
Nyckeltal

TKR
jul–sep  

2021
jul–sep  

2020
jan–sep  

2021
jan–sep  

2020
Helår 
2020

Orderingång – – – – –

Nettoomsättning 21 21 95 1 957 1 978

Rörelseresultat (EBIT) –3 482 –2 302 –10 734 –6 378 –9 666

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten –3 675 –1 790 –10 785 –6 384 –9 486

Resultat per aktie,  
före utspädning, kr –0,02 –0,03 –0,09 –0,15 –0,17

Delårsrapport, juli – september 2021

  Orderingången uppgick till – tkr (–).

  Nettoomsättningen uppgick till 21 tkr (21).

  Rörelseresultatet (EBIT) –3 482 tkr (–2 302).

  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –3 675 tkr (–1 790).

Tredje kvartalet 2021

Q3
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VD har ordet

Nio månaders framgångsrik kommersiell  
användning är ett enormt styrkebesked  
för vår teknologi

Max Gerger, VD

I början av året inledde ett mellanstort massabruk i Nordamerika en utvärdering 
av vår FlowScanner under kommersiell användning. Att utvärderingen föll väl ut 
har vi kunnat rapportera både under och efter själva utvärderingen. Till det kan nu 
läggas ytterligare positiva effekter som det aktuella bruket kunde notera under 
det tredje kvartalet i år och som vi kommunicerade efter kvartalets slut. 

Efter nio månaders kommersiell användning ledde vår FlowScanner inte bara 
till att bruket kunde minska sin användning av kemikalier och energi utan också 
till betydande effektivitetsvinster i form av högre produktion och bättre utnyttjan-
de av massan.

När vi i april i år avslutade den tre måna-
der långa utvärderingsperioden vid det 
aktuella bruket var både vi och bruket 
mycket tillfredsställda med resultatet 
– våra förhoppningar hade överträffats 
med råge. Ändå konstaterade vi redan 
i samband med att vi kommunicerade 
resultaten att det förmodligen fanns 
ännu mer effektivitetsvinster att hämta. 
Orsaken var att de först kommunicerade 
besparingarna bara rörde ett process-
steg, den s k kokningen, och att den då 
rapporterade besparingssiffran enbart 
var hänförlig till minskad användning av 
kemikalier och energi. Eftersom en mer 
effektiv kokning även gav en massa av 
högre kvalité och till ett bättre utnytt-
jande av träråvaran var vi tämligen över-
tygade om att de positiva effekterna 
skulle kunna ge än större totala effekti-
vitetsvinster. Nu har vi svart på vitt att 
det var ett korrekt antagande. 

Efter att den inledande tre månader 
långa utvärderingen avslutades i april 
valde bruket att köpa vår FlowScanner  
och fortsätta köra den i löpande kom-
mersiell drift. I början av det tredje kvar-
talet, i juli, kunde bruket tack vare vår 
FlowScanner notera så stora positiva 
effekter att de kunde skruva upp produk-

tionstakten. Sedan dess har vår scanner 
tuggat på, dygn efter dygn, vecka efter 
vecka. Efter tre månaders kontinuerlig 
användning på den nya produktionsnivån 
var både bruket och vi så pass trygga 
med utfallet att vi valde att informera 
kapitalmarknad och kunder om det via 
en pressrelease. Totalt hade bruket då 
uppnått besparingar på cirka 300 000 
amerikanska dollar per månad – en 
ökning med drygt 50 000 dollar jämfört 
med vad vi kommunicerade i april i år. En 
smått fantastisk siffra.  

De industrier vi vänder oss mot 
med våra produkter är stora process-
industrier med högt ställda krav på sin 
utrustning och sina processer. Produk-
tionsavbrott är kostsamma och får kon-
sekvenser i flera led. Saker och ting bara 
måste fungera – och fungera väl. Dag in 
och dag ut. Av lätt insedda skäl vill de 
därför ha väldigt gedigna underlag innan 
de ger sig på att testa ny teknologi i 
sin löpande verksamhet. Mantex är nu i 
den lyckosamma positionen att vi med 
fog kan säga att vi vet att vår teknologi 
fungerar och att den tillför värde. Nio 
månaders kommersiell användning har 
gett ett tydligt facit och den trygghet 
som ett stort antal potentiella kunder 

” Mantex kan nu 
med fog säga  
att vår teknologi  
fungerar och att 
den tillför stort 
värde.”

Max Gerger, VD
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efterlyser för att gå vidare och ta nästa 
steg tillsammans med oss. Det är ett 
enormt styrkebesked. 

Låt mig i det sammanhanget ta upp 
en fråga som många av er ägare ställer, 
nämligen när den framgångsrika utvärde-
ringen kan leda till en första större order. 
Vi har tidigare kommunicerat att den 
koncern som det aktuella nordamerikan-
ska bruket ingår i uttryckt stort intresse  
för att implementera FlowScanner på 
ytterligare bruk om utvärderingen skulle 
falla väl ut, vilket den nu bevisligen 
också gjort. Här kan jag tillsvidare bara 
konstatera att diskussioner pågår och 
att ingen information framkommit som 
tyder på att deras intresse minskat. Som 
jag redan konstaterat ställer aktörerna 
inom den här industrin höga krav och är 
försiktiga med att införa ny teknologi 
som inte bevisat sitt värde, något som 
självfallet bidrar till långa ledtider. En an-
nan sak som också spelat in är pandemin 
som ställt hinder i vägen för resor, inte 
minst till och från Nordamerika. Virtuella 
möten i all ära men viktiga affärsför-
handlingar med stor påverkan mår alltid 
bättre av att kompletteras med fysiska 
möten i verkliga livet. Sedan någon 
månad tillbaka har USA glädjande nog 
börjat släppa in affärsresenärerna igen. 

En annan ofta ställd fråga rör det  
här med de fälttester av vår Biofuel 
Analyzer som under hösten skall dra 
igång vid ett kraftvärmeverk i Borås och 
ett i Västerås. Som vi redan kommuni-
cerat har dessa försenats något till följd 
av leveransstörningar och av vårt beslut 
att CE-certifiera våra prototyper innan 
de installeras på fältet. Det har ifråga-
satts om de omskrivna problemen inom 

globala leverantörskedjor verkligen skulle 
ha en så stor påverkan på oss eftersom 
det bara handlar om två maskiner. Här 
kan jag bara konstatera att det inte rör 
sig om några få, enstaka komponenter, 
utan om ett flertal mycket centrala kom-
ponenter som drabbats hårt av de stora 
störningar som följt i spåren på pande-
min. Vår lösning, vilken vi också kom-
municerat, blir att köra testerna i följd 
med en och samma maskin med start i 
Västerås i december i år. Vi räknar med 
att efter cirka 2–3 månader kunna flytta 
prototypen till Borås för en lika lång 
utvärdering där. I nuläget avstår vi från 
att ange någon exakt tidpunkt för när vi 
kan kommunicera de första utfallen av 
testerna, men vi kommer självfallet att 
återkomma med sådan information så 
snart den är tillräckligt tillförlitlig. 

Det här upplägget med att göra 
testerna med hjälp av enbart en maskin 
fast vid två olika verk kommer att ge 
lika mycket värdefull testdata som en 
parallell körning med två olika prototyper 
hade gjort. Med tanke på att vår Biofuel 
Analyzer bygger på samma egenutveck-
lade teknologi som vår FlowScanner 
hyser vi goda förhoppningar om att även 
den skall visa sig kunna bidra till stora 
effektivitetsvinster. Spännande fortsätt-
ning följer. 

Kista den 5 november 2021

Max Gerger
VD

” Nio månaders 
framgångsrik  
kommersiell  
användning är ett 
enormt styrke
besked.”

Max Gerger, VD
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TREDJE KVARTALET 2021, JULI–SEPTEMBER
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, där Mantex äger 49 %. Mantex AB:s verksamhet består 
idag i att färdigställa Biofuel Analyzer (BFA). Någon orderstock existerar inte i bola-
get fram tills Biofuel Analyzern är i produktion och erhållit ett typgodkännande.
 
Rörelsens intäkter 
Bolagets intäkter för tredje kvartalet uppgick till 154 tkr (35). Bolagets försäljning 
avseende Flow Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda bolaget Andritz  
Technologies enligt ovan.

Kostnader 
Kostnaderna uppgick till –3 636 tkr (–2 092) tkr, fördelat främst på personalkost-
nader –549 tkr (–406) och övriga externa kostnader –2 701 tkr (–1 596). Genom de 
finansiella tillskott som bolaget erhållit i de genomförda emissionerna så har bola-
get intensifierat utvecklingen av Biofuel Analyzer (BFA) och resurser tillförts för att 
påskynda färdigställandet. Stor del av arbetet sker med kontrakterad personal men 
under kvartalet har egen personal rekryterats.

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultat för kvartalet uppgick till –3 482 tkr (–2 302). Resultat efter finan-
siella poster blev –3 482 tkr (–2 377). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 
–0,02 kr (–0,03). Resultatet har belastats med –0 tkr (–245) för andelar från intresse-
företag under perioden. 

Kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –3 675 tkr (–1 790). Under 
kvartalet har det investerats 139 tkr i ytterligare kvarnar i testmiljön för malning av 
biobränsle/flis. 

Resultat per aktie  
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,02 kr (–0,03) baserat på ett medeltal 
om 147 583 472 (83 353 260) aktier. I maj 2021 registrerades de utgivna tecknings-
optionerna (TO 4) samt i juni registrerades den riktade emissionen till Formue Nord 
Markedsneutral A/S, vilket medförde att antalet aktier uppgår till 147 583 472 aktier 
(83 353 260).

Eget kapital
Vid utgången av september månad 2021 konstateras att det egna kapitalet i moder-
bolaget uppgår till 33 089 tkr. Bolagets egna kapital har förstärkts väsentligt genom 
teckningsoption (TO4) samt den riktade emissionen till Formue Nord Markedsneutral 
A/S. I samband med årsstämman i maj nedsattes aktiekapitalet till 4 393 tkr, vilket 
motsvarar ett kvotvärde på 0,03 kronor. 

Aktien 
Aktien i Mantex handlas sedan 5 maj 2017 på Nasdaq First North. Antal aktier uppgår 
till 147 583 472 aktier med ett kvotvärde om 0,03 kr per aktie. 1 juli till 30 september 
2021 har 103 378 130 aktier omsatts till ett värde av 246 786 053 kr. Högsta betal-
kurs under perioden 1 juli–30 september 2021 var 2,92 kr (5 augusti) och lägsta var 
1,99 kr (22 september). Den 30 september uppgick kursen till 2,01 kr (senast betalt). 
Per den 30 september 2021 hade Mantex AB 11 309 (1 753) aktieägare. De utgivna 
personaloptionerna som beslutades om 2017 förföll till teckning under september 
2021. Då villkoren var ofördelaktiga utifrån dagens aktiekurs valde ingen av persona-
len att utnyttja optionerna till förvärv av aktier i Mantex AB. 

Finansiell översikt
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FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021,  
JANUARI–SEPTEMBER
Intäkter, kostnader och resultat 
Orderingång
Orderingången under perioden uppgick till 0 tkr (0), beroende på att all försäljning 
avseende bolagets Flow Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda bolaget  
Andritz Technologies AB, där Mantex äger 49 %. Mantex AB:s verksamhet består 
idag i att färdigställa Biofuel Analyzer (BFA). Någon orderstock existerar inte i bola-
get fram tills Biofuel Analyzern är i produktion och erhållit ett typgodkännande.
 
Rörelsens intäkter 
Bolagets intäkter för perioden januari – september uppgick till 502 tkr (3 926). 
Bolagets försäljning avseende Flow Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda 
bolaget Andritz Technologies enligt ovan.

Kostnader 
Kostnaderna uppgick till –11 236 tkr (–9 463) tkr, fördelat främst på personalkostna-
der –2 158 tkr (–2 324) och övriga externa kostnader –8 178 tkr (–6 463). Genom de 
finansiella tillskott som bolaget erhållit i de genomförda emissionerna så har bola-
get intensifierat utvecklingen av Biofuel Analyzer (BFA) och resurser tillförts för att 
påskynda färdigställandet. Stor del av arbetet sker med kontrakterad personal men 
under hösten har egen personal rekryterats och antalet konsulter kommer på sikt att 
minska.

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultat för perioden uppgick till –10 734 tkr (–6 378). Resultat efter finan-
siella poster blev –10 793 tkr (–6 729). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 
–0,09 kr (–0,15). Resultatet har belastats med –0 tkr (–124) för andelar från intresse-
företag under perioden. 

Kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –10 785 tkr (–6 384). Under 
perioden har det investerats 761 tkr i kvarnar i testmiljön för malning av biobränsle/
flis. Under maj månad har ett aktieägartillskott på 1 960 tkr lämnats till det gemen-
samt ägda intressebolaget Andritz Technologies AB. 
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Resultatet per aktie för perioden januari–september 
Resultat per aktie för perioden uppgick till –0,09 kr (–0,15) baserat på ett medeltal 
om 124 520 818 (46 307 366) aktier. I maj 2021 registrerades de utgivna tecknings-
optionerna (TO 4) samt i juni registrerades den riktade emissionen till Formula Nord, 
vilket medförde att antalet aktier uppgår till 147 583 472 aktier (83 353 260).

DE 15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA,  
PER DEN 30 SEPTEMBER 2021 Antal Innehav %

Kattson i Sverige AB 13 900 817 9,42

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 10 584 427 7,17

Allba Holding AB 9 068 969 6,14

Pegroco Holding AB 5 300 000 3,59

Formue Nord Markedsneutral A/S 2 828 592 1,92

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 126 015 1,44

SIP 203, Youplus Assurance 1 613 057 1,09

Hamid Yaagoubi 1 331 436 0,90

Iréne Elisabeth Bernström 1 211 409 0,82

Solokvist AB 1 073 650 0,73

Kaj-Mikael Petersson 972 000 0,66

Reza Dehghan 933 075 0,63

Zhengdong Pu 837 368 0,57

Lars Karlsson 773 520 0,52

Samouilr Toumas 669 371 0,45

Totalt de 15 största ägarna 53 223 706 36,06

Övriga ägare 94 359 766 63,94

TOTALT 147 583 472 100,00

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 

2021 Optioner (TO4)  3 964 531,550 20 475 015,800 27 513 578 137 583 473  0,15 

2021 Nedsättning 
aktiekapital  (16 380 012,640)  4 095 003,160 - 137 583 473  0,03 

2021 Riktad emission  297 637,690  4 392 640,850 9 999 999 147 583 472  0,03 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
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
Inga transaktioner med närstående har noterats under perioden juli–september 2021.

Händelser efter balansdagens utgång
Komponentbrister samt beslut om utökade certifieringar av befintliga prototyper 
för att underlätta en snabbare kommersiell utplacering, har lett till att de tidigare 
kommunicerade fälttesterna vid två svenska kraftvärmeverk med Biofuel Analyzer 
försenats. Bolagets bedömning i nuläget är att testerna kommer att starta under 
slutet av det fjärde kvartalet i år. Enligt vad Mantex tidigare kommunicerat skulle 
fälttesterna med Biofuel Analyzer inletts vid ett kraftvärmeverk i Borås och ett i 
Västerås under början av hösten. Det stora intresset för att prova Biofuel Analyzer 
i löpande drift har gjort att Mantex beslutat CE-certifiera samt elsäkerhetscertifiera 
nuvarande prototyp.

Mantex styrelseordförande delgavs den 19 oktober misstanke av ekobrottsmyn-
digheten om brott hänförligt till påstådd överträdelse rörande hantering av insider-
information. Mantex har i nuläget ingen detaljerad och konkret information kring vad 
som ligger bakom polisens misstanke eller eventuella konsekvenser av den påstådda 
överträdelsen. Företrädare för bolaget har hörts upplysningsvis i ärendet. Under ti-
den polisutredningen pågår kommer Håkan Johansson, styrelseledamot i Mantex, att 
leda styrelsens arbete. Mantex kommer att samarbeta fullt ut med  
myndigheten.

Efter ytterligare nästan sex månaders löpande kommersiell användning av 
Mantex FlowScanner har det massabruk i Nordamerika som sedan tidigare utvärderat 
produkten, uppnått ännu högre effektivitetsvinster än vad som tidigare kommunice-
rats. Ökad produktivitet och en mer effektiv produktionsprocess gör att det totala 
värdet för bruket nu beräknas uppgå till nära 300 000 USD per månad att jämföra 
med den tidigare kommunicerade siffran på besparingar som uppgick till 240 000 
USD per månad.
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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 5 november 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
jul–sep 

2021
jul–sep 

2020
jan–sep 

2021
jan–sep 

2020
Helår 
2020

Nettoomsättning 21 21 95 1 957 1 978

Övriga rörelseintäkter 133 14 407 1 969 1 972

Summa 154 35 502 3 926 3 950

Rörelsekostnader

Handelsvaror –286 –31 –632 –484 –568

Övriga externa kostnader –2 701 –1 596 –8 178 –6 463 –8 888

Personalkostnader –549 –406 –2 158 –2 324 –2 991

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar –100 –59 –266 –178 –258

Övriga rörelsekostnader – – –2 –14 –17

Summa rörelsekostnader –3 636 –2 092 –11 236 –9 463 –12 722

Andel från intresseföretag – –245 – –841 –894

Rörelseresultat –3 482 –2 302 –10 734 –6 378 –9 666

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader – –75 –59 –351 –352

Resultat från finansiella poster – –75 –59 –351 –352

Resultat efter finansiella poster –3 482 –2 377 –10 793 –6 729 –10 018

Periodens resultat –3 482 –2 377 –10 793 –6 729 –10 018

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

Resultat per aktie före utspädning –0,02 –0,03 –0,09 –0,15 –0,17

Resultat per aktie efter utspädning –0,02 –0,03 –0,09 –0,14 –0,17

Antal aktier vid periodens slut 147 583 472 83 353 260 147 583 472 83 353 260 110 069 895

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 147 583 472 83 353 260 124 520 818 46 307 366 60 021 613

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 147 583 472 84 018 260 125 030 818 46 972 366 60 686 613
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Koncernens balansräkning – sammandrag

TKR
30 sep 

2021
30 sep 

2020
31 dec 

2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 218 363 326

Andelar i intressebolag – 53 –

218 416 326

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3 110 2 486 2 507

3 110 2 486 2 507

Summa anläggningstillgångar 3 328 2 902 2 833

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 198 432 432

Kundfordringar 26 – –

Övriga fordringar 912 1 090 654

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 483 347 462

Kassa och bank 23 743 1 308 3 471

Summa omsättningstillgångar 25 362 3 177 5 019

SUMMA TILLGÅNGAR 28 690 6 079 7 852

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 4 393 12 503 16 510

Reservfond 1 1 1

Fritt eget kapital

Överkursfond 141 947 111 109 112 432

Balanserat resultat –108 374 –112 776 –112 776

Resultat –10 793 –6 729 –10 018

Summa eget kapital 27 174 4 108 6 149

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder – – –

Summa långfristiga skulder – – –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 662 1 001 738

Brygglån – – –

Övriga skulder 156 452 249

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 698 518 716

Summa kortfristiga skulder 1 516 1 971 1 703

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 690 6 079 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 januari 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

Teckningsoptioner (TO 4) 3 965 7 040 11 005

Riktad emission 298 24 402 24 700

Emissionskostnader –1 927 –1 927

Nedsättning av aktiekapital –16 380  16 380 –

Lämnat aktieägartillskott till ATAB –1 960 –1 960

Periodens resultat –10 793 –10 793

Utgående balans 30 september 2021 4 393 1 141 947 –108 374 –10 793 27 174
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Koncernens kassaflöde

TKR
jul–sep 

2021
jul–sep 

2020
jan–sep 

2021
jan–sep 

2020
Helår 
2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  

Resultat efter finansiella poster –3 482 –2 377 –10 793 –6 729 –10 018

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 100 304 266 1 019 1 152

–3 382 –2 073 –10 527 –5 710 –8 866

Ökning(–)/Minskning(+) av lager – – 234 – –

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 63 707 –305 –127 194

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –356 –424 –187 –547 –814

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital –293 283 –258 –674 –620

Kassaflöde från den löpande verksamheten –3 675 –1 790 –10 785 –6 384 –9 486

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –139 – –761 – –65

Aktieägartillskott till Andritz Technologies AB – – –1 960 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –139 – –2 721 – –65

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lån – –6 050 – –2 050 –2 050

Nyemission – 8 085 33 778 8 085 13 415

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 2 035 33 778 6 035 11 365

Periodens kassaflöde –3 814 245 20 272 –349 1 814

Likvida medel vid periodens början 27 557 1 063 3 471 1 657 1 657

Likvida medel vid periodens slut 23 743 1 308 23 743 1 308 3 471

Nyckeltal per kvartal

TKR
Q3 

2021
Q2 

2021
Q1 

2021
Q4 

2020
Q3 

2020
Q2 

2020
Q1 

2020

Orderingång – – – – – – –

Nettoomsättning 21 21 53 21 21 21 1 915

Rörelseresultat (EBIT) –3 482 –4 531 –2 721 –3 288 –2 302 –3 578 –498

Kassaflöde från den löpande verksamheten –3 675 –4 763 –2 347 –3 102 –1 790 –4 192 –402

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

TKR
jul–sep 

2021
jul–sep 

2020
jan–sep 

2021
jan–sep 

2020
Helår 
2020

Nettoomsättning 21 21 95 1 957 1 978

Övriga rörelseintäkter 133 14 407 1 969 1 972

Summa 154 35 502 3 926 3 950

Rörelsekostnader

Handelsvaror –286 –31 –632 –484 –568

Övriga externa kostnader –2 701 –1 596 –8 178 –6 463 –8 943

Personalkostnader –549 –406 –2 158 –2 324 –2 991

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar –64 –23 –158 –70 –114

Övriga rörelsekostnader – – –2 –14 –17

Summa rörelsekostnader –3 600 –2 056 –11 128 –9 355 –12 633

Rörelseresultat –3 446 –2 021 –10 626 –5 429 –8 683

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader – –75 –59 –351 –352

Resultat från finansiella poster – –75 –59 –351 –352

Resultat efter finansiella poster –3 446 –2 096 –10 685 –5 780 –9 035

Periodens resultat –3 446 –2 096 –10 685 –5 780 –9 035
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Moderbolagets balansräkning

TKR
30 sep 

2021
30 sep 

2020
31 dec 

2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag 5 409 3 449 3 449

Andelar i koncernbolag 775 775 775

6 184 4 224 4 224

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3 110 2 486 2 507

3 110 2 486 2 507

Summa anläggningstillgångar 9 294 6 710 6 731

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 198 432 432

Kundfordringar 26 – –

Övriga fordringar 911 1 147 654

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 483 345 462

Kassa och bank 23 693 1 258 3 421

Summa omsättningstillgångar 25 311 3 182 4 969

SUMMA TILLGÅNGAR 34 605 9 892 11 700

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 4 393 12 503 16 510

Reservfond 1 1 1

Fritt eget kapital

Överkursfond 141 947 111 109 112 432

Balanserat resultat –102 567 –109 912 –109 912

Resultat –10 685 –5 780 –9 035

Summa eget kapital 33 089 7 921 9 996

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder – – –

Summa kortfristiga skulder – – –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 662 1 001 738

Brygglån – – –

Övriga skulder 156 452 250

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 698 518 716

Summa kortfristiga skulder 1 516 1 971 1 704

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 605 9 892 11 700



15

Mantex Delårsrapport Q3 2021 Finansiell översikt

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

Teckningsoptioner (TO 4) 3 965 7 040 11 005

Riktad emission 298 24 402 24 700

Emissionskostnader –1 927 –1 927

Nedsättning av aktiekapital –16 380  16 380 –

Periodens resultat –10 685 –10 685

Utgående balans 30 september 2021 4 393 1 141 947 –102 567 –10 685 33 089
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Moderbolagets kassaflöde

TKR
jul–sep 

2021
jul–sep 

2020
jan–sep 

2021
jan–sep 

2020
Helår 
2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster –3 446 –2 096 –10 685 –5 780 –9 035

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, 
m m 64 23 158 70 114

–3 382 –2 073 –10 527 –5 710 –8 921

Ökning(–)/Minskning(+) av lager – – 234 – –

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 64 707 –304 –127 249

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –357 –424 –188 –547 –814

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital –293 283 –258 –674 –565

Kassaflöde från den löpande verksamheten –3 675 –1 790 –10 785 –6 384 –9 486

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –139 – –761 – –65

Aktieägartillskott till Andritz Technologies AB – – –1 960 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –139 – –2 721 – –65

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lån – –6 050 – –2 050 –2 050

Nyemission – 8 085 33 778 8 085 13 415

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 2 035 33 778 6 035 11 365

Periodens kassaflöde –3 814 245 20 272 –349 1 814

Likvida medel vid periodens början 27 507 1 013 3 421 1 607 1 607

Likvida medel vid periodens slut 23 693 1 258 23 693 1 258 3 421
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Mantex Delårsrapport Q3 2021 Information

Finansiell kalender
HÄNDELSE Datum

Delårsrapport kvartal 3 2021 5 november 2021

Delårsrapport kvartal 4 2021 4 februari 2022

Delårsrapport kvartal 1 2022 25 april 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


