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Framgångsrik riktad emission 
 

Via en riktad nyemission av 12,3 miljoner nya aktier tillfördes bolaget ca 270 miljoner kronor före emissionskostnader. Flera nya 

svenska och internationella institutionella investerare samt vissa befintliga aktieägare tecknade sig i emissionen. Medlen ska 

användas till att finansiera bolagets löpande verksamhet och den fortsatta industrialiseringen av teknologi för termisk energilagring 

(TES) och Stirlingbaserade elproduktion, med målet att nå industriell serieproduktion under 2021.  

 

Under kvartalet fortsatte bolaget att teckna avsiktsförklaringar. En avsiktsförklaring tecknades med ALEC Energy om 49 MW i 

Mellanöstern och Nordafrika och en tecknades med Atria Power om 65 MW i Indien. I början av fjärde kvartalet tecknades dessutom 

en avsiktsförklaring med JET Energy om 45 MW i fransktalande Afrika. Totalt har Azelio därmed tecknat avsiktsförklaringar 

motsvarande över 418 MW, vilket ger en god bas att bygga vidare från. 

 

Efter periodens utgång genererade Azelio data som medför att energilagringssystems prestanda kan verifieras i enlighet med 

specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion. Detta underlag bedöms 

tillräckligt för att Azelio ska kunna ingå avtal om mindre projekt och är således en milstolpe i systemets kommersialisering. Denna typ 

av data och formella verifieringsrapporter är verktyg för att göra projekt med Azelios teknologi belåningsbara, och kommer i detta 

syfte vara tillgängliga för kunder. 
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Finansiell utveckling koncernen
Kvartal 3: jul – sep 2020 
• Nettoomsättningen uppgick till 164 (285) tkr  

• Rörelseresultatet uppgick till -49 536 (-46 115) tkr 

• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,53 (-1,09) kr  

• Periodens resultat uppgick till -49 764 (-46 089) tkr 

• Kassaflödet uppgick till 192 859 (-63 965) tkr 

• Kassa och bank uppgick till 417 027 (136 140) tkr 

• Första nio månaderna: jan – sep 2020 
• Nettoomsättningen uppgick till 622 (1 099) tkr  

• Rörelseresultatet uppgick till -142 938 (-107 152) tkr 

• Resultat per aktie före och efter utspädning -1,57 (-2,54) kr  

• Periodens resultat uppgick till -143 431 (-107 409) tkr 

• Kassaflödet uppgick till 361 371 (-195 020) tkr 

• Kassa och bank uppgick till 417 027 (136 140) tkr 

 

Väsentliga händelser 
Kvartal 3: jul – sep 2020 
• En avsiktsförklaring tecknades med ALEC Energy för energilagring 

om 49 MW i Mellanöstern och Afrika 

• Avtal tecknades med ALEC Energy om installation av ett 

verifieringsprojekt i Abu Dhabis hållbara stadsprojekt, Masdar City.  

• Installation av verifieringsprojektet i Abu Dhabi startade. Syftet 

med projektet är att utvärdera Azelios energilagringsteknologi för 

att inkluderas i Masdars produktportfölj.  

• Det ledande globala certifieringsorganet UL utsågs för att 

möjliggöra för Azelio att bedriva kommersiell verksamhet i USA. 

Målet är att under 2021 få certifiera Azelios teknik baserat på ett 

specifikt projekt i Kalifornien. 

• En avsiktsförklaring tecknades med Atria Power om energilagrings-

system om 65 MW i Indien. Systemen ska användas för att leverera 

el och värme till samhällen på den indiska landsbygden. 

• En emission om 270,6 MSEK brutto riktades till flera nya svenska 

och internationella institutionella investerare samt vissa befintliga 

aktieägare. 

• En livscykelanalys utförd av forskningsinstitutet RISE visade att 

klimatpåverkan av Azelios energilagringssystem (TES.POD) är 

betydligt mindre än den för litiumjonbatterier och dramatiskt 

mindre än för dieselgeneratorer. 

 

Efter periodens utgång 
• Azelio gick med i branschorganisationen California Solar & Storage 

Association (CALSSA) för att stärka sin närvaro i delstaten. Den 

kaliforniska marknaden för solenergi och lagring är mycket aktiv 

och Azelio har hittills tecknat tre avsiktsförklaringar för delstaten. 

• Azelio verifierade energilagringssystems prestanda i enlighet med 

specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet 

motsvarande 13 timmars elproduktion. Bolaget nådde därmed en 

milstolpe i kommersialiseringen av systemet.  

• En avsiktsförklaring tecknades med Jet Energy om energilagring 

om 45 MW i Marocko och övriga delar av fransktalande Afrika 

Nyckeltal koncernen 
  

jul-sep  
2020 

jul-sep  
2019 

jan-sep 
2020 

jan-sep 
2019 

jan-dec  
2019 

Nettoomsättning, tkr 164 285 622 1 099 1 670 

Rörelseresultat, tkr -49 536 -46 115 -142 938 -107 152 -160 510 

Årets resultat, tkr -49 764 -46 089 -143 431 -107 409 -160 897 

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,53 -1,09 -1,57 -2,54 -3,80 

Eget kapital, tkr 820 543 456 620 820 543 456 620 710 374 

Soliditet, % 86 81 86 81 82 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -31 535 -34 252 -109 412 -99 618 -129 853 

Kassa och bank, tkr 417 027 136 140 417 027 136 140 55 634 
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Kommentar från VD

Energiomställningen går allt snabbare 
Omställningen till förnybara energikällor ökar i hastighet, pådriven av en 

ökad insikt om klimathoten, sjunkande priser framförallt på solceller 

men även av att många under pandemin insett att ett snabbare skifte är 

möjligt. IEA utropade i sin stora årliga rapport sol till det kommande 

decenniets energikung. I september skärpte Kina, som är världens näst 

största ekonomi och det största utsläppslandet, sina ambitioner på 

klimatområdet med målet att nå klimatneutralitet år 2060. Samtidigt 

beslutade Kalifornien som räknas som världens femte största ekonomi, 

att enbart sälja elbilar år 2035 medan EU utfäste sig att snabba upp sin 

energiomställning genom att väsentligt höja målen för 2030.  

 

Sammantaget har nu sju länder, däribland Sverige, Storbritannien, 

Frankrike och Tyskland gjort legalt bindande utfästelser om nollutsläpp. 

Ytterligare 21 länder, Kalifornien och EU har på andra sätt tydligt angett 

att de avser bli klimatneutrala. Några siktar på att nå detta mål redan 

2030, Kalifornien siktar på 2045 medan de allra flesta siktar på att göra 

det till år 2050, i linje med Parisavtalet. 

 

Denna gröna omställning stod i fokus när jag deltog vid Exponential 

Climate Action Summit i New York i slutet av september. På mötet 

konstaterades att priserna på solceller och vindkraft har sjunkit så att de 

blivit kommersiellt mycket attraktiva energikällor, vilket återspeglar sig 

i en hög utbyggnadstakt. För att förändring också ska kunna ske i 

exponentiell takt framhöll flera medverkande att fokus måste skifta till 

att öka digitaliseringen av elsystemet och bygga ut den distribuerade 

lagringskapaciteten. Här har Azelio med en kostnadseffektiv, flexibel och 

miljövänlig lösning för långvarig energilagring möjlighet att ta en 

betydande roll. 

Finansiering på plats 
Tredje kvartalet kännetecknades av högt tempo. I samband med den 

riktade emissionen på 270,6 MSEK brutto mötte vi ett starkt intresse 

från många investerare, såväl institutionella som privata. Detta 

återspeglar sig också i ägarlistan, inte minst strax under de tio största. 

Dialoger med högt specialiserade investerare i Europa och USA 

bekräftade bilden av att långvarig lagring av energi är en av nycklarna till 

att kunna fullfölja omställningen till gröna energislag. Emissionen täcker 

merparten av det kapitalbehov vi har för att kunna industrialisera vår 

lagringslösning och för oss långt in i nästa år. Vi har tidigare sagt att vi 

vill lösa vårt återstående kapitalbehov med en kombination av aktier, 

olika typer av lån och bidrag, vilket vi står fast vid. 

Fördjupat samarbete med Stena Aluminium 
Vi arbetar kontinuerligt med vår industrialisering. Ett viktigt steg togs 

under kvartalet när vi inledde ett samarbete med Stena Aluminium för 

att hitta ett sätt att färdigställa våra lagringsenheter hos dem för att 

därigenom rationalisera bort en omgång nedsmältning av aluminium. En 

sådan lösning skulle också minska behovet av transporter då 

lagringsenheterna som sätts samman hos AQ Systems i småländska 

Vaggeryd, skulle skickas till Stena Aluminium i småländska Älmhult för 

att därifrån gå direkt till kund, storleksmässigt optimerade för 

containerfrakt. Stirlingmotorerna skickas parallellt från vår anläggning i 

Uddevalla till kund. 

 

En annan viktig händelse under kvartalet var att vi fick resultaten från 

en tredjepartsverifierad livscykelanalys som visar att koldioxidavtrycket 

för vår lösning är minst 29 procent lägre än för litiumjonbatterier och 96 

procent lägre än för dieselgeneratorer. En lösning tillsammans med 

Stena Aluminium skulle förbättra våra siffror ytterligare.  

Fortsatt stärkta affärsrelationer 
Vi ingick två avsiktsförklaringar under kvartalet, en med ALEC Energy 

inriktat på Mellanöstern och Afrika och en med indiska Atria Power. 

Efter kvartalets slut tecknade vi ytterligare en avsiktsförklaring, denna 

gång med Jet Energy, varefter den totala kapaciteten som omfattas av 

avsiktsförklaringar överstiger 418 MW. Vi räknar inte med att alla de 

projekt som beskrivs i avsiktsförklaringarna kommer att genomföras, 

samtidigt som flera av dem syftar till att skapa väsentligt större 

samarbeten. Sammantaget har vi idag tillräckliga volymer för att bygga 

en stark bas med referensprojekt från vilka vi kan bygga vidare från. 

 

USA i fokus 
Vi arbetar också målmedvetet med att etablera oss tydligt på den 

amerikanska marknaden, och då framförallt i Kalifornien. Vi har hittills 

slutit tre avsiktsförklaringar för Kalifornien och inlett flera dialoger med 

potentiella kunder. Det globala certifieringsorganet UL ska utvärdera vår 

teknologi för att möjliggöra kommersiell verksamhet på den 

amerikanska marknaden. Målet är att under nästa år få en certifiering 

av tekniken baserat på ett specifikt projekt i Kalifornien. Vi beslutade 

också att gå med i den kaliforniska branschorganisationen CALSSA. 

Verifiering klar för mindre projekt 
I oktober nådde vi en milstolpe i kommersialiseringen av 

energilagringssystemet då vi framgångsrikt verifierade prestandan i 

enlighet med specifikationen om 13 kW uteffekt med en 

lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion. Vi har därmed 

ett underlag som gör det möjligt för oss att avtala om mindre 

kommersiella projekt. 

 

Azelio har kunnat hantera omställningar till följd av pandemin relativt 

bra, där omsorgen av medarbetarna har varit prioriterat. Trots viss grad 

av distansarbete har vi kunnat upprätthålla en hög grad av produktivitet. 

Vi har som rapporterat i Q2 på grund av reserestriktioner valt att 

genomföra första fasen i verifieringen i Sverige istället för Marocko. 

Vi fortsätter att följa plan 
Att utveckla en helt ny teknologi är en tillvaro där nya utmaningar tillhör 

vardagen. Jag är därför stolt över att vi fortsätter att följa vår plan mot 

att utifrån en solid kommersiell plattform kunna starta volymproduktion 

under tredje kvartalet 2021. Det kommersiella intresset för vår produkt 

är mycket stort och de dialoger vi för är positiva och drivs framåt i gott 

tempo, pandemin till trots. 

 

Jonas Eklind, VD

 

”Det kommersiella intresset för vår produkt är 
mycket stort och de dialoger vi för är positiva 
och drivs framåt i gott tempo, pandemin till 
trots.” 

– Jonas Eklind, VD 
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Verksamheten 

 

Hållbar energi för alla 
Tillgång till pålitlig och hållbar energi i rätt form och till rätt kostnad är 

avgörande för att nå klimatmålen och en förutsättning för global 

ekonomisk tillväxt. På många platser i världen finns sol- och vindenergi i 

överflöd, men ingen möjlighet att ansluta sig till ett tillförlitligt elnät. 

 

Azelio har en lösning som kan ge förnybar energi till alla, när den behövs. 

Lösningen lagrar energi från sol och vind och gör den sedan tillgänglig 

som el och värme dygnet runt till en mycket konkurrenskraftig kostnad.  

 

 

 
En stor och växande marknad 
Med effektiv lagring av förnybar energi adresserar Azelio en mycket stor 

och snabbt växande marknad. Idag lever en miljard människor utanför 

elnät och dubbelt så många i områden med instabila elnät. Sedan Azelio 

framgångsrikt demonstrerade teknologin 2018 har bolaget erhållit 

kvalificerade förfrågningar på över 3,9 GW motsvarande en 

lagringskapacitet om 50 GWh och 170 miljarder kronor i potentiellt 

ordervärde. 

 

 
 

En banbrytande lösning 
Lösningen, som benämns TES.POD lagrar energi som 600 graders värme 

i återvunnen aluminium. Energin omvandlas på begäran till el via en 

Stirlingmotor, och till värme på 55 - 65 grader Celsius. Systemet kan 

uppnå en total verkningsgrad om upp till 90 procent från el till utgående 

energi i form av el och värme. Lösningen är modulbaserad och 

kostnadseffektiv från 0,1 MW till 100 MW och kan förse till exempel 

sjukhus, fabriker, gruvor och mindre samhällen med förnybar energi 

dygnet runt. 

 

 
 
I steget från innovation till industrialisering 
Efter att framgångsrikt demonstrerat tekniken 2018 och installerat 

lösningen i den världsledande solparken Noor i Marocko 2019, följer 

Azelio en tydlig plan; att industrialisera och kommersialisera sin 

innovation globalt och därmed lägga grunden för ett nytt betydande 

svenskt industriföretag. Steget från innovation till industrialisering tas 

tillsammans med väletablerade globala partners. 

 

Nästa etapp för bolaget har inletts i vilken teknologin verifieras under 

verkliga förhållanden för att underlätta för kunder att finansiera projekt 

med Azelios teknologi. Verifieringen genomförs av DNV-GL och banar 

väg för kommersiella projekt och start av serieproduktion under Q3 

2021.
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Väsentliga händelser 

Kvartal 3: juli - sep 2020 
Avsiktsförklaring med ALEC Energy för 
energilagring i Mellanöstern och Afrika 
En avsiktsförklaring (MoU) som innefattar ett samarbete över 49 MW 

installerad kapacitet av Azelios energilagring fram till 2025 tecknades 

med ALEC Energy. Projekten är inriktade på Mellanöstern och Afrika, där 

ALEC Energy avser utöka sitt erbjudande som projektutvecklare och 

systemintegratör av förnybara energiprojekt. ALEC Energy är en del av 

ALEC Engineering som sysselsätter över 12 000 personer. 

 

Avtal med ALEC Energy om installation av 
verifieringsprojekt i Abu Dhabi 
Avtal tecknades med ALEC Energy om att förbereda och genomföra 

installationen av ett verifieringsprojekt i Abu Dhabis hållbara 

stadsprojekt, Masdar City. Installationen startades under kvartalet. 

Verifieringsprojektet som Azelio genomför tillsammans med Masdar och 

Khalifa University syftar till att utvärdera Azelios energilagringsteknologi 

för att inkluderas i Masdars produktportfölj. 

  

Azelio valde UL som certifieringsorgan 
Det ledande globala certifieringsorganet UL uppdrogs att utvärdera 

Azelios energilagringssystem med målet att under 2021 få en certifiering 

av tekniken baserat på ett specifikt projekt i Kalifornien.  UL som är 

referens för många nordamerikanska nätstandarder, ska i samband med 

certifieringen utvärdera Azelios teknik för att möjliggöra fullständig 

överensstämmelse med lokala nätkoder och säkerhetsdirektiv. Valet av 

certifieringsorgan är ett led i Azelios strategi att gå in på den 

amerikanska marknaden. 

 

Avsiktsförklaring med Atria Power för energi-
lagring i Indien 
En avsiktsförklaring (MoU) tecknades med det indiska energibolaget 

Atria Power om att samverka kring installation av över 65 MW av Azelios 

energilager i Indien fram till år 2025. Atria Power avser att använda 

Azelios energilagringsteknik för att leverera både el och värme till 

samhällen på den indiska landsbygden. Avtalet är Azelios första i landet, 

en marknad med stor potential för förnybara energilösningar i områden 

utan elnät. 

 

Riktad emission om 270 MSEK 
En emission om 270,6 MSEK brutto riktades till flera nya svenska och 

internationella institutionella investerare, samt vissa befintliga aktie-

ägare. Medlen ska användas för att finansiera löpande verksamhet och 

den fortsatta industrialiseringen av teknologin för termisk energilagring 

(TES) och Stirlingbaserad elproduktion, med målet att nå industriell 

serieproduktion under 2021. Antalet aktier ökade genom emissionen 

med 12 300 000, från 91 752 900 till 104 052 900, och aktiekapitalet med 

6 150 000 kronor, från 45 876 451 kronor till 52 026 452 kronor.  

 

Azelios teknik mer hållbar än litiumbatterier 
En livscykelanalys utförd av forskningsinstitutet RISE visade att 

klimatpåverkan av Azelios energilagringssystem (TES.POD) mätt som 

CO2-ekvivalenter är betydligt mindre än den för litiumjonbatterier och 

dramatiskt mindre än för dieselgeneratorer. 

Efter periodens utgång 
Azelio blir medlem i CALSSA 

Azelio stärkte sin närvaro i Kalifornien ytterligare genom att bli medlem 

i California Solar & Storage Association, CALSSA, delstatens största 

branschorganisation för grön energi med över 550 medlemsföretag. 

Kalifornien är en av de största och mest framgångsrika marknaderna för 

solenergi i världen där Azelios energilagringslösning möter stort 

intresse. 

 

Systemets prestanda verifierad 
Azelio har framgångsrikt genererat verifieringsdata så att prestandan för 

bolagets energilagringssystem kunnat verifieras i enlighet med 

specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet 

motsvarande 13 timmars elproduktion. Bolaget har därmed nått en 

milstolpe i kommersialiseringen av sitt energilagringssystem.  

 

Avsiktsförklaring med Jet Energy 
En avsiktsförklaring (MoU) tecknades med Jet Energy i Marocko om att 

samverkan kring energilagring med Azelios TES.POD i Marocko och 

övriga fransktalande Afrika. Samarbetet omfattar lagringskapacitet 

motsvarande totalt ca 45 MW fram till 2025 med Jet Energy som 

projektutvecklare. 
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Finansiell utveckling koncernen 

Kvartal 3: juli – sep 2020  

Intäkter, kostnader och resultat 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättningen uppgick till 164 (285) tkr. Aktiverat arbete för egen 
räkning uppgick till 25 250 (30 268) tkr för kvartalet. 

Rörelsens kostnader 

Kostnaderna uppgick till -74 984 (-76 667) tkr.  

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet uppgick till -49 536 (-46 115) tkr. 

Finansiella poster 

Resultat från finansiella poster uppgick under perioden till  

-228 (25) tkr och bestod i huvudsak av ränteintäkter, räntekostnader och 

liknande resultatposter. 

Resultat 

Resultatet uppgick till -49 764 (-46 089) tkr. Resultatet per aktie före och 

efter utspädning uppgick till -0,53 kr (-1,09 kr). 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 

Kassaflöde  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 

-31 535 (-34 252) tkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 

251 979 (-1 867) tkr, varav en riktad nyemission tillförde bolaget 249 780 

tkr. 

Investeringar 

Under kvartalet gjordes investeringar som påverkade kassaflödet med    

-27 585 (-27 846) tkr, främst aktiverad utveckling. 

Finansiell ställning 

Likvida medel uppgick per den 30 september till 417 027 (136 140) tkr.  

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 820 543 (456 620) tkr eller 

7,89 (10,78) SEK per aktie. Soliditeten var vid samma tidpunkt 86 (81) 

procent. 

 

Nio månader: jan – sep 2020  

Intäkter, kostnader och resultat 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättningen uppgick till 622 (1 099) tkr. Minskningen beror på 
minskad reservdelsförsäljning. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick 
till 87 261 (91 195) tkr för perioden. 

Rörelsens kostnader 

Kostnaderna uppgick till -238 388 (-200 063) tkr. Ökningen är till stor del 

hänförlig till ökade prototypkostnader, personalkostnader och konsult-

kostnader. 

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet uppgick till -142 938 (-107 152) tkr. 

Finansiella poster 

Resultat från finansiella poster uppgick till -490 (-257) tkr och bestod i 

huvudsak av ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter. 

Resultat 

Resultatet uppgick till -143 431 (-107 409) tkr. Resultatet per aktie före 

och efter utspädning uppgick till -1,57 kr (-2,54 kr). 

Kassaflöde och investeringar 

Kassaflöde  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -109 412 (-99 

618) tkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var  

557 226 (-2 017) tkr. 

Investeringar 

Under perioden gjordes investeringar som påverkade kassaflödet med   

-86 443 (-93 385) tkr, främst aktiverad utveckling. 

 

Aktiekapital 
Aktiekapitalet i koncernen ökade med 30 853 tkr under perioden till  

52 026 tkr genom en ökning av antalet aktier under tredje kvartalet 

med 12 300 000 och under det första kvartalet med 49 405 405 aktier 

till totalt 104 052 900 aktier.  

 



8 

 

De 10 största aktieägarna den 30 sep 2020 
Namn Ägarandel % 
Blue Marlin AB / Kent Janér 17,1 

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension  4,3 

Deutsche Bank AG, W8IMY 4,0 

SEB AB, Luxembourg Branch, W8IMY 3,7 

Ilija Batljan 3,2 

Goldman Sachs International Ltd, W8IMY 2,9 

Byggmästare AJ Ahlström Fastighet  2,5 

BNP Paribas Sec Serv Luxemburg, W8IMY 2,0 

 Källa: Euroclear 

 

Teckningsoptioner 
Vid periodens utgång fanns 42 226 667 teckningsoptioner, utställda av 

nio olika serier med lösenpriser från SEK 10 till SEK 130. Vid full 

konvertering av ovanstående teckningsoptioner kommer antalet aktier 

att öka med 6 796 667. 

 

Aktien 
Vid kvartalets slut stängde aktien på 27,40 kronor, vilket var 128 

procent högre än vid årsskiftet.  

 

En extra bolagsstämma den 22 juni beslutade i enlighet med styrelsens 

förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till VD och vissa 

övriga medlemmar i ledningsgruppen, totalt åtta personer.  Incitaments-

programmet innefattar emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner. 

 

Valberedning 
Inför årsstämman 2021 och i enlighet med de instruktioner som gäller 

för Azelios valberedning håller valberedningen på att utses. Kent Janér, 

representerade Azelios största ägare per den 30 september 2020, är 

valberedningens ordförande. 

 

Årsstämma 2021  
Azelios årsstämma 2021 planeras att hållas i Göteborg den 11 maj 2021. 

Då osäkerheten är stor kring utvecklingen av pandemin kommer beslut 

fattas i ett senare skede om vilka försiktighetsåtgärder som behöver 

vidtas för att årsstämman ska kunna genomföras med minsta möjliga 

risk för aktieägare, medarbetare och övriga deltagare. Samtliga 

stämmohandlingar inklusive årsredovisning kommer att finnas 

tillgängliga på bolagets webbplats senast tre veckor innan stämman. 

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets 

huvudkontor och kan sändas per post till de aktieägare som så begär och 

uppger sin postadress. 

 

Organisation 
Annika Nissen utsågs till Vice President Development och medlem av 

företagsledningen efter att ha varit tillförordnad. 

 

Närståendetransaktioner 
Under tredje kvartalet har ett belopp uppgående till 833 (4 900) tkr 

avseende levererade tjänster i samband med bolagets demonstrations-

anläggning i Ouarzazate, Marocko, skuldförts i räkenskaperna. Masen 

innehar 16 666 667 teckningsoptioner i bolaget samt har en 

representant i bolagets styrelse. Totalt uppgår de upplupna kostnaderna 

till 16 593 (13 259) tkr. Dessa tjänster utförs på marknadsmässiga villkor. 

 

Moderbolaget 
Nettoomsättningen för moderbolaget under tredje kvartalet uppgick till 

164 (285) tkr. Rörelseresultatet uppgick till -48 579 (-45 310) tkr och 

periodens resultat till -48 661 (-46 644) tkr. Det totala kassaflödet under 

tredje kvartalet uppgick till 193 832 (-64 185) tkr. Eget kapital vid 

periodens utgång uppgick till 820 292 (461 662) tkr. 

 

Coronapandemin förskjuter tidplan ett kvartal  
Azelio har tidigare under 2020 meddelat att Covid-19 förskjuter bolagets 

övergripande tidplan med ett kvartal till följd av reserestriktioner. 

Förskjutningen innebär att igångsatt kommersiell installation nu 

planeras till Q4 2020 och serieproduktion till Q3 2021. Azelio följer 

utvecklingen kontinuerligt för att planera projektimplementeringen så 

säkert och effektivt som möjligt. 

 

Azelio har inte sökt statligt omställnings- och permitteringsstöd till följd 

av pandemin. Azelio har dock omfattats av generella statliga stöd såsom 

sänkta sociala avgifter för ett antal anställda.  

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Nuvarande värdering av bolagets tillgångar i form av aktiverade 

utvecklingskostnader och lager förutsätter att den affärsplan som tagits 

fram följs. Styrelsen bedömer att de förväntade framtida 

försäljningsvolymerna är så pass omfattande att de diskonterade 

kassaflödena från dessa med god marginal kan rättfärdiga nuvarande 

värderingar. Styrelsen bedömer att sannolikheten är god att genomföra 

affärsplanen och att aktiverade utvecklingskostnader sannolikt kommer 

att leda till framtida ekonomiska fördelar. Av bolagets aktiveringar av 

utvecklingskostnader har dessa gjorts inom olika teknologier. Samtliga 

är dock kopplade till Stirlingmotorn och energilagret, vilka är de 

teknologier som bolaget byggt sin verksamhet på. Utvecklandet av 

gasmotorn har enligt styrelsen varit en förutsättning för nuvarande 

motor, till följd av tekniska synergier. Till följd av det nära sambandet 

mellan de tekniska lösningarna avgränsas inte maskinerna som separata 

kassagenererande enheter. Motorn är en vidareutveckling av tidigare 

teknologi och därmed har inga nedskrivningar gjorts avseende 

utvecklingskostnader för tidigare versioner. Däremot har utrangeringar 

samt avsättningar löpande gjorts för de delar som varit unika för tidigare 

versioner av produkterna.  

 

Baserat på bolagstämmans bemyndigande fattade styrelsen i september 

2020 beslut om att genomföra en emission på 270,6 MSEK före 

transaktionskostnader. Styrelsens uppfattning är att emissionen 

säkerställer kapitalbehovet i enlighet med upprättad affärsplan och 

likviditetsplan in i tredje kvartalet 2021. Det ytterligare kapital som 

behövs för att finansiera bolagets industrialisering och 

kommersialisering bedöms kunna tillgodoses på flera olika sätt, bland 

annat genom olika former av lån och anslag. Förutsättningarna för att 

genomföra bolagets framtida expansiva finansieringsplan bedöms som 

goda. 
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Översiktlig granskning 
Resultaträkningen och Kassaflödesanalysen för koncernen och 

moderföretaget för perioden 1 januari – 30 september 2020 och 

Balansräkning för koncernen och moderföretaget per 30 september 

2020 är översiktligt granskad av bolagets valda revisorer. 
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Finansiella rapporter  

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat  

Belopp i tkr Not 
jul-sep 

2020 
jul-sep 

2019 
jan-sep 

2020 
jan-sep 

2019 
jan-dec  

2019 

Intäkter       

Nettoomsättning 3 164 285 622 1 099 1 670 

Aktiverat arbete för egen räkning  25 250 30 268 87 261 91 195 130 891 

Övriga rörelseintäkter  34 0 7 567 616 680 

  25 448 30 553 95 450 92 910 133 241 

        

Kostnader        

Råvaror och förnödenheter  -96 -84 -1 726 -1 819 -7 794 

Övriga externa kostnader  -29 009 -35 272 -110 858 -95 973 -143 590 

Personalkostnader  -40 370 -24 101 -109 752 -74 362 -106 450 

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 

 -5 461 -17 178 -15 708 -27 740 -35 599 

Övriga rörelsekostnader  -49 -32 -344 -168 -318 

Summa rörelsekostnader  -74 984 -76 667 -238 388 -200 063 -293 751 

Rörelseresultat  -49 536 -46 115 -142 938 -107 152 -160 510 

             

Finansiella poster        

Finansiella intäkter  34 183 589 270 434 

Finansiella kostnader  -262 -157 -1 080 -527 -821 

Summa finansiella poster  -228 25 -490 -257 -386 

Resultat efter finansiella poster  -49 764 -46 089 -143 428 -107 409 -160 897 

           

Skatt på periodens resultat  0 0 -3 0 0 

Periodens resultat  -49 764 -46 089 -143 431 -107 409 -160 897 

 
Övrigt totalresultat: 
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter 

 

-19 -178 -417 -445 -304 

Övrigt totalresultat  -19 -178 -417 -445 -304 

Summa totalresultat för perioden  -49 783 -46 267 -143 848 -107 854 -161 201 

       

   
jul-sep 

2020 
jul-sep 

2019 
jan-sep 

2020 
jan-sep 

2019 
jan-dec 

2019 
       

Resultat per aktie före och efter utspädning 5 -0,53 -1,09 -1,57 -2,54 -3,80 

       

 
      

Genomsnittligt antal aktier  94 694 204 42 347 495 91 478 309 42 347 495 42 347 495 

Antal aktier vid periodens utgång  104 052 900 42 347 495 91 752 900 42 347 495 42 347 495 
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Finansiella rapporter  

Koncernens rapport över finansiell ställning  

Belopp i tkr Not  

30 sep  
2020 

30 sep  
2019 

31 dec  
2019 

TILLGÅNGAR       

Tecknat ej inbetalt kapital   0 0 350 778 

Immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten   480 598 363 811 398 721 

Pågående investering i immateriell anläggningstillgång   0 0 0 

Summa immateriella anläggningstillgångar   480 598 363 811 398 721 

      

Materiella anläggningstillgångar      

Nedlagda utgifter på annans fastighet   4 882 2 401 3 303 

Inventarier, verktyg och installationer   17 344 12 077 16 169 

Summa materiella anläggningstillgångar   22 226 14 478 19 472 

       

Nyttjanderättstillgångar   19 652 23 601 21 707 

       

Summa anläggningstillgångar   522 476 401 890 439 901 
        

Varulager      

Råvaror och förnödenheter   3 136 10 139 4 351 

Färdiga varor och handelsvaror   706 704 713 

Summa varulager   3 842 10 843 5 065 

       

Omsättningstillgångar      

Kundfordringar   12 99 50 

Aktuell skattefordran   1 101 1 083 1 273 

Övriga fordringar   12 094 10 132 9 152 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 615 4 429 3 728 

Likvida medel   417 027 136 140 55 634 

Summa omsättningstillgångar   436 691 162 726 74 901 

SUMMA TILLGÅNGAR   959 167 564 615 865 580 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital      

Aktiekapital   52 026 21 174 45 876 

Övrigt tillskjutet kapital   1 820 301 1 294 699 1 577 096 

Reserver   -812 -536 -395 

Balanserat resultat inklusive årets resultat   -1 050 973 -858 717 -912 204 

Summa eget kapital   820 543 456 620 710 374 

         

Långfristiga skulder      

Övriga skulder   22 674 22 755 22 755 

Leasingskulder   9 879 23 239 14 107 

Summa långfristiga skulder   32 554 45 994 36 862 

      

Kortfristiga skulder      

Förskott från kunder   0 0 0 

Leverantörsskulder   20 136 26 058 37 018 

Leasingskulder   9 430 0 7 302 

Avsättningar   0 0 0 

Övriga kortfristiga skulder   28 048 446 2 078 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   48 457 35 497 71 946 

Summa kortfristiga skulder   106 071 62 001 118 344 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   959 167 564 615 865 580 
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Finansiella rapporter  

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital  

Belopp i tkr Not Aktiekapital 
Pågående 

nyemission 
Övrigt tillskjutet  

kapital Reserver 

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat  
Summa eget 

kapital 

Ingående balans per  
1 januari 2019 

 21 174 0 1 291 971 -91 -751 337 561 717 

Periodens resultat      -107 409 -107 409 

Övrigt totalresultat     -445  -445 

Summa totalresultat för 
perioden  21 174 0  1 291 971 -536 -858 746 453 862 

Transaktioner med aktieägare        

Nyemission    2 728   2 728 

Premier för utfärdade 
teckningsoptioner 

  
 

  29 29 

Utgående balans per  
30 sep 2019 

 21 174 0 1 294 699 -536 -858 717 456 620 

        
 
 
 
Belopp i tkr Not Aktiekapital 

Pågående 
nyemission 

Övrigt tillskjutet  
kapital Reserver 

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans per  
1 januari 2019 

 21 174 0 1 291 971 -91 -751 337 561 717 

Periodens resultat      -160 897 -160 897 

Övrigt totalresultat     -304  -304 

Summa totalresultat för 
perioden 

 21 174 0  1 291 971 -395 -912 233 400 516 

Transaktioner med aktieägare        

Pågående nyemission   24 703 282 397   307 100 

Nyemission    2 728   2728 

Premier för utfärdade 
teckningsoptioner 

  
 

  29 29 

Utgående balans per  
31 december 2019 

 21 174 24 703 1 577 096 -395 -912 204 710 374 

        

 
 
 
Belopp i tkr Not Aktiekapital 

Pågående 
nyemission 

Övrigt tillskjutet  
kapital Reserver 

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans per  
1 januari 2020 

 21 174 24 703 1 577 096 -395 -912 204 710 374 

Periodens resultat      -143 431 -143 431 

Övrigt totalresultat  
   -417  -417 

Summa totalresultat för 
perioden 

 21 174 24 703 1 577 096 -812 -1 055 635 566 526 

Transaktioner med aktieägare        

Pågående nyemission   -24 703    -24 703 

Nyemission  30 853  243 205   274 058 

Premier för utfärdade 
teckningsoptioner 

     4 662 4 662 

Utgående balans per  
30 sep 2020 

 52 026 0 1 820 301 -812 -1 050 973 820 543 

  



13 

 

Finansiella rapporter  

Koncernens rapport över kassaflöden  

Belopp i tkr Not 
jul-sep 

2020 
jul-sep 

2019 
jan-sep 

2020 
jan-sep 

2019 
jan-dec  

2019 

Kassaflöde från den löpande verksamheten        
Rörelseresultat  -49 764 -46 089 -143 428 -107 409 -160 897 

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet  5 461 17 178 8 602 30 180 42 135 

Betalda inkomstskatter  0 0 -3 0 0 

Kassaflöde från löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  -44 303 -28 911 -134 830 -77 229 -118 762 

         

Ökning (-)/minskning (+) av varulager  -377 -1 489 1 223 -11 849 -587 

Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar  -5 153 -8 030 4 524 -9 010 -16 672 

Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder  18 297 4 179 19 670 -1 530 6 168 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -31 535 -34 252 -109 412 -99 618 -129 853 

         
Kassaflöde från investeringsverksamheten         

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -2 335 -5 033 -6 637 -9 645 -15 820 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -25 250 -22 813 -79 806 -83 740 -123 436 

Investeringar i finansiella tillgångar  0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -27 585 -27 846 -86 443 -93 385 -139 256 
         

Kassaflöde från finansieringsverksamheten         

Nyemission  249 780 0 558 975 2 728 208 

Likvid från sålda teckningsoptioner  4 598 0 4 662 29 29 

Amortering leasingskuld  -2 319 -1 772 -6 330 -4 679 -6 494 

Amortering av lån  -81 -95 -81 -95 -95 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  251 979 -1 867 557 226 -2 017 -6 352 

         
Periodens kassaflöde  192 859 -63 965 361 371 -195 020 -275 460 

Likvida medel vid periodens början  224 026 200 186 55 634 331 196 331 196 

Kursdifferens i likvida medel  143 -81 22 -36 -101 

Likvida medel vid periodens slut  417 027 136 140 417 027 136 140 55 634 
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Finansiella rapporter  

Moderbolagets resultaträkning  

Belopp i tkr Not 
jul-sep 

2020 
jul-sep 

2019 
jan-sep 

2020 
jan-sep 

2019  
jan-dec  

2019   

 
            

Nettoomsättning 3 164 285 622 1 099  1 670   

Aktiverat arbete för egen räkning  25 250 30 268 87 261 91 195  130 891   

Övriga rörelseintäkter  34 0 7 567 616  680   

 
 25 448 30 553 95 450 92 910  133 241   

            

Råvaror och förnödenheter  -96 -84 -1 726 -1 819  -7 794   

Övriga externa kostnader  -31 211 -37 142 -117 079 -100 295  -149 552   

Personalkostnader  -39 553 -23 260 -107 482 -71 981  -103 142   

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar  -3 118 -15 344 -9 267 -22 909 

 
-28 876 

  

Övriga rörelsekostnader  -49 -32 -344 -168  -318   

Summa rörelsekostnader  -74 027 -75 863 -235 898 -197 172  -289 681   

Rörelseresultat  -48 579 -45 310 -140 448 -104 262  -156 441   

                

Resultat från andelar i koncernföretag  0 -1 405 -8 487 -4 188  -5 620  

Resultat från värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar  0 0 0 0  0   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  34 167 589 283  442   

Räntekostnader och liknande resultatposter  -116 -96 -579 -203  -314   

Summa finansiella poster  -82 -1 334 -8 477 -4 108  -5 491   

Resultat efter finansiella poster  -48 661 -46 644 -148 925 -108 370  -161 932   

                

Skatt på periodens resultat  0 0 0 0  0   

Periodens resultat  -48 661 -46 644 -148 925 -108 370  -161 932   

 

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden.  
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Finansiella rapporter  
Moderbolagets balansräkning  

Belopp i tkr Not  
30 sep  

2020 
30 sep  

2019 
31 dec 

2019 

TILLGÅNGAR        

Tecknat ej inbetalt kapital   0 0 350 778 

      

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten   480 598 363 811 398 721 

Pågående investering i immateriell anläggningstillgång   0 0 0 

Summa immateriella anläggningstillgångar   480 598 363 811 398 721 

       

Materiella anläggningstillgångar       

Nedlagda utgifter på annans fastighet   4 882 2 401 3 303 

Inventarier, verktyg och installationer   17 344 12 077 16 169 

Summa materiella anläggningstillgångar   22 226 14 478 19 472 
       

Finansiella anläggningstillgångar   50 50 50 

Summa anläggningstillgångar   502 874 378 339 418 243 
          

Varulager       

Råvaror och förnödenheter   3 136 10 139 4 351 

Färdiga varor och handelsvaror   706 704 713 

Summa varulager   3 842 10 843 5 065 

       

Kundfordringar   12 99 50 

Fordringar hos koncernföretag   0 6 872 6 667 

Aktuell skattefordran   1 101 1 083 1 273 

Övriga fordringar   12 032 9 892 9 090 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   3 441 5 100 4 393 

Kassa och bank   416 170 134 074 53 349 

Summa omsättningstillgångar   436 598 167 964 79 886 

SUMMA TILLGÅNGAR   939 472 546 303 848 908 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital      

Aktiekapital   52 026 21 174 21 174 

Pågående nyemission   0 0 24 703 

Fond för utvecklingsavgifter   433 401 306 756 346 140 

Överkursfond   1 820 301 1 294 699 1 577 096 

Balanserat resultat inklusive periodens resultat   -1 485 437 -1 160 968 -1 253 913 

Summa eget kapital   820 292 461 662 715 200 
       

Avsättningar      

Övriga avsättningar   0 0 0 

Summa avsättningar   0 0 0 
      

Långfristiga skulder      

Övriga skulder   22 674 22 755 22 755 

Summa långfristiga skulder   22 674 22 755 22 755 
      

Kortfristiga skulder      

Förskott från kunder   0 0 0 

Leverantörsskulder   20 136 26 041 37 018 

Övriga kortfristiga skulder   27 913 348 1 988 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   48 457 35 497 71 946 

Summa kortfristiga skulder   96 506 61 886 110 953 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   939 472 546 303 848 908 



16 

 

Noter 

Not 1 Allmän information 

 

Azelio AB (publ) (”Azelio”), org nr 556714-7607 är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i Göteborg med adress Lindholmsplatsen 1, 417 

56 Göteborg, Sverige. 

 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgift inom parentes avser jämförelseperioderna.  

 

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

 

Azelios koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. De redovisningsprinciper och 

definitioner som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i Azelio-koncernens årsredovisning för 2019. Denna delårsrapport är upprättad i 

enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 

och RFR 2. 

 

Not 3 Nettoomsättning 

 

 

 

Intäkter från externa kunder fördelade per land, baserat på var 

kunderna är lokaliserade: 

 

jul-sep 
2020 

jul-sep 
2019 

jan-sep 
2020 

jan-sep 
2019 

jan-dec  
2019 

Sverige 111 54 248 136 177 

EU 39 116 291 762 1 218 

Utanför EU 14 114 84 202 275 

Summa  164 285 622 1 099 1 670 

 

Intäkter från större kunder (över 10%) uppgår i tredje kvartalet till 149 (230) tkr och ackumulerat för perioden till 466 (801) kr. 

 

 

Not 4 Transaktioner med närstående 

 

Under tredje kvartalet har ett belopp uppgående till 833 (4 900) tkr avseende levererade tjänster i samband med bolagets demonstrationsanläggning 
i Ouarzazate, Marocko, skuldförts i räkenskaperna. Masen innehar 16 666 667 teckningsoptioner i bolaget samt har en representant i bolagets 
styrelse. Totalt uppgår de upplupna kostnaderna till 16 593 tkr. Villkoren för dessa utförda tjänster sker på marknadsmässiga villkor. 
 

 

 

 

Intäkter 

Då intäkter från externa parter rapporteras till verkställande direktör värderas de på samma sätt som i koncernens rapport över resultat och övrigt 

totalresultat.  

Intäkter från externa kunder per typ av produkt och tjänst: 

jul-sep 

2020 

jul-sep 

2019 

jan-sep 

2020 

jan-sep 

2019 

jan-dec  

2019 

Stirlingmotor 0 0 0 0 0 

Serviceåtagande gasverksamhet 39 145 181 303 417 

Reservdelar gasverksamhet 94 116 348 762 1 219 

Övrigt 

 

32 24 94 34 34 

Summa 164 285 622 1 099 1 670 
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Not 5 Resultat per aktie 

   

   Optionerna har ej medfört någon utspädningseffekt då resultatet för perioden är negativt. 

 

Not 6 Händelser efter delårsperiodens slut 

 
Azelio blir medlem i CALSSA 

Azelio stärkte sin närvaro i Kalifornien ytterligare genom att bli medlem i California Solar & Storage Association, CALSSA, delstatens största 

branschorganisation för grön energi med över 550 medlemsföretag. Kalifornien är en av de största och mest framgångsrika marknaderna för solenergi 

i världen där Azelios energilagringslösning möter stort intresse. 

 

Systemets prestanda verifierad 

Azelio har framgångsrikt genererat verifieringsdata så att prestandan för bolagets energilagringssystem kunnat verifieras i enlighet med 

specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion. Bolaget har därmed nått en viktig milstolpe i 

kommersialiseringen av sitt energilagringssystem.  

 

Avsiktsförklaring med Jet Energy 
En avsiktsförklaring (MoU) tecknades med Jet Energy i Marocko om att samverkan kring energilagring med Azelios TES.POD i fransktalande Afrika. 

Samarbetet omfattar lagringskapacitet motsvarande totalt ca 45 MW fram till 2025 med Jet Energy som projektutvecklare. 

  

 jul-sep 

2020 

jul-sep 

2019 

jan-sep 

2020 

jan-sep 

2019 

jan-dec  

2019 

Kronor      

Resultat per aktie före utspädning -0,53 -1,09 -1,57 -2,54 -3,80 

      

      

Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie:      

      

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare som används vid 

beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning      

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, tkr -49 764 -46 089 -143 431 -107 409 -160 897 

      

Antal      

Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per aktie 

före utspädning  94 694 204 42 347 495 91 478 309 42 347 495 42 347 495 

Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som 

använts som nämnare vid beräkning av resultat per aktie efter 

utspädning 94 694 204 42 347 495 91 478 309 42 347 495 42 347 495 

      

 

 

Optioner      

Justering för beräkning av resultat per aktie efter utspädning 0 0 0 0 0 
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Styrelsens försäkran 

Styrelsen och Verkställande Direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, ställning och resultat, samt 

beskriver väsentliga risker och osäkerheter som bolaget står inför. 

 

 

 

 

Göteborg 2020-11-20 

Bo Dankis 

Styrelseordförande 

Mattias Bergman 

Styrelseledamot 

 

Hicham Bouzekri 

Styrelseledamot 
 
 

Sigrun Hjelmqvist 

Styrelseledamot 

Kent Janér 

Styrelseledamot 

Pär Nuder 

Styrelseledamot 

Bertil Villard                                            

Styrelseledamot                                           

   

                  

                           Jonas Eklind 

                Verkställande Direktör  
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Finansiell kalender  
Bokslutskommuniké 2020  26 februari 2021 

Årsredovisning 2020  13 april 2021 

Q1-rapport 2021  11 maj 2021 

Årsstämma  11 maj 2021 

Q2-rapport 2021  20 augusti 2021 

Q3-rapport 2021  19 november 2021 

  

 

 

 

 

Definitioner 
Antal aktier 

Genomsnittligt antal aktier, vägt genomsnittligt antal utestående aktier under viss period. Antal aktier per dag / antal dagar i perioden. 

 

Eget kapital 

Eget kapital vid periodens slut. 

 

Personalkostnader 

Personalkostnader under perioden inkluderande löner, andra ersättningar och sociala kostnader. 

 

Resultat per aktie 

Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden. 

 

Rörelseintäkter 

Samtliga intäkter inklusive aktiverat arbete för egen räkning. 

 

Rörelseresultat (EBIT) 

Resultat före finansiella poster och skatt. 

 

Soliditet 

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.  
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Adress 
Azelio AB 

Lindholmsplatsen 1 

417 56 Göteborg 

Kontakt 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Jonas Eklind - VD, jonas.eklind@azelio.com  

Fredrik Wäppling - CFO, fredrik.wappling@azelio.com 

Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 

Tel: +46(0)8-528 00 399 

Mail: info@fnca.se  

 

mailto:jonas.eklind@azelio.com
mailto:info@fnca.se

