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Delårsrapport januari - september 2010
•

Omsättningen uppgick till 31 tkr (17)

•

Rörelseresultatet efter avskrivningar och före finansiella poster uppgick till – 2 086 tkr (-2 536) och resultatet
uppgick till -2 090 tkr (-2 552)

•

Likvida medel uppgick till 2 254 tkr (322) vid periodens utgång

Marknad
Flamskyddsmarknaden fortsätter att växa pådriven av
tillväxten i de stora användarmarknaderna som plast,
gummi och textila fibrer. Vi har kunnat notera att flera
av de stora hemelektronikföretagen har lanserat nya
produkter som marknadsförs med argument som
"Green" och tydligt deklarerat att produkten är fri från
bromerade och klorerade flamskyddsmedel samt fria
från PVC.
Sammantaget är det en positiv utveckling att marknaden börjar ta ställning och se värde i en förändring mot
grönare flamskyddskemi i sin kommunikation. Dessa
pionjärer kommer att få många efterföljare. Men det
återstår fortfarande mycket att göra. De flamskyddsmedel som oftast används i dessa Gröna produkter är baserade på organiska fosforföreningar, metaller och andra
långt ifrån miljövänliga kemikalier.

pel är förbättrade prestanda i gummi, trä, papper, nonwoven samt PVC.
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. Apyrum efterliknar
människokroppens sätt att kontrollera energi och värme.

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
Denna trend påvisas även av marknadsprognoserna som som innehåller till exempel brom, klor, antimon och fospekar på tillväxt för fosforföreningar och ATH (aluminifatestrar med ämnen som är en del av den mänskliga
umtrihydroxid). Fosfor är en ändlig och knapp resurs och metabolismen och som är livsmedelsklassade.
priserna lär bli högre de kommande åren.
DEFLAMO AB är ett publikt svenskt aktiebolag som äger
en exklusiv licens att tillverka och sälja produkter baseApplikationsprojekt och försäljning
rade på Trulstechs patent i större delen av Europa och
Årets utvecklingsframgångar i papperssegmentet har leÖsteuropa. Inom licensområdet finns ca 24 procent av
gat till grund för vårt beslut att satsa på uppsökande
den industriella produktionen i världen. DEFLAMO har en
marknadsaktiviteter mot papperstillverkare. Denna satsoption att förvärva patenten till ett fastställt pris.
ning omfattar ett antal företag i Europa som använder
flamskydd och som är påverkade av de hårdare miljöVerksamheten i DEFLAMO omfattar produktion, logistik,
krav som ställs på borax. Vår satsning har redan resulte- marknadsföring och försäljning. En central del i försäljrat i nya projekt med papperskonverterare.
ningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera
Vidare har vi inlett en motsvarande uppsökande markderas tillverkningsprocesser till de delar som berör flamnadsaktivitet mot tillverkare av träfiberskivor. Även desskyddsteknologi.
sa använder flamskyddsmedel som påverkas av strängare miljö och hälsoklassning av de ämnen som de använFinansiering, nyemission och teckningsoption
der idag.
De nya aktierna i nyemissionen som genomfördes i slutet av 2009 har registrerats hos Bolagsverket per den 21
Forskning, utveckling och tillverkning
januari 2010.
Det senaste årets intensiva satsning på vidareutveckling
av Apyrum har resulterat i flera betydelsefulla genomI mars beslutade styrelsen att genomföra en riktad nyebrott.
mission av A- och B-aktier till fyra investerare. Nyemissionen tillför 5,2 Mkr varav Taviba AB står för 5,0 Mkr.
Under andra kvartalet fick vi leverans från vår tillverkare
av flera nya Apyrum varianter som har utvärderats i ett Teckningskursen i emissionen var 2,35 kr för B-aktien
flera olika applikationer med mycket bra resultat. Exem- och 2,54 kr för A-aktien. Samtidigt erhöll Taviba en
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teckningsoption som ger dem rätt att om 12 månader till
samma villkor investera ytterligare 2 Mkr. Emissionen
registrerades hos bolagsverket den 5 maj 2010.

Personal
DEFLAMO har 4 personer anställda.

Räkenskaper i sammandrag
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Resultaträkning (kr)
Omsättning
Handelsvaror

2010-01-01
2010-09-30

2009-01-01
2009-09-30

31 097

16 822

-28 454

-34 974

Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

2 643

-18 152

-2 089 005

-2 518 122

-2 086 362

-2 536 274

Finansnetto
Periodens resultat

-3 204

-15 990

-2 089 566

-2 552 264

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Balansräkning (kr)

2010-09-30

Tecknat men ej inbetalt kapital
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager mm
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

2009-09-30

0

0

2 146 433

477 979

19 864

25 343

2 166 297

503 322

88 284

78 325

378 281

379 738

2 253 908

321 596

Summa omsättningstillgångar

2 720 473

779 659

Summa tillgångar

4 886 770

1 282 981

Bundet eget kapital

2 027 213

1 877 411

Fritt eget kapital

4 314 160

1 151 631

-2 089 566

-2 552 264

4 251 807

476 778

Periodens resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder

0

128 273

Summa långfristiga skulder

0

128 573

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

33 551

51 069

601 412

626 561

634 963

677 630

4 886 770

1 282 981

2010-01-01
2010-09-30

2009-01-01
2009-09-30

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
Kassaflöde (kr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 137 995

107 410

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 585 655

-569 444

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 708 346

577 173

984 696

115 139

1 269 212
2 253 908

206 458
321 596

Summa kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Aktiekapitalets utveckling under året
Aktie
kapital
766 954

Belopp vid årets ingång
Disp fg års resultat
Nyemission reg
Aktieteckning i teckningsoption
Kostnader hänförliga till emission
Resultat Q3 2010

Reserv
fond
1 110 456

149 803

Pågående
Nyemission
45 303

-45 303

Överkursfond
12 154 872

Balanserat
resultat
-9 153 342
-3 291 216

Årets resultat
-3 291 216
3 291 216

521 500
-104 500
-507 155
-2 089 566

Belopp vid utgången Q3

916 757

1 110 456

0

16 758 717

12 444 558

-2 089 566

Antal aktier
Tidpunkt
2010-09-30

Antal A-aktier (st)
10 216 110

Antal B-aktier (st)
8 119 042

Totalt antal aktier (st)
18 335 152

Aktier av serie A har röstvärde om 10 och aktier av serie B har röstvärde 1.

Investeringar
Under de tre första kvartalen 2010 har Bolaget investerat i egen forskning och utveckling med 1 483 tkr. Investeringarna avser kostnader som har bokförts som immateriella tillgångar och avser löner och licenskostnader
som har direkt samband med produktutveckling och produktionsutveckling och har bedömts ha ett bestående
värde för bolaget.

Järfälla 19 november 2010
DEFLAMO AB (publ)
Fredrik Westin
Verkställande direktör

Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under
de tre första kvartalen -2 138 tkr (107 tkr). Efter avdrag För ytterligare information kontakta
för investerings- och finansieringsverksamheten var kas- VD Fredrik Westin,
08-522 188 50,
saflödet 985 tkr (115 tkr).
070-418 49 59,

fredrik.westin@deflamo.se

Likviditet
Likvida medel uppgick per 2010-09-30 till 2 254 tkr
(322 tkr).
DEFLAMOs aktie och handel
Listningsnamn: DEFLAMO B
Tickerkod/Kortnamn: DEFL B
För aktiekurser och mer information se
www.Aktietorget.se.
Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats sedan bolaget senast
avlämnade rapport.
Finansiellt kalendarium
Bokslutskommuniké för 2010
beräknas till den 18 februari 2011.
Årsredovisningen för 2010
beräknas till den 25 mars 2011.
Delårsrapport för första kvartalet 2011
beräknas till den 08 april.
Årsstämman beräknas till den 11 maj 2011.

Denna Delårsrapport har ej varit föremål för granskning
av bolagets revisorer.

DEFLAMO
Providing Innovative Environmentally Friendly
Flame Retardant Technology

DEFLAMO AB (publ)
Fakturavägen 4
SE-175 62 JÄRFÄLLA
Sweden

Visiting address:
Fakturavägen 4
SE-175 62 JÄRFÄLLA
Sweden

Reg. office:
SOLLENTUNA
Org. No. 556648-6204

Phone
Fax
E-mail
Web

+46(0)8 631 91
+46(0)8 501 09 548
info@deflamo.se
www.deflamo.se

