
Nyckeltal

TKR
jan–mars 

2021
jan–mars 

2020
Helår 
2020

Orderingång – – –

Nettoomsättning 53 1 915 1 978

Rörelseresultat (EBIT) –2 721 –498 –9 666

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 347 –402 –9 486

Resultat per aktie, före utspädning, kr –0,02 –0,02 –0,17

Delårsrapport, januari – mars 2021

  Orderingången uppgick till – tkr (–).

  Nettoomsättningen uppgick till 53 tkr (1 915).

  Rörelseresultatet (EBIT) –2 721 tkr (–498).

  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –2 347 tkr (–402).

Första kvartalet 2021

Q1
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VD har ordet

Ett kvartal av goda nyheter vad gäller  
vår teknologi och våra produkter 

Max Gerger, VD

Under det första kvartalet i år kunde Mantex presentera en rad goda nyheter 
kring vår egenutvecklade teknologi. Vad det handlade om var dels goda test
resultat från användning av vår FlowScanner i ett amerikanskt massabruk, dels 
framgångar i arbetet med att färdigställa vår Biofuel Analyzer. Båda nyheterna 
är avgörande för den kommersialisering av vår teknologi som vi är övertygade 
kommer att ske till följd av den oundvikliga omställningen mot mer hållbar energi 
och en mer cirkulär ekonomi. 

Det aktuella nordamerikanska massa-
bruket installerade en FlowScanner i 
mitten av januari i år för en tre månaders 
lång testperiod i sin löpande verksam-
het. Bruket har använt FlowScannern 
för att snabbt och effektivt analysera 
fukthalten samt träinnehållet i den 
flis som utgör brukets råvara. Dessa 
båda parametrar är avgörande för ett 
massa bruk eftersom de i sin tur styr hur 
mycket kemikalier och hur mycket energi 
bruket skall använda i processen för att 
omvandla flisen till massa. Utan tillgång 
till de mer exakta mätvärden som vår 
FlowScanner tillhandahåller, tvingas 
bruken utgå från genomsnittliga värden 
vilket historiskt inneburit att de hellre 
använt för mycket kemikalier och energi 
än för lite för att undvika att massan 
blir undermålig. Mer exakta mätvärden 
ger följaktligen lägre användning av 
kemikalier och energi och därmed både 
lägre kostnader och en mindre negativ 
påverkan på miljön. 

Viktig bekräftelse
Vi har hela tiden räknat med att vår tek-
nologi skulle erbjuda dessa fördelar men 
nu var det första gången vi i löpande 
användning på ett bruk kunde bevisa 
att det också stämde i praktiken. Redan 
efter bara sex veckors användning 
noterade bruket kostnadsbesparingar 
på minst 200 000 USD i månaden på 

bara själva kokningsprocessen, något vi 
tidigare också kommunicerat. Här gäller 
det att komma ihåg att kokningen bara 
är ett steg i den industriella process som 
innebär att man omvandlar trä till massa 
och slutligen kartong , papper och råma-
terial för kläder. En mer exakt framställd 
pappersmassa ger en massa med högre 
kvalité vilket i sin tur innebär att man i 
slutändan får ut mer papper, kartong och 
tyg per mängd använt trämaterial. Den 
potentiella besparingspotentialen med 
hjälp av vår egenutvecklade röntgen-
teknologi är alltså ännu större. Som vi 
tidigare kommunicerat ingår det aktu-
ella bruket i en större nordamerikansk 
massakoncern som genomfört testerna 
för att avgöra om de skall installera 
FlowScanner även på sina andra bruk. 

Biofuel Analzer klarar mätkraven
Den andra goda nyheten under kvarta-
let handlade om utvecklingsarbetet av 
vår Biofuel Analyzer. Biofuel Analyzer 
bygger på samma röntgenteknologi som 
FlowScanner men är framtagen för att 
automatiskt och snabbt kunna analysera 
centrala parametrar hos biomassa som 
används för framställning av bioenergi.  
Efter att vi under fjolåret utrustat 
Biofuel Analyzer med en extra sensor 
och efter omfattande tester på mer än 
250 materialprover som hämtats från 
verksamma biokraftvärmeverk, har vi i 

” Efter bara sex  
veckors användning 
noterade bruket 
kostnadsbesparingar  
på minst 200 000 
USD i månaden”

Max Gerger, VD
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enlighet med vad vi tidigare kommunice-
rat nu lyckats uppnå tillräckligt hög grad 
av mätnoggrannhet. Detta är avgöran-
de av flera skäl, inte minst för att det 
öppnar för en installation för testkörning 
hos två stora kraftvärmeverk, men 
också för att det ger oss skäl att tro att 
vår teknologi kommer att kunna bidra 
till stora effektiviseringar även inom 
den globala bioenergi-industrin. Som 
vi tidigare kommunicerat innebär detta 
att vi i höst kommer att inleda tester av 
Biofuel Analyzer i den löpande driften 
på ett kraftvärmeverk i Borås och ett i 
Västerås. 

Intressant position
Både vår FlowScanner och vår Biofuel  
Analyzer är högt digitaliserade och 
inkluderar även maskinlärning genom AI, 
artificiell intelligens, vilket underlättar 
användning och styrning men också är 
en förutsättning för kontinuerliga för-
bättringar. Genom att ta tillvara de tek-
niska framsteg som gjorts på området 
de senaste åren kan vi både förbättra 
kundnyttan hos vår teknologi och vidare-
utveckla vår affärsmodell.   

Mantex har efter år av enträget ut-
vecklingsarbete och stark tilltro till våra 
möjligheter lyckats få allt fler avgörande 
bitar på plats: vi har en egenutvecklad 
och avancerad digitaliserad teknologi; vi 
har en stark och global partner i form av 
Andritz; vi har stora och välkända kunder 
som både kan validera och som vill fort-
sätta använda teknologin och sist men 
inte minst – vi riktar oss mot branscher 
som till följd av centrala samhälleliga 
fråge ställningar räknar med kraftigt 
ökande efterfrågan. Sammantaget har 
Mantex skapat sig en synnerligen intres-
sant position och jag och mina kollegor 
kommer att göra vårt yttersta för att på 
bästa sätt ta till vara de möjligheter som 
detta innebär för Mantex framåt!

Kista den 26 april 2021

Max Gerger
VD

” Vi har efter enträget 
utvecklingsarbete 
och stark tilltro till 
våra möjligheter 
lyckats få allt fler 
avgörande bitar på 
plats”

Max Gerger, VD
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FÖRSTA KVARTALET 2021,  
JANUARI–MARS
Intäkter, kostnader och resultat 
Orderingång
Orderingången under kvartalet uppgick till 0 tkr (0), beroende på att all försäljning 
avseende bolagets Flow Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda bolaget  
Andritz Technologies AB. Mantex AB s verksamhet består idag i att färdigställa 
Biofuel Analyzer (BFA). Någon orderstock existerar inte i bolaget fram tills Biofuel 
Analyzern är i produktion och erhållit ett typgodkännande.
 
Rörelsens intäkter 
Bolagets intäkter för första kvartalet uppgick till 198 tkr (3 855). Bolagets försäljning 
avseende Flow Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda bolaget Andritz  
Technologies enligt ovan.

Kostnader
Kostnaderna uppgick till –2 919 tkr (–3 881) tkr, fördelat främst på personalkostnader 
–598 tkr (–1 338) och övriga externa kostnader –2 197 tkr (–2 346). Minskningen av 
kostnader är hänförlig till reducering av personal samt ett ökat fokus och kontroll av 
övriga kostnader. Stor del av arbetet sker med kontrakterad personal.

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultat för kvartalet uppgick till –2 721 tkr (–498). Resultat efter finansiella 
poster blev –2 728 tkr (–555). Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,02 kr 
(–0,02). Resultatet har belastats med –0 tkr (–472) för andelar från intresseföretag 
under perioden. 

Kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –2 347tkr (–402). Under kvar-
talet har det investerats 249 tkr i en ny kvarn i testmiljön för malning av biobränsle/
flis.

Resultat per aktie  
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,02 kr (–0,02) baserat på ett medeltal 
om 110 069 895 (27 770 020) aktier. I november 2020 registrerades de utgivna teck-
ningsoptionerna (TO 3), vilket medförde att antalet aktier uppgår till 110 069 895 
aktier och ett aktiekapital på 16 510 484 aktier till ett kvotvärde om 0,15 kronor.

Eget kapital
Vid utgången av mars månad 2021 konstaterades att det egna kapitalet i moder-
bolaget uppgår till 7 304 tkr vilket är 44 % av aktiekapitalet. Den 26 april påbörjas 
teckningsperioden för optionerna (TO 4) och bolaget beräknar tillföras ytterligare  
ca 10 mkr i eget kapital. Styrelsen har som förslag till årsstämman i maj att nedsätta 
aktiekapitalet till 20 % av nuvarande aktiekapital, vilket motsvarar ett kvotvärde på 
aktien på 0,03 kronor. 

Finansiell översikt
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Aktien 
Aktien i Mantex handlas sedan 5 maj 2017 på Nasdaq First North. Antal aktier uppgår 
till 110 069 895 aktier med ett kvotvärde om 0,15 kr per aktie. 1 januari till 31 mars 
2021 har 685 722 095 aktier omsatts till ett värde av 916 134 457 kr. Högsta betal-
kurs under perioden 1 januari – 31 mars 2021 var 2,34 kr (16 mars) och lägsta var 
0,24 kr (16 februari). Den 31 mars uppgick kursen till 1,47 kr (senast betalt). Per den 
31 mars 2021 hade Mantex AB 5 458 (1 192) aktieägare. 

DE 15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA,  
PER DEN 31 DECEMBER 2020 Antal Innehav %

Pegroco Holding AB 19 989 384 18,16

Kattson i Sverige AB 11 010 000 10,00

Allba Holding AB 7 137 719 6,48

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 3 755 905 3,41

Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 647 574 3,31

Zhengdong Pu 837 000 0,76

Lars Brylde 807 213 0,73

Magnus Konrad 720 000 0,65

Nordica Life 708 617 0,64

Ulf Lundström 649 203 0,59

Markus Dahlström 600 000 0,55

Morgan Stanley 573 800 0,52

Markel Jonsson 549 000 0,50

Christian Lentz 520 000 0,47

Largor AB 500 000 0,45

Totalt de 15 största ägarna 52 005 415 47,25

Övriga ägare 58 064 480 52,75

TOTALT 110 069 895 100,00

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING (EFTER OMRÄKNING I FEB 2017)

ÅR
Förändring  

aktiekapital 
Ackumulerat  
aktiekapital 

Förändring  
antal aktier 

Ackumulerat 
antal aktier 

Kvot- 
värde

2015 Nyemission  157 180,500  2 033 246,200  157 181  2 033 246  1,00 

2016 Nedsättning 
aktiekapital  (1 524 934,650)  508 311,550  –  –  0,25 

2016 Nyemission 05-30  56 255,625  564 567,175  225 023  2 258 269  0,25 

2016 Nyemission 06-07  489 375,000  1 053 942,175  1 957 500  4 215 769  0,25 

2016 Nyemission 08-31  59 375,000  1 113 317,175  237 500  4 453 269  0,25 

2016 Nyemission 08-31  131 250,000  1 244 567,175  525 000  4 978 269  0,25 

2016 Nyemission 11-23  364 578,325  1 609 145,500  1 458 313  6 436 582  0,25 

2017 Nyemission 02-03  537 142,875  2 146 288,375  2 148 572  8 585 154  0,25 

2017 Nyemission 05-03  1 321 839,500  3 468 127,875 5 287 358  13 872 510  0,25 

2017 Optioner JE  3 125,000  3 471 252,875 12 500  13 885 010  0,25 

2018 Nyemission  3 471 252,500  6 942 505,375 13 885 010  27 770 020  0,25 

2019 Optioner    3 600,000  6 946 105,375 14 400  27 784 420  0,25 

2020 Nedsättning 
aktiekapital

 (2 778 442,250) 4 167 663,125 –  –  0,15 

2020 Nyemission  8 335 326,000 12 502 989,125 55 568 840  83 353 260  0,15 

2020 Optioner (TO3)  4 007 495,125 16 510 484,250 26 716 635 110 069 895  0,15 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Riskerna kan delas in i mättekniska-, marknadsrelaterade-, rörelserelaterade- och 
finansiella risker. För vidare information se årsredovisning för 2018. Dokumentet finns 
tillgängligt på www.mantex.se. 

Redovisningsprinciper och styrelsens försäkran 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste års-
redovisningen. Från och med tredje kvartalet 2018 så upprättas koncernredovisning 
för Mantex.

Transaktioner med närstående
Under april månad 2021 har två av Mantex större ägare, Pegroco Invest AB samt 
Kattsson i Sverige AB ställt upp med en tillfällig finansiering på totalt 2 500 tkr. 
Lånen är i form av brygglån och kommer att återbetalas då bolaget erhållit likvid för 
teckningsoptioner eller senast den 31 december 2021. Lånen löper med 10 % ränta. 
 
Händelser efter balansdagens utgång
Inga händelser utöver vad som presenterats i denna delårsrapport har noterats.
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Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet,  
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  

som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Kista, den 26 april 2021

Mantex AB (publ)

Styrelsen

Uppgifterna i denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.
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Koncernens rapport över totalresultat – sammandrag

TKR
jan–mar 

2021
jan–mar 

2020
Helår 
2020

Nettoomsättning 53 1 915 1 978

Övriga rörelseintäkter 145 1 940 1 972

Summa 198 3 855 3 950

Rörelsekostnader

Handelsvaror –47 –138 –568

Övriga externa kostnader –2 197 –2 346 –8 888

Personalkostnader –598 –1 338 –2 991

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar –77 –59 –258

Övriga rörelsekostnader – – –17

Summa rörelsekostnader –2 919 –3 881 –12 722

Andel från intresseföretag 0 –472 –894

Rörelseresultat –2 721 –498 –9 666

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader –7 –57 –352

Resultat från finansiella poster –7 –57 –352

Resultat efter finansiella poster –2 728 –555 –10 018

Periodens resultat –2 728 –555 –10 018

Resultat per aktie räknat på resultat  
hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr

Resultat per aktie före utspädning –0,02 –0,02 –0,17

Resultat per aktie efter utspädning –0,02 –0,02 –0,17

Antal aktier vid periodens slut 110 069 895 27 784 420 110 069 895

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 110 069 895 27 784 420 60 021 613

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 110 579 895 28 442 220 60 686 613
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Koncernens balansräkning – sammandrag

TKR
31 mar 

2021
31 mar 

2020
31 dec 

2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 290 435 326

Andelar i intressebolag – 422 –

290 857 326

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 2 715 2 533 2 507

2 715 2 533 2 507

Summa anläggningstillgångar 3 005 3 390 2 833

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 247 432 432

Kundfordringar – 160 –

Övriga fordringar 657 774 654

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 572 553 462

Kassa och bank 875 1 755 3 471

Summa omsättningstillgångar 2 351 3 674 5 019

SUMMA TILLGÅNGAR 5 356 7 064 7 852

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 510 6 946 16 510

Reservfond 1 1 1

Fritt eget kapital

Överkursfond 112 432 108 581 112 432

Balanserat resultat –122 794 –112 776 –112 776

Resultat –2 728 –555 –10 018

Summa eget kapital 3 421 2 197 6 149

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder – 2 550 –

Summa långfristiga skulder – 2 550 –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 044 582 738

Brygglån – – –

Övriga skulder 117 652 249

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 774 1 083 716

Summa kortfristiga skulder 1 935 2 317 1 703

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 356 7 064 7 852
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

TKR Aktiekapital Reservfond
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat Resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 1 jan 2020 6 946 1 108 581 –98 557 –14 219 2 752

Omföring föregående års resultat –14 219 14 219 –

Justering föregående års resultat  –

Nyemission 9 564 7 161 16 725

Emissionskostnader –3 310 –3 310

Årets resultat –10 018 –10 018

Utgående balans 31 december 2020 16 510 1 112 432 –112 776 –10 018 6 149

Omföring föregående års resultat –10 018 10 018 –

Periodens resultat –2 728 –2 728

Utgående balans 31 mars 2021 16 510 1 112 432 –122 794 –2 728 3 421
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Koncernens kassaflöde

TKR
jan–mar 

2021
jan–mar 

2020
Helår 
2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  

Resultat efter finansiella poster –2 728 –555 –10 018

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 77 531 1 152

–2 651 –24 –8 866

Ökning(–)/Minskning(+) av lager 185 – –

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –113 –177 194

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 232 –201 –814

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 304 –378 –620

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 347 –402 –9 486

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –249 – –65

Kassaflöde från investeringsverksamheten –249 – –65

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lån – 500 –2 050

Nyemission – – 13 415

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 500 11 365

Periodens kassaflöde –2 596 98 1 814

Likvida medel vid periodens början 3 471 1 657 1 657

Likvida medel vid periodens slut 875 1 755 3 471

Nyckeltal per kvartal

TKR
Q1 

2021
Q4 

2020
Q3 

2020
Q2 

2020
Q1 

2020
Q4 

2019
Q3 

2019

Orderingång – – – – – – –

Nettoomsättning 53 21 21 21 1 915 3 910 2 126

Rörelseresultat (EBIT) –2 721 –3 288 –2 302 –3 578 –498 –2 180 –2 458

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 347 –3 102 –1 790 –4 192 –402 –2 461 –2 735

Resultat per aktie före utspädning, kr –0,02 –0,03 –0,03 –0,14 –0,02 –0,08 –0,09
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Moderbolagets resultaträkning

TKR
jan–mar 

2021
jan–mar 

2020
Helår 
2020

Nettoomsättning 53 1 915 1 978

Övriga rörelseintäkter 145 1 940 1 972

Summa 198 3 855 3 950

Rörelsekostnader

Handelsvaror –47 –138 –568

Övriga externa kostnader –2 197 –2 346 –8 943

Personalkostnader –598 –1 338 –2 991

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar –41 –23 –114

Övriga rörelsekostnader – – –17

Summa rörelsekostnader –2 883 –3 845 –12 633

Rörelseresultat –2 685 10 –8 683

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader –7 –57 –352

Resultat från finansiella poster –7 –57 –352

Resultat efter finansiella poster –2 692 –47 –9 035

Periodens resultat –2 692 –47 –9 035
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Moderbolagets balansräkning

TKR
31 mar 

2021
31 mar 

2020
31 dec 

2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag 3 449 3 449 3 449

Andelar i koncernbolag 775 775 775

4 224 4 224 4 224

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 2 715 2 533 2 507

2 715 2 533 2 507

Summa anläggningstillgångar 6 939 6 757 6 731

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 247 432 432

Kundfordringar – 160 –

Övriga fordringar 657 774 654

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 572 608 462

Kassa och bank 825 1 705 3 421

Summa omsättningstillgångar 2 301 3 679 4 969

SUMMA TILLGÅNGAR 9 240 10 436 11 700

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 510 6 946 16 510

Reservfond 1 1 1

Fritt eget kapital

Överkursfond 112 432 108 581 112 432

Balanserat resultat –118 947 –109 912 –109 912

Resultat –2 692 –47 –9 035

Summa eget kapital 7 304 5 569 9 996

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder – 2 550 –

Summa kortfristiga skulder – 2 550 –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 044 582 738

Övriga skulder 118 652 250

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 774 1 083 716

Summa kortfristiga skulder 1 936 2 317 1 704

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 240 10 436 11 700
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Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

TKR Aktiekapital Reservfond
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat Resultat
Summa eget 

kapital

Utgående balans 31 december 2019 6 946 1 108 581 –98 418 –11 494 5 616

Omföring föregående års resultat –11 494 11 494 –

Nyemission 9 564 7 161 16 725

Emissionskostnader –3 310 –3 310

Årets resultat –9 035 –9 035

Utgående balans 31 december 2020 16 510 1 112 432 –109 912 –9 035 9 996

Omföring föregående års resultat –9 035 9 035 –

Periodens resultat 16 510 1 –2 692 –2 692

Utgående balans 31 december 2020 16 510 1 112 432 –118 947 –2 692 7 304
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Moderbolagets kassaflöde

TKR
jan–mar 

2021
jan–mar 

2020
Helår 
2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster –2 692 –47 –9 035

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 41 23 114

–2 651 –24 –8 921

Ökning(–)/Minskning(+) av lager 185 – –

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –113 –177 249

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 232 –201 –814

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 304 –378 –565

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 347 –402 –9 486

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –249 – –65

Kassaflöde från investeringsverksamheten –249 – –65

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lån – 500 –2 050

Nyemission – – 13 415

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 500 11 365

Periodens kassaflöde –2 596 98 1 814

Likvida medel vid periodens början 3 421 1 607 1 607

Likvida medel vid periodens slut 825 1 705 3 421
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Finansiell kalender
HÄNDELSE Datum

Delårsrapport kvartal 1 2021 26 april 2021

Mantex AB publicerar årsredovisningen för 2020 26 april 2021

Mantex AB:s årsstämma 24 maj 2021

Delårsrapport kvartal 2 2021 6 augusti 2021

Delårsrapport kvartal 3 2021 5 november 2021

Delårsrapport kvartal 4 2021 4 februari 2022

Kontakter:
Max Gerger, VD
+46 70 560 02 68
max.gerger@mantex.se

Bo Niveman, CFO
+46 709 46 43 80
bo.niveman@mantex.se

Mangold, Certified Adviser
Mobil: +46 7 0627 6769 
Telefon: +46 8 5277 5046 
Adress: Box 55691, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2,  
114 34 Stockholm 
Org.nr: 556585-1267
Web: www.mangold.se

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgen
baserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt 
och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energi
innehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och  
förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och  
effektivisera förbränningen i biokraftverk. 

Om Mantex

Mantex AB (publ), organisationsnummer 556550–8537
Torshamnsgatan 28 A, 164 40 Kista, tel 08 477 04 80

www.mantex.se
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