6,92 2 422 159 6,92
CBLDN-AB-AF-OWN-C-CLIENT AC 2 000 000 5,71 2 000 000 5,71
KAPETANAKIS, PETROS 1 700 000 4,85 1 700 000 4,85
AVANZA PENSION 1 569 492 4,48 1 569 492 4,48
HANSSON, PATRIK 1 160 000 3,31 1 160 000 3,31
ÄNGES, KERSTIN 1 160 000 3,31 1 160 000 3,31
BERGLI, ARNE 1 000 000 2,86 1 000 000 2,86
Persson, Kjell Gunnar 906 385 2,59 906 385 2,59
AXEL F O VILNA LINDMARKERS STIFTELSE 602 000 1,72 602 000 1,72


