Deflamo AB (publ)

Delårsrapport januari – juni 2015
Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna
flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum på den europeiska marknaden. 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 och äger patenten för
Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en
tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr SEK.
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Periodens (januari-juni) siffror i korthet




Omsättningen uppgick till 612 kSEK (164)
Rörelseresultatet uppgick till -8 859 kSEK (-6 680) och periodens resultat blev -9 061 kSEK (-6 753)
Likvida medel uppgick till 9 949 kSEK (7 455) vid periodens utgång

Viktiga händelser under andra kvartalet






Ny vd tillträdde, Per-Erik Velin, som närmast kom från Vencorex, Lyon
Bolaget avnoterades från Aktietorget och började handlas på Nasdaq First North med första
handelsdag den 8 maj
Den 23 april mottog Deflamo Nordbyggs guldmedalj för ”Årets hetaste materialnyhet” under
Ecoforum 2015 på Stockholmsmässan i Älvsjö
Order om sammanlagt 5 ton har inkommit
Väsentlig utrustning för den nya fabriken är beställd

Händelser efter rapporttidens utgång



Överenskommelse gjord med Cod Beck Blenders, UK, om legotillverkning av 100 ton Apyrum
För att klara framtida volymsexpansion har nya lokaler för produktion undersökts

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)
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Jan-Jun 2015
570
-8 859
9 949
15 480
1,63
68 %
neg
22 626
290 %

Jan-Jun 2014
135
-6 680
7 455
15 978
2,52
78 %
neg
20 417
368 %

Helår 2014
424
-14 183
3 378
7 977
1,26
48 %
neg
16 493
131 %

8 508 293
9 255 895
-1,06
-0,98

6 293 185
6 293 185
-1,07
-1,07

6 308 399
6 357 694
-2,27
-2,26
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viktigt att fabriken står klart så snart som möjligt
och att den rymmer möjligheter för vidare
expansion. Vi har identifierat olika alternativa
lokaliseringar som uppfyller dessa kriterier och
som dessutom kan implementeras
kostnadseffektivt.

Vd:s kommentarer

Den globala marknaden för flamskyddsmedel är
stor och spänner över ett stort antal
applikationer. För Deflamo är möjligheterna
många, men för oss gäller det att initialt fokusera
på områden där vi ser att vi kan göra skillnad i
nära framtid. Vi har därför valt att främst inrikta
oss mot PVC där vi har fått kommersiella
genombrott och där flera tester i
produktionsskala pågår.
Mitt första kvartal i Deflamo har varit oerhört
spännande och intressant. Jag är positivt
överraskad över den kompetens som finns i
bolaget, framförallt inom PVC-området och den
servicenivå företaget erbjuder befintliga och
potentiella kunder som väljer att ta steget mot
potenta och miljöanpassade flamskyddsmedel.
Som en viktig del i bolagets utveckling kommer
vi att börja bygga upp ett nätverk av distributörer
i Europa. Vi har sedan tidigare en kontrakterad
distributör i Tyskland och vi räknar med att inom
kort skriva avtal med ytterligare distributörer för
andra marknader.
Detta tillsammans med de redan etablerade
försäljningskanalerna kommer att ge oss
förutsättningar att fylla kapaciteten i den egna
fabriken som är under konstruktion. För att
kunna möta den förväntade efterfrågan är det

Även om det är en bit kvar till positivt kassaflöde
så finns ett stort antal projekt där vi ser mycket
goda möjligheter till framgång. Med mina tidigare
erfarenheter av att bygga upp försäljning av nya
produkter vet jag dock att man ofta underskattar
tiden för kommersialisering och jag kommer därför
att se över våra interna försäljningsprognoser.
Vi har en utmanande och spännande höst och
vinter framför oss. Själv ser jag med stor
entusiasm fram emot att bl a starta igång egen
produktion i bolaget samt möta nya och
befintliga kunder. Vi har en hel värld av
möjligheter framför oss.

Per-Erik Velin
Vd, Deflamo AB

Guldmedalj till Deflamo och Apyrum
”En miljömässigt intressant produkt med potential för betydligt bredare tillämpningar inom byggsektorn.
Segrare är Deflamo med sin produkt Apyrum. Ett bra exempel på hur kemin kan bidra till att nå målet en
giftfri miljö.”
Så löd juryns motivering den 23 april när Deflamo mottog den sjätte i raden av Nordbyggs guldmedaljer
under Ecoforum 2015 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Ett pris instiftat av Nordbygg, tidningen
Byggindustrin och Svensk Byggtjänst.
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Resultaträkning i sammandrag
Resultaträkning (kSEK)
Total omsättning
Handelsvaror
Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat f. avskrivningar
Avskrivningar
Finansnetto
Periodens resultat

Jan-Jun 2015
612
-1 645
-1 034
-6 856
-7 890
-969
-201
-9 061

Jan-Jun 2014
164
-209
-44
-5 703
-5 748
-933
-73
-6 753

Helår 2014
513
-696
-182
-12 106
-12 288
-1 895
-157
-14 340

Jan-Jun 2015
9 915
1 297
50
11 261
556
859
9 949
11 365
22 626

Jan-Jun 2014
11 757
39
50
11 846
661
456
7 455
8 571
20 417

Helår 2014
10 836
1 052
50
11 938
656
520
3 378
4 555
16 493

5 859
66 317
-56 696
15 480

4 276
51 869
-40 168
15 978

4 276
51 837
-48 136
7 977

3 417
3 417
1 090
2 639
3 729
22 626

2 292
2 292
360
1 788
2 148
20 417

5 542
5 542
587
2 387
2 974
16 493

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
2015-01-01--2015-06-30 (kSEK)
Belopp vid årets början
Nyemission
Kostnad hänförliga till emission
Periodens resultat
Belopp vid årets utgång
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Aktiekapital
3 166
1 583

4 748

Reservfond Överkursfond
1 110
51 837
15 511
-1 032
1 110
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66 317

Ansamlad
förlust
-47 636

-9 061
-56 696
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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-Jun 2015
-7 075
-292
13 938
6 571
3 378
9 949

Jan-Jun 2014
-5 243
-56
-635
-5 934
13 389
7 455

Helår 2014
-12 093
-1 110
3 240
-9 964
13 389
3 425

2015-01-01
10 216 110
53 096 090
63 312 200

2014-06-30
10 216 110
53 096 090
63 312 200

2014-01-01
10 216 110
51 955 038
62 171 148

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

2015-06-30
1 021 611
8 475 219
9 496 830

Aktier av serie A har röstvärde om 10 och aktier av serie B har röstvärde 1.
Vid en extra bolagsstämma den 9 april 2015 beslutades om en sammanläggning av aktier, s.k. omvänd
split, i relationen 10:1, innebärande att tio (10) befintliga aktier lades samman till en (1) ny aktie av samma
slag. Bakgrunden till den omvända spliten var att uppfylla First Norths krav att aktiekursen vid
listningstillfället motsvarar minst 50 Eurocent (eller motsvarande kurs i SEK). Ändringen av
bolagsordningen och sammanläggningen av aktierna registrerades hos Bolagsverket den 16 april 2015
och avstämningsdag hos Euroclear för sammanläggningen var den 23 april 2015.
I samband med företrädesemissionen i februari 2015 utgavs 31 656 100 teckningsoptioner. Dessa optioner
har teckningskurs 8 SEK och teckningstid 14 - 25 september 2015. Teckningsoptionerna handlas på
Nasdaq First North under tickerkod/kortnamn DEFL TO2B.
Deflamo AB har ett utestående teckningsoptionsprogram avsett för anställda, nyckelpersoner och ledande
befattningshavare. Detta kan öka aktiekapitalet med maximalt 110kSEK 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.

Investeringar
Under perioden har nya investeringar gjorts om 292 kSEK (56).

Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden -7 075 kSEK (-5 243). Kassaflöde från
finansieringsverksamheten var för perioden 13 937 kSEK (-635). Efter avdrag för investerings- och
finansieringsverksamheten var kassaflödet 6 571 kSEK (-5 934).

Likviditet
Likvida medel uppgick per 2015-06-30 till 9 949 kSEK (7 455).
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Personal
Deflamo hade per den 30 juni 2015 totalt 9 personer anställda varav 7 på heltid. Rekryteringsprocess har
inletts inför utökning av pilot-/produktionsanläggning.

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 för första gången upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Bytet har ej inneburit några ändrade redovisningsprinciper.

Finansiellt kalendarium
Delårsrapport för Q3 2015:
Bokslutskommuniké för 2015:
Årsstämma 2016
Delårsrapport för Q1 2016

2015-10-30
2016-02-19
2016-04-26
2016-04-26

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

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 21 augusti 2015
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
556648-6204
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Certified Adviser
Lina Toubøl Schöllin
Avanza
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

DELÅRSRAPPORT DEFLAMO AB (PUBL)
JANUARI-JUNI 2015

SID 6 AV 6

