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Azelio utvecklas enligt plan eller bättre - ett tekniskt genombrott ger ökad potential 
 

Bolaget offentliggjorde under kvartalet en lösning för att ladda sitt lager även med elektricitet, en viktig nyhet utöver 
plan. Den möjliga användningen för Azelios teknologi breddas därmed till både sol och vind samt fler geografier. 
 
Azelios VD Jonas Eklind tilldelades priset för Mission Innovation Champion för Sverige. 
 
Ett avtal har tecknats med en säljagent för försäljning av Azelios teknologi för att leverera hållbar el till sjukhus i 
Afrika. I Pakistan undertecknades i närvaro av Sveriges ambassadör en avsiktsförklaring om tillförlitlig elförsörjning i 
landet. Dialoger har initierats med bland andra Världsbanken och UNHCR. 
  
Generellt finns en ökande insikt om behovet av en kraftig global utbyggnad av mikrogrid-system för pålitlig baskraft, 
inte minst som alternativ till dagens dyra och smutsiga diesel. Detta ökar uppmärksamheten kring Azelios unika 
hållbara och kostnadseffektiva teknologi.  
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Finansiell utveckling koncern
Kvartal 2: april–juni 2019  
• Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till  

37 556 (17 571) tkr  
• Rörelseresultatet EBIT minskade till -33 024 (-24 493) tkr 
• Resultat per aktie -0,78 (-0,10), kr  
• Periodens resultat minskade till -33 053 (-24 429) tkr 
• Kassaflödet minskade till -57 967 (93 451) tkr 
• Kassa och bank uppgick till 200 186 (114 152) tkr 

januari– juni 2019  
• Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till  

62 358 (31 799) tkr 
• Rörelseresultatet EBIT minskade till -61 185 (-40 054) tkr 
• Resultat per aktie -1,45 (-0,17), kr  
• Periodens resultat minskade till -61 205 (-39 981) tkr 
• Kassaflödet minskade till -131 056 (95 928) tkr 
• Kassa och bank uppgick till 200 186 (114 152) tkr 

Väsentliga händelser 
Kvartal 2: april–juni 2019  
• Utökat användningsområde för Azelios teknologi med 

verifiering även i Sverige 
• Tecknar avsiktsförklaring för hållbar elförsörjning i Pakistan 
• Tecknar avtal med säljagent för förnybar el till sjukhus i 

Afrika  
• Azelios VD, Jonas Eklind, tilldelas utmärkelsen ”Mission 

Innovation Champion” vid ceremoni i Vancouver  
• Inbjudna att presentera teknologin för Världsbanken i 

Washington och besöker UNHCR för utvärdering av hållbar 
elförsörjning till flyktingläger i Jordanien 
 
 

 

Efter periodens utgång 
• Azelio på Mission Innovations lista över de 100 främsta 

lösningarna för minskade utsläpp 
• Azelio anställer en VP Operations för att leda bolagets 

industrialisering 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyckeltal koncern

  
apr-jun  

2019 
apr-jun  

2018 
jan–jun  

2019 
jan–jun  

2018 
helår  
2018 

Nettoomsättning, tkr 307 645 815 1 256 1 942 

Rörelseresultat, tkr -33 024 -24 493 -61 185 -40 054 -91 959 

Årets resultat, tkr -33 053 -24 429 -61 205 -39 981 -91 845 

Resultat per aktie, kr -0,78 -0,10 -1,45 -0,17 -0,77 

Eget kapital, tkr 503 162 340 093 503 162 340 093 561 876 

Soliditet, % 86% 85% 86% 85% 87% 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -17 128 -8 053 -68 276 -18 077 -36 015 

Kassa och bank 200 186 114 152 200 186 114 152 331 196 
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Kommentarer från VD 

 
Det andra kvartalet har präglats av stor och positiv 
uppmärksamhet för Azelio globalt. Under perioden presenterade 
Azelio ett kraftigt utökat användningsområde för sin teknologi, 
baserat på möjligheten att ladda lagret även med el från till 
exempel solceller och vindkraft.   
 

I samband med demonstrationen av lagringsteknologin i juni 2018 
uppstod diskussioner med parter intresserade av Azelios 
teknologi. Dessa diskussioner har nu börjat utvecklats till avtal. 
Världsbanken och IFC bjöd in Azelio till Washington för att 
presentera lagringsteknologin samtidigt som de släppte en 
rapport om att tillgång till elektricitet för alla 2030 kräver 
investeringar i mikrogrid-system för 220 miljarder USD. UNHCR 
söker lösningar för självförsörjande flyktingläger och har inlett en 
dialog med Azelio om termisk energilagring för att möjliggöra 
förnybar el dygnet runt till rätt kostnad. Uppmärksamheten från 
dessa aktörer, liksom Mission Innovation Champion-utmärkelsen 
är viktiga kvalitetsstämplar för Azelio. I övrigt följer Azelio den 
plan som kommunicerats. Detta kvartal även över förväntad plan 
i samband med det breddade användningsområdet, med 
laddning av lagret med el.  

Kommentar på periodens resultat  
Det kommersiella genombrottet kommer allt närmare och 
organisationen har vuxit snabbt för att säkerställa rätt kompetens 
för att leverera projekt på en global marknad. Sedan juni 2018 har 
42 personer anställts och 35 nya konsulter tillkommit, till 
nuvarande ca 110 anställda och totalt 143 sysselsatta. Den 
växande organisationen och en intensiv takt i utvecklingen 
medför ökade kostnader, vilket är helt enligt plan. Det breddade 
användningsområdet för att ta emot överskottsel från solceller 
och vindkraft och lagra som värme för att möjliggöra leverans av 
förnybar el dygnet runt har gjorts med befintlig kompetens i 
bolaget och med en existerande teknologi som redan används i 
systemet. Därför har denna vidareutveckling inte medfört någon 
egentligt ökad utvecklingskostnad. Azelio har ett långsiktigt fokus 
och gör investeringar som gynnar bolaget på både kort och lång 
sikt, som bland annat investeringar i utvecklingsverksamheten i 
Åmål samt förberedelse för produktion i Uddevalla, som enligt 
plan startar med volymproduktion sommaren 2021. De sjunkande 
intäkterna är även det enligt plan och beror på att 
gasverksamheten huvudsakligen utgörs av service på befintliga 
anläggningar snarare än nyförsäljning. Detta genererar också 
värdefulla driftstimmar av Stirlingmotorn för kvalitetssäkring till 
kommande installationer.  

Kommentar på väsentliga händelser i verksamheten 
Utöver tidigare nämnda dialoger med Världsbanken, IFC och 
UNHCR har Azelio tecknat ett säljagentavtal med Pansanté AB för 

elförsörjning till sjukhus i Afrika och en avsiktsförklaring med JD 
Aviation för säkerställande av hållbar och pålitlig el i Pakistan. 
Detta visar tydligt på värdet som Azelios teknologi kan leverera, 
som en distribuerad baskraft för säkerställande av tillförlitlig och 
hållbar el till rätt pris under dygnets alla timmar. Azelio har nu 
även möjlighet att verifiera teknologin i Sverige i system 
tillsammans med solceller, i samarbetet med Glava Energy Center. 
Även närliggande marknader i norra Europa kan nu adresseras för 
ökad produktivitet hos såväl befintliga som planerade 
installationer av förnybara teknologier.  
 

I maj fick jag äran att motta utmärkelsen som Sveriges Mission 
Innovation Champion under en ceremoni i Vancouver, i sällskap 
av representanter från 22 andra länder. Mission Innovation är ett 
globalt initiativ som lanserades under klimatkonferensen i Paris 
2015 för att uppmärksamma teknologier och individer som 
accelererar utvecklingen mot en hållbar omställning. 
Utmärkelsen har gett mycket positiv uppmärksamhet. Det har lett 
till många intressanta dialoger där det finns ett stort intresse för 
Azelios banbrytande teknologi.  

Världsbanken klargör behovet för en hållbar utveckling 
I juni 2019 publicerade Världsbanken en omfattande rapport om 
hur FN:s mål om tillgång till hållbar energi för alla till 2030 kan 
uppnås. Rapporten pekar på behovet av en kraftigt ökad 
utbyggnad av mikrogrid-system för att nå ca 500 miljoner 
människor som 2030 väntas sakna anslutning till ett elnät. 
Utbyggnaden beräknas kräva investeringar om 220 miljarder USD. 
I dagsläget bygger de 20 mest utsatta länderna för vad som 
benämns som energifattigdom 10–50 mikrogrid-system per år. För 
att uppnå det mål som Världsbanken pekar mot behöver den 
siffran öka till 1600 system per år. Den stora utmaningen i 
mikrogrid-system idag är att de förlitar sig på dieselgeneratorer 
som en bas i system med till exempel solceller och vindkraft. Det 
finns därför en diskrepans mellan att ge tillgång till energi för att 
utveckla samhällen och tillgång till förnybar energi för en hållbar 
utveckling. Här kan Azelio ersätta diesel med en skalbar och 
hållbar baskraft och samtidigt öka produktiviteten hos solceller 
och vindkraft, genom kostnadseffektiv produktion av förnybar el 
dygnet runt.    

Framtidsbedömning 
Vi följer den plan som vi kommunicerat och får kontinuerligt 
bekräftelse på att det är rätt väg framåt. Nästa viktiga delmål är 
verifieringsprojektet i Marocko i slutet av året, följt av första 
kommersiella installationen 2020 och volymproduktion under 
2021. Som tidigare kommunicerats räcker nuvarande finansiering 
in i 2020 och vi utvärderar olika alternativ för nytt kapital för 
slutfasen i industrialiseringen.  

 

”Utmärkelsen som Sveriges Mission Innovation Champion 
vid en ceremoni i Vancouver har gett mycket positiv 
uppmärksamhet. Det har lett till många intressanta 
dialoger där det finns ett stort intresse för Azelios 
banbrytande teknologi.”  

– Jonas Eklind, VD 
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Verksamheten 

 
Azelio möjliggör leverans av förnybar el där och när det behövs 
och till en låg kostnad. Teknologin bygger på ett egenutvecklat 
termiskt energilager med en Stirlingmotor för elproduktion. 
Systemet är skalbart för kostnadseffektiva installationer från 100 
kW upp till 100 MW.   

Ett brett användningsområde för en global marknad 
Systemet kan lagra solenergi från CSP (Concentrated Solar Power) 
för att säkerställa en hållbar distribuerad baskraft i områden 
kring solbältet som saknar tillgång till fungerande elnät. 
Lösningen kan således användas som ett hållbart och mer 
kostnadseffektivt alternativ till dieselgenererad el i mikrogrid-
system. Energilagret kan, efter tekniska landvinningar andra 
kvartalet 2019, även ta emot el från andra förnybara teknologier, 
som solceller och vindkraft, för att värma lagret och sedan 
producera el kostnadseffektivt på efterfrågan under dygnets alla 
timmar. Azelios teknologi kan på så sätt komplettera etablerade 
teknologier, existerande eller planerade installationer, för ökad 
produktivitet. 
 

 
 
En banbrytande lösning för energilagring  
Azelios lagringslösning består av en aluminiumlegering. Lagret 
behöver inget processvatten, ingen påfyllning av lagringsmedia 
för bibehållen kapacitet och ingen degradering av effekt sker över 
tid. Den unika lösningen har en lagringskapacitet för 13 timmars 

elproduktion vid nominell effekt, vilket resulterar i ett system som 
kostnadseffektivt kan producera hållbar el dygnet runt, 
distribuerat baserat på efterfrågan. 
 

 

Azelios högeffektiva Stirlingmotor  
Stirlingmotorn är en 200 år gammal innovation. Azelios egna 
unika Stirlingmotor har utvecklats under 25 år som ackumulerat 
över två miljoner driftstimmar från mer än 170 installationer 
världen över. Motorn drivs av värme och är fri från utsläpp. 
Konverteringsgraden från värme till elektricitet är cirka 30 %. Den 
höga effektiviteten tillsammans med volymproduktion av 
komponenter gör systemet mycket kostnadseffektivt.  
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Väsentliga händelser 

Kvartal 2: april - juni 2019 

Utökat användningsområde för Azelios teknologi med 
verifiering även i Sverige 
Med en ny viktig utveckling har Azelio breddat 
användningsområdet för sin unika teknologi så att el från 
förnybara källor kan tas emot och sedan lagras som värme. 
Utvecklingen gör att Azelio kan utöka sin marknad för att bland 
annat adressera norra Europa och USA, för ökad produktivitet hos 
installerade eller planerade installationer av solceller och 
vindkraft. Azelio har även inlett ett samarbete med Glava Energy 
Center för verifiering av sin teknologi även i Sverige, tillsammans 
med solceller.  
 

Tecknar avsiktsförklaring för hållbar elförsörjning i 
Pakistan  
Azelio har tecknat en avsiktsförklaring med pakistanska bolaget 
JD Aviation för tillförlitlig och hållbar elförsörjning i Pakistan. 
Avsiktsförklaringen är ett första steg i att introducera teknologin 
till den pakistanska marknaden. Denna marknad präglas av ett 
instabilt elnät men med goda solförhållanden där långtidslagring 
av energi med kostnadseffektiv elproduktion kommer att göra 
stor skillnad.    
 

Azelios VD, Jonas Eklind, tecknar avsiktsförklaring med JD Aviation i Pakistan 
om hållbar elförsörjning. Närvaro av Sveriges Ambassadör i Pakistan, Ingrid 
Johansson.  
 

Avtal med säljagent för förnybar el till sjukhus i Afrika  
Azelio har skrivit ett avtal som gör Pansanté AB till säljagent av 
Azelios teknologi för hållbar elförsörjning till sjukhus i mellersta 
och södra Afrika. Pansanté AB (www.pansante.com)  har utvecklat 
ett prisbelönt helhetskoncept för hållbara sjukhus, inkluderat  
elförsörjning. Då omfattningen av avtalet riktar sig till områden 
som saknar elnät erbjuder Azelios teknologi ett hållbart och 
kostnadseffektivt alternativ till dieselgenererad el som baskraft. 

 
Azelios VD, Jonas Eklind, tilldelas utmärkelsen ”Mission 
Innovation Champion” vid ceremoni i Vancouver  
Mission Innovation lanserades vid Paris klimatkonferens 2015 
som ett globalt initiativ från 22 länder och Europeiska 
kommissionen för att påskynda globala innovationer inom 
förnybar energi och göra förnybar energi tillgänglig. Azelios VD 
Jonas Eklind var Sveriges utvalda representant vid 
prisutdelningen för Mission Innovations fjärde årliga 
ministermöte i Vancouver den 27 maj, som sammanför ministrar, 
företagsledare och innovatörer. Vid ceremonin emottog Jonas 
Eklind utmärkelsen som Sveriges Mission Innovation Champion. 

 
Inbjudna att presentera teknologin för Världsbanken i 
Washington och besöker UNHCR för utvärdering av 
hållbar elförsörjning till flyktingläger i Jordanien 
Azelios teknologi har uppmärksammats globalt och bland annat 
lett till inbjudan från Världsbanken och IFC till Washington för en 
presentation inför finansiella och tekniska experter. Teknologin 
adresserar en lösning på en av världens främsta utmaningar - att 
tillhandahålla förnybar energi för alla. Intresse har även visats 
från UNHCR som tillsammans med Azelio besökt ett flyktingläger 
i Jordanien för att se på möjligheten till självförsörjning av 
förnybar elektricitet. Azelio ska senare under 2019 presentera en 
genomförbarhetsstudie av Azelios teknologi för att ersätta diesel 
som en hållbar baskraft i UNHCR:s flyktingläger.   

Efter periodens utgång 

Azelio på Mission Innovations lista över de 100 främsta 
lösningarna för minskade utsläpp 
Azelio tog plats på Mission Innovations lista över de 100 
lösningarna med störst potential för minskade CO2e-utsläpp. 
Listan presenterades av Mission Innovation inom ramverket för 
lösningar kopplade det globala 1,5°C-målet. 
 

Azelio anställer en VP Operations för att leda bolagets 
industrialisering 
Azelio anställer Peter Gabrielsson som VP Operations. Positionen 
har en huvudroll i att driva bolagets industrialisering i kommande 
verifikationsprojekt följt av kommersiella projekt. Peter tar med 
sig omfattande operativ, kommersiell och strategisk erfarenhet 
från ledande befattningar inom engineering, projektledning, 
försäljning och affärsutveckling av internationella EPC-leveranser 
till olja- och gasindustrin. 
 
 
 

http://www.pansante.com/
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Finansiell utveckling koncern 

Kvartal 2: april – juni 2019  

Intäkter, kostnader och resultat 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 307 (645) tkr. 
Minskningen beror på minskade intäkter från gasverksamheten, 
vilket är helt enligt affärsplanen. Aktiverat arbete för egen räkning 
36 802 (15 548) tkr för kvartalet. 

Rörelsens kostnader 
Kostnaderna under andra kvartalet uppgick till -70 580 (-42 064) 
tkr. Resultatet är till stor del hänförligt till ökade råvaru- och 
konsultkostnader. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick till -33 024 (-24 493) tkr. 

Finansiella poster 
Resultat från finansiella poster uppgick under perioden till  
-29 (64) tkr och bestod i huvudsak av ränteintäkter, 
räntekostnader och liknande resultatposter. 

Periodens resultat 
Andra kvartalets resultat uppgick till -33 053 (-24 429) tkr. 
Resultatet per aktie uppgick till -0,78 kr. 

Kassaflöde, investeringar  
och finansiell ställning 
Kassaflöde  
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 
perioden till -17 128 (-8 053) tkr. Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten var 29 (117 047) tkr. 

Investeringar 
Under perioden gjordes investeringar som påverkade 
kassaflödet med -40 869 (-15 543) tkr, främst aktiverad 
utveckling. 

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick per 30 juni till 200 186 (114 152) tkr. Eget 
kapital vid periodens utgång uppgick till 503 162 (340 093) tkr eller 
11,88 (1,41) SEK per aktie. Soliditeten var vid samma tidpunkt 86 
(85) procent vid utgående balans.  

 

januari – juni 2019 

Intäkter, kostnader och resultat 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 815 (1 256) tkr. Den 
minskade omsättning är hänförlig till en fortsatt fokusering på 
utveckling av lagringslösningen och minskat fokus på 
gasverksamheten. Aktiverat arbete för egen räkning 60 927 (29 
164) tkr för perioden.  

Rörelsens kostnader 
Kostnaderna under perioden uppgick till -123 542 (-71 853) tkr. 
Resultatet är till stor del hänförligt till råvarukostnader och 
konsultkostnader. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick till -61 185 (-40 054) tkr. 

Finansiella poster 
Resultat från finansiella poster uppgick under perioden till -20  
(73) tkr och bestod i huvudsak av ränteintäkter, ränte-kostnader 
och liknande resultatposter. 

Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -61 205 (-39 981) tkr. Resultatet 
per aktie uppgick till -1,45 kr. 

Kassaflöde och investeringar  
Kassaflöde  
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 
perioden till -68 276 (-18 077) tkr. Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten var 2 757 (143 159) tkr och är hänförlig 
till nyemissioner. 

Investeringar 
Under perioden gjordes investeringar som påverkade kassaflödet 
med   -65 537 (-29 155) tkr, främst aktiverad utveckling. 
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Aktiekapital 
Aktiekapitalet i koncernen uppgick vid perioden utgång till  
21 174 tkr bestående av 42 347 495 aktier.  
 

Största aktieägare över 10 % 
Namn Ägarandel i % 
Blue Marlin AB / Kent Janér 26,56 % 

 
Teckningsoptioner 
Vid periodens utgång fanns 39 626 667 teckningsoptioner, varav 
60 000 är under registrering, utställda av sju olika serier med 
lösenpriser från SEK 10 till SEK 130. Vid full konvertering av 
ovanstående teckningsoptioner kommer antalet aktier att öka 
med 4 196 667 stycken. 
 

Aktien 
Vid föregående periods utgång, 29 mars 2019 handlades aktien 
för 16,85 kr. Vid aktuella periodens utgång, 28 juni 2019, 
handlades aktien för 16,86 kr per aktie, en uppgång av 0,01 kr. 
 

Närståendetransaktioner 
Har inte funnits några signifikanta närståendetransaktioner 
under Q2 2019. 
 

Redovisning av koncern  
I allt väsentligt bedöms moderbolaget motsvara koncernens 
finansiella rapporter. 
 

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 Stirling-motorn, vilket är den 
teknologi som bolaget byggt sin verksamhet på. Utvecklandet av 
teknologin i 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 i lager löpande 
gjorts för de delar som varit unika för tidigare versioner av 
produkterna.  
 
Styrelsen fattade beslut på bolagstämmans bemyndigande om att 
genomföra en nyemission i samband notering på Nasdaq First 
North den 10:e december 2018. Bolaget tillfördes i samband med 
noteringen 242 miljoner kronor före emissionskostnader. 
Styrelsens uppfattning är att nyemissionen säkerställer 
kapitalbehovet i enlighet med upprättad affärsplan och 
likviditetsplan under 12 månader från noteringen. Styrelsen 
planerar att genomföra ytterligare nyemission av aktier för att 
säkerställa bolagets storskaliga kommersialisering av sin produkt, 
inklusive färdigställandet av produktionsfaciliteter för att 
genomföra denna. Uppfattningen är att det finns ett stort intresse 
bland investerare och att bolaget har en stark ägarkrets. 
Förutsättningarna för att genomföra framtida expansiva 
finansieringsplan bedöms därför som goda.  
 
Av redovisningsprincipen gällande fortsatt drift (”fortlevnads-
principen”) enligt Årsredovisningslagen följer att det är ett 
grundläggande antagande bland annat för värderingen av ett 
bolags tillgångar. Vad beträffar aktiverad utveckling föreligger 
vidare antaganden om erforderlig finansiering av den fortsatta 
utveckling som krävs liksom kommersiell realisering. Därmed 
följer naturligt att en värdering som görs utan dessa antaganden, 
hade medfört en annan värdering av bolagets tillgångar. Styrelsen 
ställer sig bakom nyss nämnda antaganden och bedömer att 
erforderliga förutsättningar föreligger. Styrelsen är dock 
medveten om att osäkerhetsfaktorer finns när det gäller att 
uppskatta tids- och kostnadsåtgång för att genomföra fullskalig 
kommersialisering och industrialisering av bolagets produkt. 
Detta har beaktats i bolagets planering och prognoser genom att 
styrelsen arbetar aktivt utifrån alternativa scenarion och har en 
beredskap för att hantera denna typ av utmaningar. Detta 
inbegriper olika finansieringslösningar och en flexibilitet i 
utvecklingsplanerna.   

Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. 

Granskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer.

 
Nyckeltal koncern 

  
apr-jun 

2019 
apr-jun  

2018 

Proforma 
apr-jun 

2018 
jan-jun 

2019 
jan-jun 

2018 

Proforma 
jan-jun 

2018 
helår  
2018 

Proforma 
jan-dec 

2018 

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,78 -0,10 -1,01 -1,45 -0,17 -1,66 -0,77 -2,97 

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,71 -0,08 -0,84 -1,31 -0,13 -1,32 -0,58 -2,49 

Eget kapital per aktie, kr 11,88 1,41  11,88 1,41  4,73  
 
 

På den extra bolagsstämman 11 november 2018 beslutades om sammanläggning av aktier till relationen 10:1 
Proforma-beräkning - Resultat per aktie beräknad på spliten under Q4 2018 för samtliga perioder  
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Finansiella rapporter i sammandrag 

Koncernens resultaträkning 

tkr 
apr-jun 

2019 
apr-jun  

2018   
jan-jun  

2019 
jan–jun  

2018   
helår  
2018   

Intäkter              

Nettoomsättning 307 645   815 1 256  1 942   

Aktiverat arbete för egen räkning 36 802 15 548   60 927 29 164  66 392   

Övriga rörelseintäkter 447 1 378   616 1 378  2 007   

Summa rörelseintäkter 37 556 17 571   62 358 31 799  70 341   

              
Kostnader              

Råvaror och förnödenheter -1 738 -2 018   -1 735 -3 201  -7 758   

Övriga externa kostnader -35 288 -13 794   -63 844 -24 747  -65 821   

Personalkostnader -29 659 -22 310   -50 261 -36 083  -72 961   

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 

-3 799 -3 878   -7 566 -7 745  -15 546   

Övriga rörelsekostnader -96 -64   -136 -77  -215   

Summa rörelsekostnader -70 580 -42 064   -123 542 -71 853  -162 300   

Rörelseresultat -33 024 -24 493   -61 185 -40 054  -91 959   

                 

Finansiella poster              
Resultat från värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 0 0   0 0  0   
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

24 120   87 187  403   

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-53 -56   -107 -113  -289   

Summa finansiella poster -29 64   -20 73  114   

Resultat efter finansiella poster -33 053 -24 429   -61 205 -39 981  -91 845   

                

Skatt på periodens resultat 0 0   0 0  0   

Periodens resultat -33 053 -24 429   -61 205 -39 981  -91 845   

         

      
Proforma 

apr-jun 
2018 

  
Proforma 

jan-jun 
 2018 

  
Proforma 

jan-dec 
2018  

Resultat per aktie -0,78 -0,10 -1,01 -1,45 -0,17 -1,66 -0,77 -2,97 

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,78 -0,10 -1,01 -1,45 -0,17 -1,66 -0,77 -2,97 

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,71 -0,08 -0,84 -1,31 -0,13 -1,32 -0,58 -2,49 

                  

Antal aktier före utspädning 42 347 495 241 098 540 24 109 854 42 347 495 241 098 540 24 109 854 118 707 118 30 927 085 

Antal aktier efter utspädning 46 684 912 290 061 900 29 006 190 46 684 912 303 777 331 30 377 733 158 443 311 36 915 879 
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Finansiella rapporter i sammandrag 

Koncernens balansräkning 

tkr 
30 jun  

2019 
30 jun 

2018 
31 dec 

2018 

TILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 339 483 261 104 291 224 

Pågående investering i immateriell anläggningstillgång 8 359 0 1 353 
Summa immateriella anläggningstillgångar 347 843 261 104 292 577 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Nedlagda utgifter på annans fastighet 2 241 1 104 987 

Inventarier, verktyg och installationer 8 248 7 701 6 798 
Summa materiella anläggningstillgångar 10 490 8 804 7 785 

Summa anläggningstillgångar 358 332 269 908 300 361 

        

Varulager     

Råvaror och förnödenheter 8 973 9 343 8 809 

Färdiga varor och handelsvaror 616 2 802 618 

Förskott till leverantörer 9 538 656 179 
Summa varulager 19 128 12 802 9 606 

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar 108 761 69 

Aktuell skattefordran 539 292 919 

Övriga fordringar 361 227 336 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 925 948 3 157 

Kassa och bank 200 186 114 152 331 196 
Summa omsättningstillgångar 224 247 129 182 345 283 

SUMMA TILLGÅNGAR 582 580 399 090 645 644 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     

Aktiekapital 21 174 14 357 21 174 

Övrigt tillskjutet kapital 1 294 699 1 029 109 1 291 971 

Reserver -608 -480 -341 

Balanserat resultat inklusive periodens resultat -812 103 -702 892 -750 928 
Summa eget kapital 503 162 340 093 561 876 

        

Avsättningar     

Avsättningar 0 71 0 
Summa avsättningar 0 71 0 

     
Långfristiga skulder     

Övriga skulder 22 850 22 990 22 850 
Summa långfristiga skulder 22 850 22 990 22 850 

     
Kortfristiga skulder     

Förskott från kunder 0 93 0 

Leverantörsskulder 19 410 8 142 34 332 

Övriga kortfristiga skulder 9 017 13 891 8 828 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 141 13 809 17 757 
Summa kortfristiga skulder 56 568 35 935 60 918 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 582 580 399 090 645 644 
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Finansiella rapporter i sammandrag 

Förändring eget kapital för koncernen 

tkr Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet  

kapital Omräkningsreserv 
Bal.res. inkl 

årets resultat  
Totalt eget 

kapital 

Ingående balans 1 januari 21 174 1 291 971 -341 -750 928 561 876 

Emissioner  2 728    
Sålda teckningsoptioner    29  
Periodens resultat    -61 205  
Omräkningsdifferens   -267   
Utgående balans 30 jun 21 174 1 294 699 -608 -812 103 503 162 

 

Koncernens kassaflödesanalys 

tkr 
apr-jun 

2019 
apr-jun  

2018 
jan-jun  

2019 
jan–jun  

2018 
jan-dec  

2018 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
Resultat efter finansiella poster -33 053 -24 429 -61 205 -39 981 -91 845 

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet 5 424 3 868 9 979 7 726 18 628 

Betald inkomstskatt 0 0 0 0 -227 

Kassaflöde från löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -27 629 -20 561 -51 225 -32 255 -73 444 

         
Ökning (-)/minskning (+) av varulager -6 466 1 712 -10 360 3 423 3 532 

Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar 2 698 69 -980 1 375 -257 

Ökning (-)/minskning (+) av rörelseskulder 14 262 10 728 -5 712 9 380 34 154 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -17 135 -8 053 -68 276 -18 077 -36 015 

         
INVESTERINGSVERKSAMHETEN         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 067 5 -4 611 10 -1 108 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -36 802 -15 548 -60 927 -29 164 -66 392 

Förvärv av finansiella tillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -40 869 -15 543 -65 537 -29 155 -67 500 
         

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         
Nyemission 0 117 047 2 728 143 159 416 067 

Teckningsoptionsprogram 29 0 29 0 600 

Upptagna lån 0 0 0 0 0 

Amortering av lån 0 0 0 0 -140 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29 117 047 2 757 143 159 416 527 

         
PERIODENS KASSAFLÖDE -57 975 93 451 -131 056 95 928 313 011 

Likvida medel vid periodens början 258 229 20 644 331 196 18 020 18 020 

Kursdifferens i likvida medel -68 57 47 205 165 

Likvida medel vid periodens slut 200 186 114 152 200 186 114 152 331 196 
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Finansiella rapporter i sammandrag 

Moderbolagets resultaträkning 

tkr 
apr-jun 

2019 
apr-jun  

2018 
jan-jun  

2019 
jan–jun  

2018 
helår  
2018   

Intäkter            

Nettoomsättning 307 645 815 1 256 1 942   

Aktiverat arbete för egen räkning 36 802 15 548 60 927 29 164 66 392   

Övriga rörelseintäkter 447 1 378 616 1 378 2 007   

Summa rörelseintäkter 37 556 17 571 62 358 31 799 70 341   

          
Kostnader          

Råvaror och förnödenheter -1 738 -2 018 -1 735 -3 201 -7 758   

Övriga externa kostnader -35 061 -13 498 -63 153 -24 174 -64 720   

Personalkostnader -28 738 -21 486 -48 720 -34 486 -69 770   

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -3 798 -3 873 -7 565 -7 736 -15 530 

  

Övriga rörelsekostnader -96 -64 -136 -77 -215   

Summa rörelsekostnader -69 432 -40 939 -121 309 -69 674 -157 992   

Rörelseresultat -31 876 -23 368 -58 952 -37 875 -87 651   

              

Finansiella poster          
Resultat från andelar i koncernföretag -1 410 0 -2 783 0 -6 865  
Resultat från värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 0 0 0 0 -1 683   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 28 118 117 182 395   

Räntekostnader och liknande resultatposter -53 -56 -107 -113 -289   

Summa finansiella poster -1 436 62 -2 774 69 -8 442   

Resultat efter finansiella poster -33 312 -23 306 -61 726 -37 806 -96 093   

              

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0   

Periodens resultat -33 312 -23 306 -61 726 -37 806 -96 093   
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Finansiella rapporter i sammandrag 

Moderbolagets balansräkning 

tkr 
30 jun  

2019 
30 jun 

2018 
31 dec  

2018 

TILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 339 483 261 104 291 224 

Pågående investering i immateriell anläggningstillgång 8 359 0 1 353 
Summa immateriella anläggningstillgångar 347 843 261 104 292 577 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Nedlagda utgifter på annans fastighet 2 241 1 104 987 

Inventarier, verktyg och installationer 8 248 7 692 6 796 
Summa materiella anläggningstillgångar 10 490 8 796 7 783 
     

Finansiella anläggningstillgångar 50 5 563 50 
Summa anläggningstillgångar 358 382 275 463 300 410 
        

Varulager     

Råvaror och förnödenheter 8 973 9 343 8 809 

Färdiga varor och handelsvaror 616 2 802 618 

Förskott till leverantörer 9 538 656 179 
Summa varulager 19 128 12 802 9 606 
 
Omsättningstillgångar     

Kundfordringar 108 761 69 

Fordringar hos koncernföretag 0 1 645 0 

Aktuell skattefordran 539 292 919 

Övriga fordringar 209 125 189 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 821 798 3 041 

Kassa och bank 198 260 112 230 330 061 
Summa omsättningstillgångar 222 065 128 653 343 884 
SUMMA TILLGÅNGAR 580 447 404 116 644 294 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     

Aktiekapital 21 174 14 357 21 174 

Fond för utvecklingsavgifter 276 211 186 416 222 291 

Överkursfond 1 294 699 1 029 109 1 291 971 

Balanserat resultat inklusive periodens resultat -1 083 778 -877 829 -968 161 
Summa eget kapital 508 306 352 053 567 274 
        

Avsättningar     

Avsättningar 0 71 0 
Summa avsättningar 0 71 0 

     

Långfristiga skulder     

Övriga skulder 22 850 22 990 22 850 
Summa långfristiga skulder 22 850 22 990 22 850 

     

Kortfristiga skulder     

Förskott från kunder 0 93 0 

Leverantörsskulder 19 410 8 142 34 332 

Övriga kortfristiga skulder 1 741 6 959 2 081 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 141 13 809 17 757 
Summa kortfristiga skulder 49 291 29 002 54 170 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 580 447 404 116 644 294 
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Finansiella rapporter i sammandrag 

Förändring eget kapital för moderbolaget 

tkr Aktiekapital Överkursfond 
Fond för  

utvecklingsavgifter 
Balanserat  

resultat 
Periodens 

resultat 
Totalt eget 

kapital 

Ingående balans 1 januari 21 174 1 291 971 222 291 -968 161  567 274 

Emissioner  2 728     
Sålda teckningsoptioner    29   
Periodens resultat     -61 726  
Omföring   53 920 -53 920   
Utgående balans 30 juni 21 174 1 294 699 276 211 -1 022 052 -61 726 508 306 
       

 

Moderbolagets kassaflödesanalys 

tkr 
apr-jun 

2019 
apr-jun  

2018 
jan-jun  

2019 
jan–jun  

2018 
jan-dec  

2018 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
Resultat efter finansiella poster -33 312 -23 306 -61 726 -37 806 -96 093 

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet 6 047 3 873 11 186 7 736 27 159 

Betald inkomstskatt 0 0 0 0 -227 

Kassaflöde från löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -27 265 -19 433 -50 539 -30 070 -69 160 

        
Ökning (-)/minskning (+) av varulager -6 466 1 712 -10 360 3 423 3 532 

Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar 2 689 -17 -997 1 256 -396 

Ökning (-)/minskning (+) av rörelseskulder 14 968 10 728 -4 341 9 431 34 199 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -16 074 -7 010 -66 238 -15 959 -31 826 

        
INVESTERINGSVERKSAMHETEN        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 067 0 -4 611 0 -1 092 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -36 802 -15 548 -60 927 -29 164 -66 392 

Förvärv av finansiella tillgångar -1 410 -50 -2 783 -50 -1 401 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -42 279 -15 598 -68 321 -29 214 -68 885 
        

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN        
Nyemission 0 117 047 2 728 143 159 416 067 

Teckningsoptionsprogram 29 0 29 0 600 

Upptagna lån 0 0 0 0 0 

Amortering av lån 0 0 0 0 -140 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29 117 047 2 757 143 159 416 527 

        
PERIODENS KASSAFLÖDE -58 324 94 439 -131 801 97 985 315 816 

Likvida medel vid periodens början 256 584 17 791 330 061 14 245 14 245 

Kursdifferens i likvida medel 0 0 0  0 

Likvida medel vid periodens slut 198 260 112 230 198 260 112 230 330 061 
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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, 2019-08-21 

Bo Dankis 
Styrelseordförande 

Mattias Bergman 
Styrelseledamot 

Hicham Bouzekri 
Styrelseledamot 

Sigrun Hjelmquist 
Styrelseledamot 

Kent Janér 
Styrelseledamot 

Pär Nuder 
Styrelseledamot 

Lars Thunell 
Styrelseledamot 

Bertil Villard 
Styrelseledamot 

 

Jonas Eklind 
Verkställande Direktör 
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Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisnings 
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För mer utförliga 
principer hänvisas till bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 
2018. 
 

 

Finansiell kalender  
 
Delårsrapport för perioden 
1 juli – 30 september 2019, Q3: 20 november 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definitioner 
Antal aktier 
Genomsnittligt antal aktier, vägt genomsnittligt antal utestående aktier under viss period. 
 
Eget kapital 
Eget kapital vid periodens slut. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med totalt antal utestående aktier. 
 
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. 
 
Resultat per aktie efter utspädning 
Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden efter beräknat 
utnyttjande av incitamentsprogram. 
 
Rörelseintäkter 
Samtliga intäkter inklusive aktiverat arbete för egen räkning. 
 
Rörelseresultat (EBIT) 
Resultat före finansiella poster och skatt. 
 
Soliditet 
Totalt eget kapital / Totala tillgångar. Med Totalt eget kapital avses beskattat eget kapital med tillägg för 78% av obeskattade reserver.
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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  
Kennet Lundberg – CFO, kennet.lundberg@azelio.com  

Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 
Tel: +46(0)8-528 00 399 
Mail: info@fnca.se  
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