Deflamo AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2017

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna
flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.
Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper,
trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och
införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya
produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.
Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets
Certified Advisor.
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Perioden i sammandrag
•
•
•
•

Nettoomsättningen för första kvartalet nästan fördubblades till 1 092 kSEK (585).
Rörelsens kostnader avseende första kvartalet minskade jämfört med föregående år och slutade
på -2 954 kSEK (-3 384).
Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -3 631 kSEK (-3 833).
Likvida medel uppgick till 1 558 kSEK (3 206) per den 31 mars 2017.

Viktiga händelser under första kvartalet
•
•
•

•
•

Två nya projekt etablerades inom det potentiellt stora applikationsområdet; cellulosa och
naturfiber.
Det pågående utvecklingsarbetet har resulterat i en ny produktformulering som är under
utvärdering. De förändrade egenskaperna efterfrågas av ett flertal kunder.
Nyanställning av processtekniker i februari.
Ny tjänst som utvecklingskemist utannonserades i slutet av mars.
Vi mottog inbjudan att deltaga i ett nytt tyskt forskningsprojekt som skall utveckla bio-baserade
kompositer för flygindustrin.

Händelser efter rapporttidens utgång
•
•
•

En företrädesemission om cirka 23,6 MSEK, med teckningsförbindelser och garantiåtaganden
om cirka 67 %, med teckningsperiod 26 maj – 9 juni 2017, kommunicerades i april.
Med hänvisning till den kommunicerade emissionen sköts årsstämman fram till 18 maj.
Ny order inkom från befintlig industrikund, till ett värde av cirka 0,9 MSEK.

Nyckeltal för företaget
Nettoomsättning (kSek)
Rörelseresultat (kSek)
Likvida medel (kSek)
Eget kapital (kSek)
Eget kapital per aktie före utspädning (Sek)
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Balansomslutning (kSek)
Kassalikviditet (%)
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)
Resultat per aktie före utspädning (Sek)
Resultat per aktie efter utspädning (Sek)

Jan-Mar 2017
1 092
-3 631
1 558
8 008
0,41
42
neg
19 007
34

Jan-Mar 2016
585
-3 883
3 206
5 878
0,57
33
neg
18 059
48

Helår 2016
4 051
-14 612
5 075
12 004
0,61
52
neg
23 178
78

19 656 397
19 876 397
-0,20
-0,20

10 345 474
15 220 936
-0,41
-0,28

15 932 028
18 014 212
-0,97
-0,86
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VD:s kommentarer
Det är med stor
ödmjukhet jag skriver
VD-ordet denna gång
eftersom vi åter igen har
vänt oss till marknaden,
till er aktieägare, med en
förhoppning om ert
fortsatta stöd i våra
satsningar på ett
miljövänligt flamskyddsmedel till industrin. Det
har varit en utmanande resa hittills, och det är inte
lätt att be om tålamod och uthållighet i detta läge.
Ändå är det just det som jag hoppas på från Er
genom att berätta hur jag ser på den närmaste
framtiden.
Under det senaste kvartalet har ett flertal nya
kundprojekt tillkommit och intresset för våra
produkter är fortsatt stort. Speciellt två av de nya
projekten ser jag som mycket intressanta. Dels för
att det finns en stor marknadspotential om vi
lyckas, dels för att dom kommer från vårt nya
potentiellt stora applikationsområde, cellulosa och
naturfiber. De senaste åren har flera större
internationella pappers- och massatillverkare gjort
stora investeringar i syfte att hitta nya vägar för
avsättning av sina produkter. Den ”gröna vågen”
har skapat ett stort intresse för miljövänliga
alternativ inom t.ex. transportsektorn och
byggsektorn, där nya miljövänliga produkter har
tagits fram och är på väg att kommersialiseras i
större skala. Dessa benämns ofta med
samlingsnamn som bio-fiber, bio-kompositer,
naturfiber och bio-plaster men liksom för oss så
har deras utvecklingstid av produkterna varit lång.
Genom egna tester och genom ett
samarbetsprojekt med Swerea kan vi nu klart
och tydligt påvisa att vårt flamskyddsmedel

Apyrum har en mycket bra effekt tillsammans
med växtfibrer och en mycket god förmåga
till vidhäftning och att tränga in i fibrerna och
stanna kvar där. Detta innebär att våra
produkter har goda förutsättningar att bli det
miljövänliga, bio-baserade flamskyddsmedlet
som kan användas i stor skala inom dessa
applikationsområden. För oss är det därför av
största vikt att vi tillsammans med våra
kunder ligger i framkant inom detta område
och som ett led i detta och som ett
erkännande av vår kompetens och våra
produkter har vi blivit inbjudna att deltaga i
ett nytt tyskt forskningsprojekt som skall
utveckla bio-baserade kompositer för
flygindustrin.
Det är också viktigt att vi målmedvetet och
med kraft fortsätter att arbeta med de
befintliga kundprojekten. Flera av dessa
kundprojekt har nu klarat våra, och kundens
egna, labbtester och är nu framme vid ett
avgörande i form av större produktionstester. Ledtiderna i projekten har varit långa, i
flera fall mer än två år. Nu står dock flera
kunder klara att testa i verklig produktion.
En annan anledning jag ser till fortsatta
satsningar är att vi under det senaste
kvartalet genomfört inledande labbtester på
en nyutvecklad produkt som förutom lägre
tillverkningskostnader, även visar på flera
förbättrade egenskaper inom områden som
våra kunder har efterfrågat. Det kommer att
öka våra möjligheter till införsäljning i nya
projekt framöver.
Jag ser alltså flera viktiga anledningar till
fortsatt optimism och gemensamma
satsningar framöver och jag hoppas även att
jag har kunnat övertyga er om samma sak.
Med hopp om ert fortsatta stöd och förtroende.

Johnny Bodin
VD, Deflamo AB
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Resultaträkning i sammandrag
Resultaträkning (kSek)
Total omsättning
Handelsvaror
Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar
Finansnetto
Periodens resultat

Jan-Mar 2017
1 132
-1 219

Jan-Mar 2016
645
-660

Helår 2016
4 170
-4 191

-86
-2 954
-3 040
-591
-365
-3 996

-14
-3 383
-3 397
-486
-408
-4 291

-21
-12 682
-12 703
-1 908
-870
-15 481

Jan-Mar 2017
6 744
8 791
50
15 585
670
1 194
1 558
3 422
19 007

Jan-Mar 2016
8 533
4 466
50
13 048
652
1 153
3 206
5 011
18 059

Helår 2016
7 178
8 903
50
16 131
614
1 358
5 075
7 047
23 178

10 939
80 711
-83 642
8 008

6 283
68 050
-68 456
5 878

10 939
80 711
-79 646
12 004

2 889
2 889
802
7 308
8 110
19 007

3 167
3 167
1 442
7 572
9 014
18 059

2 889
2 889
943
7 342
8 285
23 178

Jan-Mar 2017
12 004

Jan-Mar 2016
10 583

-3 996
8 008

-414
-4 291
5 878

Helår 2016
10 583
4 656
15 363
-3 116
-15 481
12 004

Balansräkning i sammandrag
Balansräkning (kSek)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Kortfristiga fodringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Ansamlad förlust
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Förändringar i eget kapital
Belopp vid periodens början
Ökning av aktiekapital
Nyemission
Kostnad hänförliga till emission
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång
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Kassaflödesanalys i sammandrag
Kassaflöde (kSEK)
Kassaflöde, löpande verksamheten
Kassaflöde, investeringsverksamheten
Kassaflöde, finansieringsverksamheten
Summa kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Jan-Mar 2017
-3 389
-45
-83
-3 517
5 075
1 558

Jan-Mar 2016
-4 076
-1 030
4 273
-833
4 039
3 206

Helår 2016
-14 541
-5 535
21 111
1 035
4 039
5 075

2017-03-31

2016-12-31

2016-09-30

1 020 411
18 635 986
19 656 397

1 020 411
18 635 986
19 656 397

1 020 411
18 635 986
19 656 397

Aktier
Antal A-aktier (st)
Antal B-aktier (st)
Totalt antal aktier (st)

Aktier av serie A har röstvärde om 10 och aktier av serie B har röstvärde 1.
Deflamo AB har ett utestående teckningsoptionsprogram avsett för anställda, nyckelpersoner och ledande
befattningshavare. Detta kan öka aktiekapitalet med maximalt 110 kSEK och antalet B-aktier med maximalt 220 000 st.
Optionerna har teckningskursen 14,12 SEK och teckningstid 1 juli - 30 september 2017. Se bolagets hemsida för
fullständig information och villkor för teckningsoptionerna.
Företrädesemissionen som genomfördes under våren 2016 innebar att aktiekapitalet ökade med 4 655 461 SEK
genom emission av 9 310 923 nya aktier. Efter registrering av emissionen uppgår aktiekapitalet i Deflamo AB till 9 828
198 SEK fördelat på 19 656 397 aktier.
Investeringar
Under perioden januari till mars 2017 har nya investeringar gjorts om 45 kSEK (1 030).
Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet var -3 389 kSEK (-4 076). Kassaflöde från finansieringsverksamheten var -83 kSEK (4 273). Efter avdrag för investerings- och finansieringsverksamheten var
kassaflödet -3 517 kSEK (-833) för kvartalet.
Likviditet
Likvida medel uppgick per den 31 mars 2017 till 1 558 kSEK (3 206).
Personal
Deflamo hade per den 31 mars 2017 totalt 9 personer anställda varav 8 på heltid.
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Deflamos aktie och handel
Listningsnamn: Deflamo B
Tickerkod/Kortnamn: DEFL B
För aktiekurser och mer information se
www.nasdaqomxnordic.com
Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).
Finansiellt kalendarium
Delårsrapport för Q1 2017
Årsredovisning 2016 publiceras
Årsstämma 2017
Delårsrapport för Q2 2017
Delårsrapport för Q3 2017

27 april 2017
27 april 2017
18 maj 2017
31 augusti 2017
24 november 2017

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Revisor: Mazars SET, Revisor Tomas Ahlgren, Box 4211, 203 13 Malmö
Uttalanden om framtiden
Den här rapporten innehåller uttalanden om framtiden. Sådana uttalanden är förknippade med risker och osäkerhet.
Den faktiska utvecklingen och resultaten kan avvika betydligt från de förväntningar vi ger uttryck för här, p.g.a olika
faktorer som till stor del ligger utanför Deflamo AB:s (publ) kontroll.

Malmö 27 april 2017
Deflamo AB (publ)
Johnny Bodin
Verkställande direktör

Kontakter och media
För bolags- och rapportinformation
Johnny Bodin, VD
0700-92 07 39
johnny.bodin@deflamo.com
Företagsuppgifter
Deflamo AB
Höjdrodergatan 32
212 39 Malmö
040-619 95 00
info@deflamo.com
www.deflamo.com
Org nr 556648-6204
Företagets säte: Malmö

Certified Adviser
Avanza
Lina Toubøl Schöllin
Regeringsgatan 103
111 93 Stockholm
08-562 251 21
lina.schollin@avanza.se
Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 7822
103 97 Stockholm
08-402 90 00
www.euroclear.nu
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