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Delårsrapport januari - september 2013


Omsättningen uppgick till 97 tkr (115)



Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till –3 101 tkr (-2 817) och resultatet
uppgick till -4 581 tkr (-4 138).



Likvida medel uppgick till 16 204 tkr (949) vid periodens utgång.

Händelser under tredje kvartalet 2013
I början av juli beslutade styrelsen att genomföra en

Kommande lagkrav på att de farliga brom- och antimon-

företrädesemission om cirka 17,7 miljoner kronor med

stark drivkraft bakom behovet av mer miljövänliga lös-

baserade flamskyddsmedlen avvecklas är givetvis en

företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Ett investe-

ningar. Men vi ser också att konsumenternas oro för farringsmemorandum upprättades och publicerades den 17 liga ämnen i vår omgivning kan bli en katalysator som
juli. Emissionen var säkerställd till 73 procent och både
skyndar på utvecklingen och därmed efterfrågan på
gamla och nya aktieägare hade möjlighet att teckna

ofarliga ersättningsmedel – där Apyrum är ett av mycket

aktier. Teckningskursen var 0,76 kronor. Nyemissionen

få alternativ på marknaden idag.

blev fulltecknad.

Sedan nyemissionen har ledningsgruppen också träffat

DEFLAMO har erhållit en order på Apyrum för använd-

de nya aktieägarna och diskuterat visionen och utveckning i polyester. Det är en genombrottsorder där Apyrum lingen framöver.
används i en helt ny typ av polyestermaterial på ett kreUnder kvartalet uppmärksammades riskerna med den
ativt och miljövänligt sätt. Ordern avser Apyrum som
gamla generationens flamskyddsmedel vid flera tillfällen
används för att flamskydda polyester. De första två levei media. Ett av de mer intressanta stod Sveriges Radio
ranserna har använts för att tillverka en första pilotserie.
och programmet Kropp och själ för, där Åke Bergman,
Kunden har fattat produktionsbeslut baserat på det
professor i miljökemi vid Stockholms universitet, visade
utvecklingsarbete och de resultat som uppnåtts under
hur många hormonstörande ämnen som finns i dammet
våren och sommaren.
i en helt vanlig lägenhet idag.
Inför den intensifierade internationella satsningen
Under kvartalet påbörjades även arbetet med att förpåbörjades arbetet med att ta fram en kommunikationsstärka test och utvecklingskapaciteten genom mer avanstrategi och budskapsplattform som kommer att använcerad testutrustning. I kombination med de säljare som
das i arbetet med att snabbt öka kännedomen om
rekryteras och uppdelningen där vd och CTO-rollerna
Apyrum bland de internationella inköparna och andra
särskiljs kommer hela DEFLAMO att få en markant ökad
påverkare.
kapacitet att marknadsföra, sälja och leverera Apyrum
VD kommenterar tredje kvartalet
Det tredje kvartalet 2013 inleddes med arbetet kring

till kunderna.

emissionen som snabbt blev fulltecknad. Det stora

Applikationsprojekt och försäljning
DEFLAMO bedriver för närvarande totalt 91 kundprojekt

intresset från gamla och nya aktieägare styrker oss
också i uppfattningen om att DEFLAMO är unikt positionerat för att kunna dra nytta av de omvälvande förändringar som tillverkningsindustrin står inför.
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Under perioden har två nya applikationsprojekt startats

Viktiga händelser efter rapportperioden
DEFLAMO förstärker organisationen

•

inom området plaster. Två projekt har utgått där den
ena kunden valt att inte vidareutveckla en flamskyddad

DEFLAMO förstärker organisationen med en nyinrät-

produkt och den andre att fortsätta med antimon som

tad funktion som CTO, som bland annat kommer att

flamskydd.

ansvara för applikationsutvecklingen och kvalitets-

På grund av kapacitetsbrist har några av projekten i

säkringen i samband med leveranserna av Apyrum

slutfasen blivit försenade. Tack vare de utökade resur-

till kunderna.

serna som nu tillförs verksamheten kommer ledtiderna i

En CFO kommer att rekryteras, liksom en marknads-

projekten att minskas avsevärt fortsättningsvis.

chef som ska stötta nykundsförsäljningen på den
europeiska marknaden samt en grupp säljare.

Allmänt om verksamheten
DEFLAMO är ett specialkemiföretag som utvecklar, pro-

I samband med det har man dessutom anlitat den

ducerar och marknadsför det naturliga flamskydds-

internationella PR-byrån LEWIS som ska hjälpa

medlet Apyrum till tillverkningsindustri och tjänsteföre-

DEFLAMO att nå ut med kommunikationen.

tag i Europa.

Planering inför etablering av säljkontor i England

Apyrum är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt

pågår.

nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt
i industriellt bruk även utan hänsyn tagen till Apyrums

•

Magnus Jörsmo ny vd på DEFLAMO
Magnus Jörsmo, idag vd på Riflex Film AB, kommer

unika miljö- och hälsoegenskaper.

så snart det är möjligt att gå in i rollen som ny vd på

Vi samarbetar i dag med industriföretag inom flera olika

DEFLAMO. Fredrik Westin går istället in i den nyin-

områden såsom plast, kemi, papper, trä, transport med

rättade rollen som CTO. Magnus satt tidigare bland

mera avseende applikationsutveckling. Vår produkt,

annat i koncernledningen för AarhusKarlshamn.

Apyrum, ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon och fosfatestrar med

•

Ställer ut på Fire Resistance in Plastics 2013

ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.

DEFLAMO ställer även i år ut på den internationella

DEFLAMO AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är

konferensen Fire Resistance in Plastics som äger

listat på Aktietorget och äger patenten för Apyrums

rum i Köln, Tyskland.

naturliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar
av Asien. Inom området finns en tredjedel av världs-

•

DEFLAMO öppnar kontor i England
DEFLAMO öppnar kontor i England för att komma

marknaden för flamskyddsmedel.
Verksamheten i DEFLAMO omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och opti-

närmare världsmarknaden och öka effektiviteten i
försäljningsprocessen. Kontoret etableras i Bristol
och kommer till att börja med att bemannas av
Fredrik Westin.

mera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör Personal
DEFLAMO har sju personer anställda varav tre på heltid.
flamskyddsteknologi.
Finansiering och nyemission
Efter emissionen är registrerad finns 62 171 148 aktier
varav 51 955 038 är B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 1
165 709 kronor till 3 108 557,40 kronor.
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Räkenskaper i sammandrag
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
2013-01-01
2013-09-30

2012-01-01
2012-09-30

97 039

114 705

Handelsvaror

-82 702

-94 562

Bruttoresultat

14 337

20 143

Resultaträkning (kr)
Omsättning

Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-3 115 344

-2 837 644

-3 101 007

-2 817 499

-1 338 399

-1 222 172

Avskrivningar
Finansnetto
Periodens resultat

-141 910

-99 121

-4 581 316

-4 138 792

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Balansräkning (kr)

2013-09-30

2012-09-30

12 348 787

14 094199

55 401

62 572

12 404 188

14 156 771

529 719

552 960

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar

196 698

245 617

16 204 220

949 167

Summa omsättningstillgångar

16 930 637

1 747 744

Summa tillgångar

29 334 825

15 904 515

Kassa och bank

Bundet eget kapital

3 053 304

2 928 418

Fritt eget kapital

52 210 666

33 058 258

Ansamlad förlust

-31 609 739

-25 535 354

Summa eget kapital

23 654 231

10 401 322

4 492 197

4 208 331

4 492 197

4 208 331

129 206

302 779

Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

1 059 191

992 083

1 188 397

1 294 862

29 334 825

15 904 515

2013-01-01
2013-09-30

2012-01-01
2012-09-30

-3 523 882

-2 749 322

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-53 646

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

19 325 855

2 807 499

Summa kassaflöde

15 801 973

4 531

402 248

944 636

16 204 221

949 167

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
Kassaflöde (kr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Det egna kapitalets utveckling under perioden
Aktiekapital
Belopp vid periodens ingång

1 817 962

Reserv
fond

Nyemission

1 110 456

Överkursfond

1 207 498

33 002 733

19 118 777

-1 118 039

20 326 275

31 884 392

Balanserat
resultat
-21 396 562

-5 631 862

-5 631 862

5 631 862

-27 028 424

-4 581 316

Disp fg års resultat
Nyemission

124 886

Årets resultat

Kostnader hänförliga till emission
Årets resultat 2013-Q3

-4 581 316

Belopp vid periodens utgång

1 942 848

1 110 456

Antal aktier
Tidpunkt

Antal A-aktier (st)

2013-09-30

Antal B-aktier (st)

10 216 110

Totalt antal aktier (st)

51 955 038

62 171 148

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

Investeringar
Under perioden har inga investeringar gjorts.

Finansiellt kalendarium
Bokslutskommuniké 2013:

Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden var -3 523 tkr (-2 749 tkr).

2014-02-14

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten har under
perioden tillfört 19 326 tkr (2 807 tkr). Efter avdrag för
investerings- och finansieringsverksamheten var kassaflödet 15 802 tkr (5 tkr).

Järfälla 2013-11-08
DEFLAMO AB (publ)
Fredrik Westin
Verkställande direktör

Likviditet
Likvida medel uppgick per 2013-09-30 till 16 204 tkr

För ytterligare information kontakta
VD Fredrik Westin

(949 tkr).

08-522 188 50
070-418 49 59

DEFLAMOs aktie och handel
Listningsnamn: DEFLAMO B

fredrik.westin@deflamo.se

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.
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