Deflamo AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015
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 innehåller t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får
man som kund:
- De överlägsna miljöegenskaperna
- Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
- Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens
utvecklingskostnader och time to market
Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material,
men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende
applikationsutveckling. 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





Omsättningen under helåret 2015 uppgick till 1100 kSEK (405) och för fjärde kvartalet till 368
kSEK (145).
Rörelsens kostnader ökade med knappt 1 MSEK och slutade på 13,0 MSEK (12,1) främst
beroende på högre personalkostnader.
Rörelseresultatet under helåret 2015 uppgick till -16 183 kSEK (-14 143) och för fjärde kvartalet
blev resultatet -4 070 kSEK (-3 425).
Likvida medel uppgick till 4 039 kSEK (3 378) per den 31 december 2015.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet





Ett flertal order mottogs för leverans under december 2015 samt första kvartalet 2016.
Programmet för teckningsoptionerna av serie TO 2B resulterade i att 848 644 aktier av serie B
nytecknades vilket tillförde bolaget 2,7 mSEK.
Inledande diskussioner med ett flertal företag om ett fördjupat strategiskt samarbete.

Händelser efter rapporttidens utgång





Pressmeddelande om fördjupade diskussioner med en internationell industriell koncern kring ett
strategiskt samarbete.
Vd Per-Erik Velin kommer att lämna bolaget per den 30 april 2016.
Företrädesemission om ca 20 mSEK kommunicerades den 22 januari 2016 då också kallelse till
extra bolagsstämma offentliggjordes.
Patentansökan inlämnad för ny produkt, primärt avsedd för den globala PVC-marknaden.

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 (%)
Genomsnittl. antal aktier före utspädning (st)
Genomsnittl. antal aktier efter utspädning (st)
Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)

okt-dec
okt-dec
2015
2014
368
145
-4 070
-3 425
4 039
3 378
10 583
8 478
1,11
1,34
58 %
50 %
neg
neg
18 238
16 876
118 %
73 %
9 921 152 6 331 220
10 536 853 6 441 220
-0,42
-0,54
-0,39
-0,53
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Helår
2015
1 100
-16 183
4 039
10 583
1,11
58 %
neg
18 238
118 %
9 033 437
9 728 278
-1,83
-1,70

Helår
2014
405
-14 143
3 378
8 478
1,34
50 %
neg
16 876
73 %
6 308 399
6 357 694
-2,25
-2,24

förutspår ska utgöra huvuddelen av vår
försäljning under de närmaste åren. Vi har för
denna produkt, och möjliga liknande produkter,
nyligen lämnat in en patentansökan till Patent
och registreringsverket, PRV. Vi har goda
förhoppningar om att vår ansökan blir beviljad,
men oavsett utgången känner vi oss övertygade
om att kunna sälja globalt och inte, som tidigare,
vara geografiskt begränsade till Europa och
delar av Asien. Detta är en stor framgång för
Deflamo och öppnar helt nya möjligheter. Dels
genom att marknadspotentialen blir större men
också det faktum att vi nu kan vända oss till
stora internationella företag med globala inköp.

Vd:s kommentarer

Kvartal fyra har varit ett mycket intensivt kvartal för
Deflamo. Bolaget har fört inledande diskussioner
med ett antal internationella industrikoncerner om
ett framtida strategiskt samarbete. Den 22 januari
kunde vi kommunicera att diskussionerna med ett
av dessa bolag fördjupats och att målsättningen
var att slutföra förhandlingarna under andra
kvartalet 2016. Det samarbete som diskuteras
omfattar både forskning och utveckling,
produktion, marknadsföring och försäljning. Det
förväntas även innebära tillgång till väsentliga
kompetenser inom produktutveckling och
produktionsprocesser, en breddad kundbas och
en större och global säljorganisation, vilket skulle
ge ytterligare möjligheter för en snabbare
marknadspenetration. Det är dock viktigt att
understryka att, även om det i dagsläget råder en
samsyn i diskussionerna, kan ett samarbete inte
garanteras innan slutliga avtal är ingångna.
Denna utveckling är i linje med vad som
kommunicerades i vår Q3-rapport rörande en
utvärdering av olika alternativ för att optimera
förutsättningarna för en fortsatt utveckling av
bolagets verksamhet. Ett alternativ var just ett
djupare strategiskt samarbete med en industriell
aktör för att bl.a. utbyta kompetenser och få
tillgång till en global distributionskanal.
Vårt utvecklingsteam har under ett års tid arbetat
med en ny formulering av produkten vilken vi

Våra kundprojekt framskrider enligt vår nya plan
och de order vi fick under december, för
leveranser i slutet av 2015 och början av 2016,
fortlöper. Det är naturligtvis glädjande och ett
gott bevis på Apyrums funktion. Ett annat
spännande och lovande projekt som vi nu jobbar
intensivt med handlar om bioplaster. Till skillnad
från de flesta andra av våra projekt handlar detta
om material som faktiskt ska brinna, men på ett
kontrollerat sätt. Deflamo har tagit fram en ny
produkt som har visat på mycket goda resultat i
både labb- och pilottester.
Styrelsen för Deflamo har fattat ett i mitt tycke
mycket klokt beslut, om strategisk inriktning för
bolaget, vilket jag ger mitt fulla stöd. Detta
beslut innebär dock att min roll i bolaget
kommer att förändras och jag har därför valt att
lämna bolaget för en ny befattning. Jag kvarstår
som vd till den siste april i år och kommer
därmed att medverka i slutförandet av den
kapitalanskaffning som pågår genom en
företrädesemission om ca 20 mSEK. Vidare
hoppas jag också att få vara med om att signera
avtalen om det strategiska samarbetet och
inviga vår nya anläggning i Karlshamn!

Per-Erik Velin Vd,
Deflamo AB

”Styrelsen för Deflamo har fattat, ett i mitt

tycke klokt beslut om strategisk inriktning
som jag ger mitt fulla stöd.”
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okt-dec
2015

okt-dec
2014

Helår
2015

Helår
2014

402

201

1 191

513

Handelsvaror

-575

-275

-2 398

- 696

Bruttoresultat

-172

-74

-1 207

-182

Rörelsens kostnader

-3 412

-2 867

-13 035

-12 065

Rörelseresultat före avskrivningar

-3 584

-2 941

-14 242

- 12 248

-486

-484

-1 941

-1 895

-66

-45

-345

-151

0

72

0

72

-4 136

-3 399

-16 529

-14 221

okt-dec
2015

okt-dec
2014

Helår
2015

Helår
2014

Balansräkning (kSEK)
Immateriella anläggningstillgångar

8 993

10 836

8 993

10 836

Materiella anläggningstillgångar

3 461

1 052

3 461

1 052

Resultaträkning i sammandrag
Resultaträkning (kSEK)
Total omsättning

Avskrivningar
Finansnetto
Mottagna koncernbidrag
Periodens resultat

Balansräkning i sammandrag

Finansiella anläggningstillgångar

50

50

50

50

12 504

11 938

12 504

11 938

531

656

531

656

Kortfristiga fodringar

1 164

903

1 164

903

Kassa och bank

4 039

3 378

4 039

3 378

Omsättningstillgångar

5 735

4 937

5 735

4 937

18 239

16 876

18 239

16 876

6 283

4 276

6 283

4 276

Fritt eget kapital

68 464

51 837

68 464

51 837

Ansamlad förlust

-64 164

-47 636

-64 164

-47 636

Summa eget kapital

10 583

8 478

10 583

8 478

Långfristiga skulder

3 250

2 542

3 250

2 542

Summa långfristiga skulder

3 250

2 542

3 250

2 542

Leverantörsskulder

2 008

520

2008

520

Övriga skulder

2 398

5 336

2 398

5 336

Summa kortfristiga skulder

4 406

5 856

4 406

5 856

18 238

16 876

18 238

16 876

okt-dec
2015
12 145

okt-dec
2014
11 878

Helår
2015
8 478

Helår
2014
21 842

2 716

19 810

867

-141

-1 176

-10

Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m.

Summa tillgångar
Bundet eget kapital

Summa eget kapital och skulder

Förändringar i eget kapital
Belopp vid periodens början
Nyemission
Kostnad hänförliga till emission
Periodens resultat

-4 136

-3 399

-16 529

-14 221

Eget kapital vid periodens utgång

10 583

8 478

10 583

8 478
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Kassaflödesanalys i sammandrag
Kassaflöde (kSEK)
Kassaflöde, löpande verksamheten
Kassaflöde, invest. verksamheten
Kassaflöde, finans. verksamheten
Summa kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Aktier

okt-dec
2015

okt-dec
2014

Helår
2015

Helår
2014

-1 710
-2 443
2 262
-1 891
5 930
4 039

-2 952
-39
4 188
1 197
2 182
3 378

-12 716
-2 507
15 884
661
3 378
4 039

-12 140
-1 110
3 240
-10 011
13 389
3 378

2015-12-31
2015-09-30
2014-12-31
2014-01-01
1 020 411
1 020 411
10 216 110
10 216 110
9 325 063
8 476 419
53 096 090
51 955 038
10 345 474
9 496 830
63 312 200
62 171 148

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 18,10 SEK och teckningstid 1 juli - 30 september 2017.
Se bolagets hemsida för fullständig information och villkor för teckningsoptionerna. Ovan angivna uppgifter om
teckningsoptionerna är efter omräkning i enlighet med optionsvillkoren.
I samband med företrädesemissionen i februari 2015 utgavs 31 656 100 teckningsoptioner med teckningskurs 8 SEK
och teckningstid 14 – 25 september. Villkoren justerades genom styrelsebeslut den 8 september 2015 med
teckningskurs på 3,20 SEK och förlängd teckningstid till 9 oktober 2015.
Investeringar
Under perioden januari till december har nya investeringar gjorts om 2 507 kSEK (1 110).
Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret var -12 716 kSEK (-12 140) och för fjärde kvartalet -1 710 kSEK
(-2 951). Kassaflöde från finansieringsverksamheten för helåret var 15 884 kSEK (-3 240) och för fjärde
kvartalet 2 262 kSEK (4 188). Efter avdrag för investerings- och finansieringsverksamheten var kassaflödet
661 kSEK (-10 011) för helåret och -1 891 kSEK (1 196) för kvartalet.
Utdelning
Ingen utdelning föreslås för räkenskapsåret 2015.
Likviditet
Likvida medel uppgick per den 31 december 2015 till 4 039 kSEK (3 378).
Personal
Deflamo hade per den 31 december 2015 totalt 10 personer anställda varav 8 på heltid. Produktionsledare för
anläggningen i Karlshamn började sin anställning i december. Ytterligare anställningar för denna anläggning beräknas
ske under första halvåret 2016.
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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
Extra bolagsstämma
Årsredovisning 2015 publiceras
Årsstämma 2016
Delårsrapport för Q1 2016
Delårsrapport för Q2 2016
Delårsrapport för Q3 2016

26 februari 2016
5 april 2016
26 april 2016
26 april 2016
28 augusti 2016
11 november 2016

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 ABs (publ) kontroll.

Malmö 18 februari 2016
Deflamo AB (publ)
Per-Erik Velin
Verkställande direktör

Kontakter och media
För bolags- och rapportinformation
Per-Erik Velin, vd
070-6742185
per-erik.velin@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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