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Januari – December 2021
Ett snabbväxande grönt Energibolag för grön energiproduktion

Finansiell översikt och nyckeltal 

TSEK 2021 2020

Nettoomsättning 0 113

Rörelseresultat -4 447 -2 417

Periodens resultat -4 559 -2 417

Resultat per aktie -0,057 -0,034

Antal aktier vid periodens utgång 105 081 383 71 484 333

Soliditet (%) 57,6% 71,0%

Väsentliga händelser under  
fjärde kvartalet 2021 

Bolaget tillförs 12,7 mkr i en riktad emission 5 oktober

Christian Casselborg tillträder som VD 1 november

Per Nordberg tillträder som styrelseordförande 24 
november

Bolaget investerar i en biooljaanläggning med 
20-årigt elevtal värt ca 300 miljoner kronor under sin 

20-åriga löptid. Investering görs 13 december

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Införande av incitamentsprogram till ledningen 

Sammanläggning av bolagets aktier med förhållande 
5:1 

Bolaget tillförs 10 mkr i en riktad emission 

Bolaget tillförs 8 mkr i förtida optionslösen av teck-
ningsoption 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 7 februari 

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

bolagets aktier 

Bolaget slutförhandlar om en ny biooljeanläggning 
med 20-årigt elavtal värt 300 miljoner under sin 

20-åriga löptid 



VD HAR ORDET

Bolaget har accele-
rerat sin verksam-
het under 2021 och 
investerade under 
december månad  i 
sin första anlägg-
ning för produktion 
av miljövänlig el i 
Grekland. Intäkter 
från denna kommer 
att infalla i början av 
2022. Investeringen 
omfattar en biool-
jeanläggning med 

ett 20-årigt elavtal värt ca 300 miljoner kronor. Denna 
anläggning är ett första viktigt steg för bolaget att ut-
vecklas från en sk start up till ett hållbart miljövänligt ak-
tör och bolag i omställningen till grön energiproduktion. 

Under januari månad investerade bolaget i en biomas-
saanläggning med 20-årigt elavtal värt ca 300 miljoner 
kronor under en löptid på 20år.  Denna anläggning kom-
mer att producera såväl el som producera varmvatten/
värme samt biokol. Biokolet är väldigt viktigt för ZAZZ 
Energy då det är ett jordförbättringsmaterial, koldioxid 
negativt och utvecklar bolagets miljövänliga produkter.

Bolaget noterades på Nasdaq First North GM den 7 febru-
ari och i samband med detta ingick Styrelsen och större 
aktieägare en överenskommelse  om lock up i 12 måna-
der vilket representerar 22% av bolagets aktier.

Under januari/februari slutförhandlar bolaget om ytter-
ligare en ny biooljeanläggning med 20-årigt elavtal värt 
300 miljoner under sin 20-åriga löptid.

Framtidsutsikter och marknadskommentarer

Framtiden ser ljus ut för alla miljövänliga och gröna 
bolag. Klimatkrisen är inget som kommer lösas 
kortsiktigt och bolagets produkter med miljövänlig grön 
el, varmvatten/värme och biokol kommer efterfrågas på 
många marknader. Bolagets fokus kommer att ligga på 
grekiska samt den svenska marknader kortsiktigt men 
hela Europa långsiktigt.

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 an-
läggningar för grön elproduktion med bioolja. Zazz En-
ergy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive installa-
tion, 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 an-
tal 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 an-
läggningen oavsett val av avfallsmaterial för förgasning 
i anläggningen. Restprodukterna biokol och trävinäger 
produceras därutöver även i anläggningar skapade för 
förgasning av avfallstypen biomassa. Restprodukterna 
biokol och trävinäger kan även förädlas, säljas och utgöra 
en inkomstkälla för ägaren av förgasningsanläggningen. 



FINANSIELL ÖVERSIKT
Omsättning 
Bolaget hade inga intäkter under 2021 då Bolaget inte hade 
några operativa projekt igång under räkenskapsåret. 

Rörelsekostnader 
Bolaget hade -4,5 MSEK i rörelsekostnader under 2021, 
bestående främst av personalkostnader om -1,3 MSEK samt 
övriga externa kostnader om -2,6 MSEK. De övriga exter-
na kostnaderna består främst av konsultarvoden. Totala 
rörelsekostnaderna har ökat från 2020 delvis på grund av 
tillkomna kostnader för råvaror och förnödenheter beståen-
de av till största del biobränsle för kommande projektstart.  

Resultat 
Resultat efter skatt under 2021 uppgick till -4,6 MSEK. Inga 
avskrivningar har gjorts som påverkat resultatet. Resultat 
efter skatt för 2020 uppgick till -2,4 MSEK. 

Tillgångar 
Bolagets tillgångar uppgick till 20,0 MSEK år 2021. Utöver 
kassa om 7,6 MSEK består tillgångarna främst av tillstånd 
och licenser från NAIS S.A. om 9,1 MSEK. Det är en ökning 
med cirka 17,2 MSEK i totala tillgångar från 2020.   

Eget kapital 
Bolagets egna kapital uppgick till 11,5 MSEK år 2021 jämfört 
med 2,0 MSEK år 2020. Ökningen i eget kapital förklaras 
främst av skillnaden i överkursfond.

Skulder 
Bolagets skulder uppgick till 8,5 MSEK år 2021 bestående 
uteslutande av kortfristiga skulder. Det är en ökning om 7,7 
MSEK från 2020, där ett kortfristigt lån om 8,0 MSEK utgör 
majoriteten av förändringen. 

Finansiell kalender för 2022
3 maj  Årsredovisning 2021
10 maj  Delårsrapport Q1 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 24 februari 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 - 31/12 2021 1/1 - 31/12 2020

Ej reviderats Reviderats

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m

Övriga intäkter 0 113

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m 0 113

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -550 -

Övriga externa kostnader -2 611 -1 394

Personalkostnader -1 286 -1 136

Summa rörelsekostnader -4 447 -2 529

Rörelseresultat -4 447 -2 417

Finansiella poster

Räntekostnader -112 0

Resultat efter finansiella poster -4 559 -2 417

Resultat före skatt -4 559 -2 417

Skatter - -

Årets resultat -4 559 -2 417
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Balansräkning (TSEK) 31/12 2021 31/12 2020

Ej reviderats Reviderats

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 11 726 2 585

Summa immateriella anläggningstillgångar 11 726 2 585

Summa anläggningstillgångar 11 726 2 585

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 686 75

Summa kortfristiga fordringar 686 75

Kassa och bank

Summa kassa och bank 7 601 97

Summa omsättningstillgångar 8 287 172

SUMMA TILLGÅNGAR 20 013 2 756

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 735 51

Ej registrerat aktiekapital - -

Omföring överkursfond - 449

Summa bundet eget kapital 735 500

Fritt eget kapital

Överkursfond 17 892 4 003

Balanserat resultat -2 545 -129

Årets resultat -4 559 -2 417

Summa fritt eget kapital 10 788 1 458

Summa eget kapital 11 523 1 958

Kortfristiga skulder

Skatteskulder 59 18

Övriga kortfristiga skulder 8 431 307

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 437

Summa kortfristiga skulder 8 490 799

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 013 2 756
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Kassaflödesanalys (TSEK) 31/12 2021

Ej reviderats

Löpande verksamhet

Rörelseresultat -4 447

Återläggning avskrivningar 0

Finansiella intäkter 0

Finansiella kostnader -112

Skatt 0

Förändring rörelsekapital

Förändring lager 0

Förändring fordringar -611

Förändring kortfristiga skulder 7 691

Kassaflöde löpande verksamhet 2 521

Investeringssverksamhet

Förändring immateriella anläggningstillgångar -9 141

Förändring finansiella anläggningstillgångar 0

Kassaflöde investeringsverksamhet -9 141

Finansieringsverksamhet

Förändring eget kapital 0

Aktieägartillskott 0

Förändring långfristiga skulder 0

Nyemission 14 124

Kassaflöde finansieringsverksamhet 14 124

Årets Kassaflöde 7 504

Ingående kassa 97

Utgående kassa 7 601
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