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ÅRSREDOVISNING FÖR
DEFLAMO AB (PUBL)

Styrelsen och verkställande direktören för DEFLAMO AB (publ) avger
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
DEFLAMO är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför det
miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum till tillverkningsindustri och tjänsteföretag i Europa.
Apyrum är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som är
konkurrenskraftigt i industriellt bruk även utan hänsyn tagen till Apyrums unika miljö- och
hälsoegenskaper.
Vi samarbetar i dag med industriföretag inom flera olika områden såsom plast, kemi, papper,
trä, transport med mera avseende applikationsutveckling. Vår produkt, Apyrum, kommer att
ersätta farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon och
fosfatestrar med ämnen som är en del av den mänskliga metabolismen och som är
livsmedelsklassade.
DEFLAMO bildades 2004 i syfte att kommersialisera det nya flamskyddsmedel som Trulstech
Group utvecklat. DEFLAMO AB är ett publikt svenskt aktiebolag som äger en geografiskt
avgränsad, exklusiv licens att tillverka och sälja produkter baserade på Trulstechs patent i
större delen av Europa och Östeuropa. Inom licensområdet finns ca 24 procent av den
industriella produktionen i världen.
DEFLAMOs affärsmodell omfattar områdena produktion, logistik, marknadsföring och
försäljning av flamskyddsmedel som baseras på Apyrumteknologin. En central del i
försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla,
utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör
flamskyddsteknologi. Med licensen som grund marknadsför, producerar och distribuerar
DEFLAMO produkter under varumärket Apyrum till tillverkande företag inom ett stort antal
branscher, till exempel plast och kemi, trävaror, byggmateriel, färg och lim, papp och kartong,
textiler, möbler, fordon, kabel, gummi, mm.
Legal struktur
Firmanamnet DEFLAMO registrerades i juni 2004. Bolaget blev publikt den 29 mars 2007 då
den nuvarande firman registrerades. Bolaget är ett svenskt aktiebolag som regleras av
aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Sollentuna kommun i Stockholm län.
Bolaget skall enligt bolagsordningen bedriva produktion, marknadsföring och handel med
flamskyddsmedel, äga och förvalta dotterbolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har för närvarande inga dotterbolag och är inte heller del av någon koncern.
Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).
Bolaget är anslutet till Aktietorget där Bolagets B-aktier handlas.
Huvudkontorets adress är Fakturavägen 4, 175 62 JÄRFÄLLA, telefon 08-631 91 80. Hemsida
www.deflamo.se
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Ägarförhållanden
Bolaget är publikt och är ett avstämningsbolag. Aktieboken och dess hantering görs av
Euroclear Sweden AB/VPC.
Såvitt styrelsen för Bolaget känner till, föreligger inte några aktieägaravtal eller andra
överenskommelser mellan några av Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande
över Bolaget. Vidare finns det inte, såvitt styrelsen för Bolaget känner till, några
överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över
Bolaget förändras.
Se vidare i noterna.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
DEFLAMO gör genombrott med fördjupad kunskap om Apyrums interaktion i olika material och
de kemiska och fysikaliska förlopp som påverkar och förändrar brandförloppet. Den vunna
kunskapen gör att vi med större exakthet kan bygga ett optimerat Apyrum för
olika värdmaterial. Det leder till att flamskyddsegenskaperna blir bättre och mer
anpassningsbara till olika brandprovningskrav och att Apyrums påverkan på värdmaterialets
egenskaper reduceras. Ett exempel är ett applikationsprojekt med en polyesterfilt som
uppfyllde samma brandkrav redan vid halva mängden av den nykomponerade varianten.
I mars beslutade styrelsen att genomföra en riktad nyemission av A- och B-aktier till fyra
investerare. Nyemissionen tillförde 5,2 Mkr varav Taviba AB stod för 5,0 Mkr. Teckningskursen
i emissionen var 2,35 kr för B-aktien och 2,54 kr för A-aktien. Samtidigt erhöll Taviba en
teckningsoption som gav dem rätt att om 12 månader till samma villkor investera ytterligare 2
Mkr. Emissionen registrerades hos bolagsverket den 5 maj 2010.
I juni flyttade DEFLAMO till nya och ändamålsenliga lokaler med kontor och verkstad.
Verkstaden är iordningställd med laboratorium samt verkstadsplats för blandning och packning
av Apyrumprodukter, samt lager.
Under våren tog DEFLAMO ett viktigt steg framåt när ett finskt pappersföretag tillverkat
kraftpapper flamskyddat med Apyrum, i full skala. Det flamskyddade kraftpapperet klarar de
tekniska kraven avseende mekaniska- och brandtekniska egenskaperna samt klarar
vidarebearbetning med laminering. Framgången kan vara värdefull för applikationsprojekt
inom andra områden såsom t.ex. wellpapp, laminatpapper och fiber.
Sven Håkansson valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman den 5 maj. Han ersatte Curt
Nord som avböjde omval.
Under tredje kvartalet initierade DEFLAMO försäljningskampanjer för pappers-, träfibers- och
PVC-tillverkare. Det senaste årets intensiva satsning på vidareutveckling av Apyrum har
resulterat i flera betydelsefulla genombrott. Flera nya Apyrum varianter har utvärderats i flera
olika applikationer med mycket bra resultat. Exempel är förbättrade prestanda i gummi, trä,
papper, non-woven samt PVC. Årets utvecklingsframgångar i papperssegmentet har legat till
grund för vårt beslut att satsa på uppsökande marknadsaktiviteter mot papperstillverkare.
Denna satsning omfattar ett antal företag i Europa som använder flamskydd och som är
påverkade av de hårdare miljökrav som ställs på borax. Vidare har vi inlett motsvarande
uppsökande marknadsaktiviteter mot tillverkare av träfiberskivor samt PVC-tillverkare i
Europa. Även dessa använder flamskyddsmedel som påverkas av strängare miljö- och
hälsoklassning av de ämnen som de använder idag.
Exportrådet och den Svenska Uppfinnareföreningen nominerade Apyrums
flamskyddsinnovation för andra gången att representera Svensk Hi-Tech på SIIF (Seoul
International Invention Fair) som hölls den 2-5 december 2010 i Seoul, Korea. Också för andra
gången tilldelades vår innovation priset för bästa patentdokumentation för år 2010. Priset
delades ut av Korea Patent Attorney's Association.
Under året har DEFLAMO förvärvat en option från Trulstech avseende rätten att ersätta
befintligt licensavtal genom att köpa patenten med tillhörande immateriella tillgångar för det
nu aktuella geografiska området samt att köpa patenten med tillhörande immateriella
tillgångar för de övriga Europeiska länderna. Om optionen utnyttjas inträder DEFLAMO som
ägare till patent och tillhörande rättigheter för hela Europa och Östeuropa.
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Marknad och försäljning
Förväntningarna på fortsatt tillväxt och lönsamhet i flamskyddsmarknaden fortsätter att stiga.
I en analys från Freedonia anges att tillväxten fram till 2014 kommer att uppgå till 6 procent.
Som de huvudsakliga faktorerna bakom tillväxten anges: (1) återhämtningen i
industriproduktionen efter den ekonomiska nedgången under 2008-2009. (2) Ökade brandoch flamskyddskrav, speciellt i utvecklingsländerna. (3) Ökad användning av plast som
ersättning för mindre brännbara material. Förändringar i konsumtionen kommer att fortsätta
och den starkaste tillväxten väntas ske i icke halogenerade flamskyddsmedel som ATH
(aluminiumtrihydroxid), men även fosforföreningar och magnesiumhyrdoxid.
Under 2010 har DEFLAMO kunnat notera en ökande aktivitet och ett stigande intresse från
marknaden och våra kunder, helt i linje med ovanstående analys. Fler förfrågningar och fler
startade utvärderingsprojekt är konkreta resultat av denna utveckling. Vår bedömning är att
denna tendens kommer att fortsätta under 2011.
Applikationsprojekt och försäljning
Under andra halvan av 2010 har DEFLAMO haft betydande framgångar i utvecklingsprojekten.
Fyra av våra viktiga applikationsprojekt har givit så bra resultat att vi har beslutat att ta
projekten från utvecklingsfas till marknadsfas. Det betyder att vi har påbörjat arbetet med
marknadsföring mot företagen som tillverkar produkter i dessa områden. Applikationerna är
kraftpapper, träfiberskivor, PVC och non-woven/woven. Arbetet har bara hållit på i ett par
månader och har redan resulterat i sex utvecklingsavtal och flera kunder är på väg in. Utöver
dessa applikationer har vi haft framgångar med polyuretanskum, polyamid, polyuretanlack,
melamin och polyester.
Nyemission och teckningsoption
De nya aktierna i nyemissionen som genomfördes i slutet av 2009 har registrerats hos
Bolagsverket per den 21 januari 2010. I mars 2010 beslutade styrelsen att genomföra en
riktad nyemission av A- och B-aktier till fyra investerare. Nyemissionen tillförde 5,2 Mkr varav
Taviba AB står för 5,0 Mkr. Teckningskursen i emissionen var 2,35 kr för B-aktien och 2,54 kr
för A-aktien. Samtidigt erhöll Taviba en teckningsoption som ger dem rätt att om 12 månader
till samma villkor investera ytterligare 2 Mkr. Emissionen registrerades hos bolagsverket den 5
maj 2010.
Miljöpåverkan
Apyrum tillverkas av råvaror som används i livsmedelstillverkning och som är
livsmedelsgodkända. Bolagets verksamhet är i sin nuvarande omfattning inte anmälningspliktig
enligt miljöbalken. Bolaget är registrerad som tillverkare av kemikalier hos
Kemikalieinspektionen och REACH.
DEFLAMO:s miljöpolicy är att tillverkningen skall ske med minsta möjliga miljöpåverkan. Det
skall även gälla för produkterna och deras slutliga användning. DEFLAMO är medlem i
branschorganisationen Plast- & Kemiföretagen och är även anslutet till regelverket för Ansvar
& Omsorg (Responsible Care).
Investeringar, forskning och utveckling
Under året har verksamheten och arbetet fokuserats på att bygga upp en
marknadsorganisation, marknadskunskap och kundrelationer.
Betydande arbete och utveckling har utförts som resulterat i fördjupad och utökad produktoch produktionskunskap.
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Bolagets förväntade framtida utveckling
DEFLAMO har siktet högt ställt och det finns flera viktiga och utmanande uppgifter.
Att fortsätta arbeta med utvecklingsprojekten och under det närmaste året etablera
kommersiella leveranser till fler industriella kunder är mycket viktigt. Ett genombrott kommer
att ha stor betydelse för hur Apyrum och DEFLAMO uppfattas och tydliggör vår profil och
position som ett innovativt miljövänligt flamskyddsalternativ.
Vår ensamrätt till Apyrumteknologin är en stor konkurrensfördel. Vi kommer att fortsätta
arbeta med utveckling av produktionsteknik och bredda tekniken med nya produkter och
applikationer. Ett flertal av utvecklingsprojekten har så stora bedömda volymbehov att
nuvarande produktionskapacitet inte bedöms räcka till för att säkerställa marknadsmässighet i
det längre perspektivet. DEFLAMO har därför fortsatt arbetet med analys och utvärdering av
olika framtida produktionslösningar.
DEFLAMO äger en option som ger rätt att ersätta befintligt licensavtal genom att köpa
patenten med tillhörande immateriella tillgångar för det nu aktuella geografiska området samt
att köpa patenten med tillhörande immateriella tillgångar för de övriga Europeiska länderna. I
samband härmed har DEFLAMO påbörjat arbetet med finansieringen av förvärvet samt att
säkra finansiering för den fortsatta driften av bolaget.
Utdelningspolitik
DEFLAMO är ett utvecklingsföretag som befinner sig i en fas av uppbyggnad och expansion.
Därför har styrelsen idag ej för avsikt att föreslå utdelning inför de två kommande
räkenskapsåren.
Händelser efter redovisningsperiodens utgång
I februari får DEFLAMO en genombrottsorder på den miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum.
Ordern syftar till att flamskydda PVC-film från Riflex Film. Den nya PVC-filmen blir den första
flamskyddade PVC-produkten av sitt slag som är antimonfri och dessutom klarar det tuffa
brandkravet M1. Riflex Film har redan fått kundorder på produkten, och har därför beslutat att
starta produktion av den nya PVC-filmen som kommer att levereras under april 2011.
DEFLAMO har i samband med detta fått order på Apyrum. Ordern är på 1000 kg och är i
ekonomiska termer inte i detta skede betydande. Den första orden kommer dock att följas av
flera under året. Många andra PVC-tillverkare kan använda den nya Apyrumprodukten vilket
kommer att leda till betydligt större volymer.
Den 1 april upptog Bolaget ett kortsiktigt lån om 900 000 kr för att säkerställa den kortsiktiga
likviditet. Lånets har givits av Taviba AB som är närstående till Bolaget. Lånet löper med
marknadsmässig ränta och förfaller till betalning i slutet av juni.
DEFLAMO har per sista mars ingått avtal om att förvärva patenten för flamskyddsmedlet
Apyrum med tillhörande immateriella tillgångar för hela Europa och delar av Asien. DEFLAMO
utökar därmed sitt affärsterritorium med sex länder. Köpet innebär vidare att DEFLAMO inte
längre behöver betala några licensavgifter.
Genom förvärvet kontrollerar DEFLAMO bolagets viktigaste tillgång och framtida intäkter är
befriade från licensavgifter med minskade rörliga kostnader som följd. I samband med köpet
upphör nuvarande licensavtal att gälla. DEFLAMO fortsätter även att samarbeta med Trulstech
Group och Biomimetic Technology Ltd. avseende teknikutveckling och kunskapsutbyte. I köpet
ingår även rättigheten till framtida vidareutvecklingar av Apyrum inom vårt nya geografiska
område.
Styrelsen för DEFLAMO har den 7 april 2011 beslutat att genomföra en fullt garanterad
nyemission om cirka 17 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Nyemissionen omfattar högst 13 751 364 nya aktier av serie B. Teckningskursen är 1,25
kronor per aktie och emissionslikviden kommer att uppgå till högst 17 189 205 kronor före
avdrag för emissionskostnader. Ägare av aktier av serie A och B skall ha företrädesrätt att
teckna tre (3) nya B-aktier för varje fyra (4) befintliga aktier. Avstämningsdag för deltagande i
nyemissionen skall vara den 26 maj 2011. Teckning kommer att ske från 31 maj 2011 till och
med 15 juni 2011.
Emissionen säkerställer Bolagets likviditetsbehov kommer att tillföra det rörelsekapital som
bedöms krävas under de närmaste 12 månaderna.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Verksamhetsrisker
Verksamhets- & teknologirisk
Bolagets teknologi och produkter är under utveckling och har ännu inte sålts i större volymer.
Bolagets produkter kommer att säljas på en marknad där teknisk funktion och prestanda i
förhållande till pris är helt avgörande för konkurrensförmåga. Det finns en risk att bolagets
produkter inte kan etablera sig i den omfattning som bolaget förutsäger. Risken reduceras
genom att DEFLAMOs styrelse och anställda har stor branschkompetens och mycket god
teknikkunskap inom relevanta områden. Vidare har teknologin och produkterna verifierats i
flera oberoende kommersiella projekt.
Nyckelpersoner och medarbetare
Bolagets nyckelpersoner har en stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets
verksamhetsområde. En förlust av flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser
för Bolagets verksamhet och resultat. Denna risk minskar med tiden när Bolaget utvecklat sin
organisation och anställt fler medarbetare.
Konkurrenter
En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En
omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av
försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med
närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde.
Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i
framtiden. Risken reduceras genom att DEFLAMOs styrelse och anställda har stor
branschkompetens och väl upparbetade affärsrelationer.
Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan
på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och
aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll.
Marknadstillväxt
Bolaget planerar en fortsatt expansion de kommande åren. En eventuell etablering i nya länder
och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar
försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att
Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt
integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt.
En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet, dels genom svårigheter
att rekrytera rätt personal och dels genom att integrera den nya personalen i organisationen.
Finansieringsbehov och kapital
Risken att Bolaget får svårigheter att finansiera sin fortsatta verksamhet bedöms som låg,
men för att att finansiera vidare expansion kan ytterligare tillskott av kapital komma att
behövas. Detta kan medföra att ytterligare ägarkapital kan komma att krävas. Det finns inga
garantier för att Bolaget i en sådan situation kommer att kunna anskaffa ytterligare kapital.
Finansiella risker
För en beskrivning av finansiell riskhantering inom DEFLAMO, se Redovisningspriciper och
bokslutskommentarer.
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Bolagsstyrning
Årsstämman valde följande personer till styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av
nästa årsstämma: Lennarth Cronsell, Sven Håkansson, Björn Lundman, Hans O Pettersson,
Björn Rönnmark samt Fredrik Westin. Till styrelseordförande omvaldes Björn Lundman. Se
vidare i bilagan: Ledning och styrelse för information om ledamöterna.
På årsstämma den 5 maj 2010 beslutades att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa
årsstämma, besluta om en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att finansiera
verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela
eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med
villkor.
Styrelseledamöterna i DEFLAMO representerar erfarenheter från för verksamheten väsentliga
områden som näringsliv, kemi, forskning och företagande.
Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete
regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen
av Bolagets styrelse.
Styrelsen har under hela räkenskapsåret haft 9 protokollförda möten. Styrelsen har i samband
med möten erhållit skriftlig och muntlig dokumentation av Verkställande direktören och med
ledning av denna information beslutat i för Bolaget väsentliga frågor. I styrelsen avgörs bl.a.
frågor avseende Bolagets strategiska inriktning, dess organisation samt ärenden rörande
större investeringar och åtaganden. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av det aktuella
affärsläget, av konkurrenterna och av Bolagets resultat och finansiella ställning samt utsikter
för resten av året.
Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för
utvärdering av styrelsens arbete.
Anders Meyer och Michael Palm, Grant Thornton AB, är valda revisorer och leder
revisionsarbetet i DEFLAMO. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna hanteras av
styrelsen i sin helhet. För att säkerställa styrelsens informationsbehov medverkar ansvarig
revisor när Bolagets bokslut och bokslutsrapport behandlas. Revisorn rapporterar då sina
iakttagelser från granskningen och bedömningen av bolagets interna kontroll.
Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella
poster
Nettomarginal (%)
Balansomslutning
Soliditet

2010

2009

2008

2007

2006

37 450

24 047

113 182

153 660

218 965

-3 067 139

-3 291 216

-4 613 576

-4 539 767

-3 019 879

-8 190%

-13 687%

-4 076%

-2 954%

-1 379%

4 295 098

2 576 048

4 025 220

5 401 582

2 630 017

70%

63%

61%

69%

66%

För definition av nyckeltal, se Noter
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Förslag till behandling av Bolagets resultat
Till årsstämmans förfogande står:
Balanserade medel
Årets resultat

4 281 159
-3 067 139

Disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

1 214 020
1 214 020

Beträffande Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och
balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp är angivna i svenska kronor SEK där ej
annat anges.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i kr

Not

2010-01-01

2009-01-01

2010-12-31

2009-12-31

37 450

24 047

505 668

404 254

543 118

428 301

-88 461

-38 133

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

1

-1 102 619

-1 518 465

Personalkostnader

2

-1 961 839

-1 841 015

-454 202

-301 632

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa kostnader
RÖRELSERESULTAT

3-5

-3 607 121 -3 699 245
-3 064 003 -3 270 944

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

-3 136

-20 272

Summa finansiella poster

-3 136

-20 272

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

-3 067 139 -3 291 216

ÅRETS RESULTAT

-3 067 139 -3 291 216
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BALANSRÄKNING
Belopp i kr

Not

2010-12-31

2009-12-31

3

1 711 332

385 198

4

909 922

404 254

2 621 254

789 452

23 085

21 797

2 644 339

811 249

498 925

88 284

1 345

1 081

231 093

323 048

138 225

83 174

370 663

407 303

781 171

1 269 212

1 650 759

1 764 799

4 295 098

2 576 048

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser och patent
Balanserade utgifter för forskningsoch utvecklingsarbeten
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

5

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

6

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

7
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BALANSRÄKNING
Belopp i kr

Not

2010-12-31

2009-12-31

916 758

766 954

0

45 303

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

11

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Reservfond

1 110 456

1 110 456

2 027 214

1 922 713

-12 444 558

-9 153 342

Överkursfond

16 725 717

12 154 872

Årets resultat

-3 067 139

-3 291 216

Summa fritt eget kapital

1 214 020

-289 686

3 241 234

1 633 027

0

0

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

12

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader

13

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

0

85 716

353 722

113 113

52 231

30 859

647 911

713 333

1 053 864

943 021

4 295 098

2 576 048

2010-12-31

2009-12-31

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kr
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Ansvarsförbindelser

14
479 012
0

800 000

Inga

Inga
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FINANSIERINGSANALYS
Belopp i kr

2010-12-31

2009-12-31

-3 064 003

-3 270 944

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar
Summa
Erlagd ränta
Summa
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar

454 202

301 632

-2 609 801

-2 969 312

-3 136

-20 272

-2 612 937

-2 989 584

-410 641

-9 959

-264

15 400

36 905

2 406 652

Ökning/minskning leverantörsskulder

240 609

-204 209

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

-44 051

-297 548

-2 790 379

-1 079 248

-2 270 334

-832 252

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-16 958

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 287 292

-832 252

4 675 346

3 102 827

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-85 716

-128 573

4 589 630

2 974 254

-488 041

1 062 754

1 269 212

206 458

781 171

1 269 212
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REOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Allmän information
DEFLAMO är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför det
miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum till tillverkningsindustri och tjänsteföretag i Europa.
Apyrum är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som är
konkurrenskraftigt i industriellt bruk även utan hänsyn tagen till Apyrums unika miljö- och
hälsoegenskaper.
Verksamheten i DEFLAMO omfattar produktion, logistik, marknadsföring och försäljning. En
central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna
utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör
flamskyddsteknologi. Med licensen som grund marknadsför, producerar och distribuerar
DEFLAMO produkter under varumärket Apyrum till tillverkande företag inom ett stort antal
branscher, till exempel: plast och kemi, trävaror, byggmateriel, färg och lim, papp och
kartong, textiler, möbler, fordon, kabel, gummi mm.
DEFLAMO AB bedriver sin verksamhet i Järfälla och är listad på Aktietorget.
Denna årsredovisning har den 7 april godkänts av styrelsen för offentliggörande.
Årsredovisningen fastställs av DEFLAMOs årsstämma som kommer att framläggas för beslut på
årsstämman den 16 juni 2011.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisningsprinciperna har ej förändrats under innevarande eller föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Koncernredovisning och dotterbolag
DEFLAMO äger inte dotterbolag eller andelar i andra bolag.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys har upprättats i enlighet med RR 7 Redovisning av kassaflöden, med
tillämpande av den indirekta metoden. Analysen visar årets förändring av kassabehållningen
uppdelad på rörelse, investerings- och finansieringsverksamhet.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta är upptagna till balansdagens kurs.
Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Likvida medel
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank.
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Redovisning av intäkter
Intäkter innefattar det verkliga värdet av produkter och utförda tjänster exklusive
mervärdeskatt.
Inkomstskatt
Skatt på årets resultat utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt
som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser den skatt som beräknas
dels på temporära skillnader och dels på skattemässiga underskott. En skattefordran som är
hänförlig till ett skattemässigt underskott redovisas i den utsträckningen det bedöms sannolikt
att motsvarande skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga de närmsta åren.
Underskott av näringsverksamhet för Tax 2010 (år 2009) uppgår till SEK 18 754 100.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under
året förvärvade och avyttrade tillgångar.
Immateriella anläggningstillgångar
- Licenser och patent 20%
- Aktiverade utvecklingskostnader 20%
Materiella anläggningstillgångar
- Inventarier 20%
Leasing – leastagare
Bolaget har inga leasingavtal.
Närståendetransaktioner och upplysningar om närstående
Med närstående avses:
1. Företag eller fysiska personer som direkt eller indirekt utövar ett bestämmande inflytande
över Bolaget eller innehar en sådan andel av rösterna som medför ett betydande inflytande i
företaget samt nära familjemedlemmar till sådana enskilda personer
2. Nyckelpersoner som har ansvar för planering och styrning av aktiviteter såsom
styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
Sedan noteringen på Aktietorget har det tillkommit två nya aktieägare som kan anses som
stor ägare med inflytande i bolaget. Det är Leif Nilsson med familj samt Taviba AB.
Större ägaren och tidigare ledamoten Roland Brinkebäck har via egna bolaget Brimac AB
fakturerat 7.200 kr (75.400 kr) i konsulttjänster. Inga hyror har fakturerats på DEFLAMO
under året.
Det är styrelsens uppfattning att alla transaktioner har skett på marknadsmässiga grunder.
Styrelsens, VDs och övriga ledande befattningshavares ersättningar, förmåner, rättigheter
beträffande pensioner m.m, samt vid uppsägning framgår av not 2.
Pensioner
Bolaget är med i Arbetsgivarföreningen Industri- och KemiGruppen och följer kollektivavtalet
för allokemisk industri. Pensionsplanerna är avgiftsbestämda. Detta innebär att företaget
betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har inga förpliktelser att betala
ytterligare avgifter.
Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas.
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Finansiell riskhantering
Finansiella riskfaktorer
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk
(inklusive valutarisk, ränterisk, och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk.
Bolagets övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella
marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på Bolagets
finansiella resultat.
Finansiella instrument
Bolaget använder sig ej av några finansiella instrument i form av derivatinstrument varav
risken förknippade med sådana är obefintliga.
Kreditrisk
Bolaget har fastställt policys och uppföljning för att säkra att försäljningen sker till kunder med
lämplig betalningshistorik. Bolaget har ett fåtal större kunder med god betalningshistorik
varför kreditrisken förnärvarande bedöms som balanserad.
Likviditets- och finansieringsrisk
Likviditetsrisk innebär att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig
likviditet. Bolaget strävar efter tillräckliga likvida medel och tillgänglig finansiering genom
tillräckliga avtalade kreditmöjligheter. Ledningen följer också noga rullande prognoser för
Bolagets likviditetsreserv, som består av outnyttjade lånelöften och likvida medel (se not 14),
på basis av förväntade kassaflöden.
Risken att Bolaget får svårigheter att finansiera sin fortsatta verksamhet bedöms som låg,
men för att att finansiera vidare expansion kan ytterligare tillskott av kapital komma att
behövas. Detta kan medföra att ytterligare ägarkapital kan komma att krävas. Det finns inga
garantier för att Bolaget i en sådan situation kommer att kunna anskaffa ytterligare kapital.
Valutarisk
Bolagets intäkter och rörelsekostnader uppstår för närvarande huvudsakligen i SEK men
kommer framöver även att ske i EUR, GBP och andra Europeiska valutor. Bolagets policy är att
sträva mot matchning av intäkter och kostnader i samma valuta eller att intäkter och
kostnader sker samtidigt. Exponering för valutakursändringar som inte är obetydliga i
förhållande till den enskilda affärens värde eller Bolagets verksamhet i allmänhet ska undvikas
genom att säkra med till exempel terminskontrakt om det är affärsmässigt motiverat.
Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Eftersom Bolaget inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar är Bolagets intäkter
och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i
marknadsräntor. Bolagets ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs
med rörlig ränta utsätter Bolaget för ränterisk avseende kassaflöde. Upplåning som görs med
fast ränta utsätter Bolaget för ränterisk avseende verkligt värde.
Hantering av kapitalrisk
Bolagets mål avseende kapitalstrukturen är att trygga Bolagets förmåga att fortsätta sin
verksamhet, så att den kan generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra
intressenter och att upprätthålla optimal kapitalstruktur för att hålla kostnader för kapitalet
nere. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan Bolaget förändra den utdelning
som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja
tillgångar för att minska skulderna.
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Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Bolagets ledning gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa bedömningar
utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Verkliga
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Nedskrivningsprövning för immateriella tillgångar
Bolagets materiella och immateriella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Bolaget redovisar
inga immateriella anläggningstillgångar med obegränsad nyttjandeperiod. Avskrivningar görs
över beräknad nyttjandeperiod till ett bedömt restvärde. Det redovisade värdet på bolagets
anläggningstillgångar prövas närhelst händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det
redovisade värdet inte kan återvinnas, dock minst varje år. Om en sådan analys indikerar ett
för högt upptaget värde fastställs tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av
nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet mäts som förväntat framtida
diskonterat kassaflöde från tillgången.
Immateriella anläggningstillgångar utgör cirka 61 procent av bolagets tillgångar. Inga
nedskrivningar har förekommit i bolaget, men nedskrivningar kan aktualiseras om prognoser
för framtida kassaflöden förändras till följd av ändringar i affärsmodell och strategi,
konkurrenssituation eller lagliga förutsättningar för verksamheten.
Värdering av uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskottsavdrag
Värdet av uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskottsavdrag bedöms
löpande. Så snart tillräcklig säkerhet föreligger att framtida skattemässiga överskott kommer
att finnas, mot vilka underskottsavdragen kan avräknas, åsätts den uppskjutna skatten ett
värde.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansnetto
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader,
bokslutsdispositioner och skatter.
Nettomarginal
Nettoresultat i procent av nettoomsättning.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
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NOTER
Not 1. Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2010-12-31

2009-12-31

172 824

121 231

Grant Thornton AB
Revisionsuppdrag

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på Bolagets revisor att utföra
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande
av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
Not 2. Anställda och personalkostnader
2010-12-31

2009-12-31

Kvinnor

1,2

1,1

Män

2,0

2,0

Medeltalet anställda

3,2

3,1

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD

591 043

658 788

Löner och andra ersättningar till övriga anställda

833 175

692 819

53 994

56 393

Pensionskostnader till styrelsen och VD
Pensionskostnader till övriga anställda
Sociala kostnader
Löner, ersättningar och sociala kostnader:

51 210

47 545

430 219

425 756

1 959 641

1 881 301

Avtal om avgångsvederlag med ledande befattningshavare saknas, Bolagets VD har en uppsägningstid på
sex månader. Till verkställande direktören skall för varje räkenskapsår utgå resultatbonus på tio procent av
bolagets resultat efter finansnettot med före bolagsskatt. Bonusen kan högst utgå med ett belopp
motsvarande tjugofem procent av verkställande direktörens årslön. Bonusbeloppet räknas inte in i det
underlag som ligger till grund för beräkning av pensionskostnader.
Not 3. Licenser och patent
2010-12-31

2009-12-31

Ingående anskaffningsvärde

2 049 193

1 621 195

Inköp

1 764 666

427 998

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 813 859

2 049 193

-1 663 995

-1 376 556

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-438 532

-287 439

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 102 527

-1 663 995

Utgående redovisat värde

1 711 332

385 198

I beloppet inköp ingår förvärv av optionsrätt som ger rätt Bolaget rättigheten att förvärva patenten inom
licensområdet samt rätten att utöka området till att omfatta hela Europa med ett belopp om 916 666 kr.

DEFLAMO AB (publ)
556648-6204

Sida 17 av 22

Not 4. Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten
2010-12-31

2009-12-31

Ingående anskaffningsvärde

404 254

0

Inköp

505 668

404 254

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

909 922

404 254

Ingående avskrivningar

0

0

Årets avskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

909 922

404 254

Utgående redovisat värde
Not 5. Inventarier

2010-12-31

2009-12-31

Ingående anskaffningsvärde

89 560

89 560

Inköp

16 958

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

106 518

89 560

Ingående avskrivningar

-67 763

-53 570

Årets avskrivningar

-15 670

-14 193

Utgående ackumulerad avskrivningar

-83 433

-67 763

Utgående redovisat värde

23 085

21 797

Not 6. Kundfordringar
Inga kundfordringar per bokslutsdagen är förfallna i mer än 30 dagar. Någon avsättning för kreditförluster
föreligger ej.
Not 7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald hyra
Förutbetald försäkring
Förutbetalda kostnader
Summa

2010-12-31

2009-12-31

86 504

44 209

9 430

1 800

42 291

37 165

138 225

83 174

Not 8. Antal aktier
Kvotvärde

Antal röster

Antal aktier
2010-12-31

2009-12-31

A-aktie

0,05

10

10 216 110

9 384 653

B-aktie

0,05

1

8 119 042

6 860 499

18 335 152

16 245 152

Summa
Teckningsoption TO

800 000

Ett teckningsoptionsprogram finns utställt till Taviba AB att teckna 800.000 st aktier till genomsnittlig kurs
om ca 2,40 kr st. Dessa optioner har sista dag för teckning den 9 februari 2011. Vid tidpunkten för
årsredovisningens framläggande har teckningsoptionen löpt ut och ej nyttjats.
Genomsnittligt antal aktier för 2010

17 464 319
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Not 9. Förändring av antal aktier och aktiekapital
Aktiekapitalet och antal aktier har fr. o. m. 2003 genom nyemissioner, fondemissioner och split förändrats
enligt nedanstående:

År

Händelse

Förändring av
antal aktier

2003 Bolaget bildas

A-aktier

B-aktier

Totalt antal

Aktiekapital

10 000

10 000

100 000

2004 Nyemission

900

10 900

109 000

2005 Nyemission

1 200

12 100

121 000

2005 Nyemission

1 650

13 750

137 500

2005 Nyemission

1 400

15 150

151 500

2006 Nyemission

680

15 830

158 300

12 648 170

12 664 000

633 200

2007 Fondemission, split
2007 Uppdelning A och B

8 853 840

3 810 160

12 664 000

633 200

8 853 840

4 210 160

13 064 000

653 200

8 773 840

4 290 160

13 064 000

653 200

8 761 840

4 302 160

13 064 000

653 200

8 761 840

4 939 160

13 701 000

685 050

2008 Omstämpling

8 753 840

4 947 160

13 701 000

685 050

2008 Omstämpling

8 657 840

5 043 160

13 701 000

685 050

2008 Omstämpling

8 649 840

5 051 160

13 701 000

685 050

2008 Omstämpling

8 615 840

5 085 160

13 701 000

685 050

1 277 329

9 384 653

5 593 676

14 978 329

748 916

2009 Teckningsoption

360 756

9 384 653

5 954 432

15 339 085

766 954

2010 Nyemission

906 067

9 384 653

6 860 499

16 245 152

812 257

8 616 110

7 629 042

16 245 152

812 257

10 216 110

8 119 042

18 335 152

916 757

2007 Företrädesemission

400 000

2007 Omstämpling
2007 Omstämpling
2008 Nyemission

2009 Nyemission

637 000

2010 Omstämpling
2010 Nyemission

2 090 000

Not 10. Aktieägare och ägarandelar
Bolaget har ca 270 aktieägare. De största ägarna i bolaget per 2010-12-30 är:
Ägare

A-aktier

B-aktier

Ägarandel

Röstandel

Fredrik Westin, familj och via bolag

1 591 671

711 829

12,6%

15,1%

Taviba AB

1 600 000

400 000

10,9%

14,9%

Björn Lundman, privat och via bolag

1 134 801

521 799

9,0%

10,8%

Roland Brinkebäck, privat och via bolag

1 074 538

506 942

8,6%

10,2%

Magnus Kager

1 085 567

484 833

8,6%

10,3%

Leif Nilsson, familj och via bolag

1 228 896

11 000

6,8%

11,2%

Västmanlands-Dala Nation

0

648 124

3,5%

0,6%

Jon Pettersson, familj och via bolag

0

516 400

2,8%

0,5%

456 000

0

2,5%

4,1%

2 044 637

4 318 115

34,7%

22,5%

10 216 110

8 119 042

100,0%

100,0%

Johan Axelsson
Övriga aktieägare
Summa

DEFLAMO AB (publ)
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Not 11. Eget kapital
Aktiekapital

Pågående

Överkurs
fond

förlust

1 110 456

12 154 872

-12 444 558

nyemission
Belopp vid årets början

766 954

45 303

Nyemission registrerad
2010-01-21

45 303

-45 303

Nyemission registrerad
2010-05-05

104 501

5 111 000

Kostnader hänförliga till
emission

-540 155
-3 067 139

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Ansamlad

Reservfond

916 758

0

1 110 456

16 725 717

-15 511 697

2010-12-31

2009-12-31

Not 12. Långfristiga skulder
Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen

0

0

Amortering inom 1 år

0

85 716

Amortering år 2-5

0

0

2010-12-31

2009-12-31

Not 13. Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner

247 150

228 138

Upplupna sociala avgifter på semesterlöner

77 655

67 505

Upplupna arbetsgivaravgifter

33 470

36 534

Övriga interimsskulder
Summa

289 636

381 156

647 911

713 333

Not 14. Ställda panter och ansvarsförbindelser
Företagsinteckning per 31 december 2009 som säkerhet för investeringslån hos ALMI har lösts under år
2010, lånet är slutamorterat under året.
I årets belopp om 479 012 kr fördelas på 68 000 som avser garantibelopp för kvartalshyra och 411 012
som avser pantförskrivning för varulager.
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Underskrifter

Järfälla den 7 april 2011

Fredrik Westin

Björn Lundman

Verkställande direktör

Styrelseordförande

Hans O Pettersson

Lennarth Cronsell

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Sven Håkansson

Björn Rönnmark

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den

Michael Palm

Anders Meyer

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Grant Thornton AB

Grant Thornton AB

DEFLAMO AB (publ)
556648-6204
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Bilaga: LEDNING OCH STYRELSE
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har varit inblandad i
tvångslikvidation eller konkurs de senaste fem åren. Ingen av styrelsens ledamöter eller
ledande befattningshavare har eller har haft näringsförbud eller har i övrigt anklagats av
myndigheter och ingen av dessa personer har åtalats för bedrägerirelaterade mål eller dylikt
under de senaste fem åren.
Bolagsleding
Fredrik Westin, född 1965, VD sedan 2004
Aktieinnehav: Se nedan.
Kort historik
Fredrik Westin är idag ledamot för Axxino AB, ett konsultföretag som tillhandahåller tjänster
inom företagsutveckling och entreprenörskap. Under perioden januari 2001 – mars 2004
verksam som VD i Axxino AB. Dessförinnan har Westin arbetat som företagsledare i
tillväxtföretag och har startat samt etablerat många verksamheter i Sverige och Europa.
Vidare har Westin studerat företagsekonomi, handelsrätt och nationalekonomi på Uppsala
Universitet och Stockholms Universitet.
Styrelse
Björn Lundman, född 1962, Styrelsens ordförande sedan 2004
Aktieinnehav:
Via bolag och med familj: 1 134 801 st A-aktier, 521 799 st B-aktier
Kort historik:
Björn Lundman är sedan 2001 VD och styrelseledamot i Donald Davies & Partners AB, ett
konsultbolag som specialiserat sig på att genomföra stora och komplexa projekt.
Dessförinnan har Lundman arbetat som IT-chef/administrativ chef i fondbolaget Provalue AG
i Schweiz, drivit egen verksamhet som IT-konsult samt under många år varit VD och
medgrundare för programvaruutvecklingsföretaget Octalogic AB/Delphi IT AB. Vidare har
Lundman studerat teknisk fysik och ekonomi vid Uppsala universitet.
Fredrik Westin, född 1965, Ledamot sedan 2004
Aktieinnehav:
Via bolag och med familj: 1 591 671 st A-aktier, 711 829 st B-aktier
Kort historik: Se ovan.
Lennarth Cronsell, född 1944, ledamot sedan 2008
Aktieinnehav:
51 750 B-aktier
Kort historik:
Lennarth Cronsell är verksam som affärsutvecklingskonsult. Han är styrelseledamot i Ecolux
AB. Lennarth har arbetat med försäljning inom golv-, stål- och isoleringsbranscherna och har
varit ansvarig för Saint-Gobain Ecophon AB internationalisering från 1982-2006. Som Vice
President International Business har han bl.a. startat och varit operativt ansvarig för
företagets dotterbolag i Europa och Nordamerika och ingått i styrelsen för dessa dotterbolag.
Lennarth Cronsell är byggnadsingenjör SBR från Helsingborgs Tekniska Läroverk,
Marknadsekonom och genomgått "Continuing Executive Programme" 1987-1989 London
Business School.
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Sven Håkansson, född 1959, ledamot sedan 2010
Aktieinnehav:
via Taviba AB: 1 600 000 A-aktier och 490 000 B-aktier
Kort historik:
Sven Håkansson är i dag verksam som business controller inom Apoteket AB. Sven har
tidigare haft anställningar som ekonomichef/business controller inom olika branscher, bland
annat kan nämnas business controller för ICA-koncernens nordiska IT-avdelning,
ekonomichef i Partena Care, Scribona Office Machines och inom Esselte. Sven har också
varit delägare och styrelseledamot i vårdföretaget Avenira Center AB. Sven har en lång
erfarenhet av ekonomistyrning och verksamhetsutveckling. Sven Håkansson är civilekonom
och har dessutom examen från förvaltningslinjen med inriktning mot nationalekonomi.

Hans O Pettersson, född 1950, ledamot sedan 2007
Aktieinnehav:
2 200 B-aktier
Kort historik:
Hans O Pettersson är idag verksam som managementkonsult med uppdrag inom
utvecklingsföretag. Pettersson har tidigare arbetat i Norden, Europa och globalt inom Dow
Chemical Company och bland annat varit chef för Dow Chemical Sverige, europachef för
produktområdet Speciality Styrenic Plastics samt nordenchef för Olefin Plastics. Under åtta
år var Pettersson verksam inom Orklakoncernen bland annat i Borregaard Ind Ltd som
Commercial Director Speciality Cellulose och Denofa AS som Sales/Marketing Director för
livsmedelsoljor och tillsatser. Tidigare har Pettersson ingått i styrelserna för bland annat PIR,
Plastbranschens Informationsråd och PKL, Plast och Kemiföretagens branschorganisation,
Kemetyl AB samt ett flertal bolagsstyrelser runt om i världen inom kemi och livsmedel. Hans
O Pettersson är civilekonom från Handelshögskolan.
Björn Rönnmark, född 1972, ledamot sedan 2009
Aktieinnehav:
via familj: 194 048 A-aktier
Kort historik:
Björn Rönnmark arbetar som produktionschef för Ragn-Sells i Stockholm. Tidigare har
Rönnmark arbetat för Stora Enso under en längre tid och bland annat verkat som intern
managementkonsult med strategiinriktning, konsultchef med globalt ansvar för Stora Ensos
produktivitetsverktyg och deras implementering samt varit aktiv inom forskning och
utveckling. Rönnmark har stor erfarenhet av strategiimplementering,
verksamhetseffektivisering och globala förändringsprocesser. Björn Rönnmark är
civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola.

! "#
$ %
)

&

'

(%
)

)

&
'

'
)
%

& % '
'
'
)

%

)
(&
'
/

)

)
'
')

*
*

'

,
'
)
' (% ) %
'
)
&
' ' &)
&*'
*
'
&
' ' &)
'
'
$
'
'
'

%
(%
'
'

)
*&
)
' &)

%
%
)

, (&%

2 (%
&

'
&

'
'
' ' '

&

'

3
'

(%
)

&

(%
) &

(%
' ,

'

'

1)

'

$

)
%

(%

&
& & % '
.
(% &
' ' &)
*
(% &
' ' &)
'
'
'
% %
&
')
*
'
$ %
&
% % '
' ' &
' )

(% *
&

'

0

'

& %
& %

(
*'
'

&
' ' &)
' ' &)
%

' ,

(%
'

(%
&

(%
(% )

'

' '
' %)

)
%

'
'

&)
"#+#
(% )
$

/

(%
*

&
' )

'
(%

&

"#++

'
&

2 *
'

&

'

