Deflamo AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2016
Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna
flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum.
Produkterna är ett miljövänligt 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- och prestandarelationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
- Tillgång till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens
utvecklingskostnader och time-to-market
Bolaget fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera
material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden 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 kunderna 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 Adviser.
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Perioden i sammandrag



Omsättningen under första kvartalet 2016 uppgick till 645 kSEK (414).
Rörelsens kostnader ökade med 245 kSEK jämfört med föregående år och slutade på 3 383
kSEK (3 138) främst beroende på högre personalkostnader.
Rörelseresultatet under första kvartalet 2016 uppgick till -3 397 kSEK (-3 722).
Likvida medel uppgick till 3 206 kSEK (14 003) per den 31 mars 2016. Likviden från den nyligen
genomförda emissionen ej inräknad då den registrerades i början av april.




Viktiga händelser under första kvartalet


Ett flertal order mottogs för leverans under andra kvartalet 2016.
Företrädesemission om 20 MSEK genomfördes under mars månad. Emissionen övertecknades.
Fördjupade diskussioner kring ett djupare strategiskt samarbete med en internationell
industrikoncern.
Vd Per-Erik Velin aviserade sin avgång med anledning av det förväntade samarbetet enligt ovan.
Två nya patentansökningar lämnades in till Patent- och Registreringsverket (PRV).






Händelser efter rapporttidens utgång




Slutlig registrering av företrädesemissionen vilken tillförde bolaget 20 MSEK.
Styrelseordförande Jan-Ove Aspeblad utsågs till tillförordnad vd.
Valberedningens förslag till ny styrelse; Johan Lavén som styrelseordförande (nyval) och Eric
Appelman (nyval), Fredrik Westin, Åsa Hansdotter, Jan Blomquist och Pär Stenstierna (omval).

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

Jan-Mar 2015
384
-4 206
14 003
20 228
0,21
75%
neg
27 115
478%

Helår 2015
1 100
-16 184
4 039
10 583
1,02
58%
neg
18 239
118%

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

7 914 025
8 529 726
-0,55
-0,53

9 033 437
9 728 278
-1,83
-1,70
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förväntas ge ett tillskott i volymerna under andra
halvåret. Vårt fokuserade arbete inom PVC
börjar ge resultat!

Vd:s kommentarer

Resultatet för det första kvartalet utföll ungefär
som förväntat. Omsättningen ökar men
resultatet är fortsatt negativt då kostnaden för
såld vara överstiger den intäkt som försäljningen
genererar, främst beroende på att det ännu så
länge rör sig om relativt låga volymer. När vår
nya produktionsanläggning kommer att
producera förväntar vi oss en kraftig förstärkning
av marginalbidraget per kilo såld produkt.
Företrädesemissionen som genomfördes under
mars månad övertecknades och jag vill passa på
att tacka våra aktieägare för förtroendet samtidigt
som jag hälsar ett antal nya aktieägare välkomna!
Emissionen registrerades under de första dagarna
i april och är därför inte inkluderad i de siffror som
vi redovisar i denna rapport.
Installationsarbetet för vår nya pilot/produktionsanläggning i Karlshamn har gått in i sitt slutskede.
Vi planerar för installationstest under mitten av maj
en småskalig uppstart under juni månad.
Rekrytering av ytterligare medarbetare pågår.
Kundprojektet fortlöper i stort sett som planerat.
Vi närmar oss slutfasen i en handfull projekt som

”Med Jan-Ove i rollen som tf VD kan det
pågående arbetet med att rekrytera min
efterträdare genomföras i lugn och ro.
Hans erfarenhet av bolagsstyrning,
affärsutveckling och kännedom om bolaget
kommer att ge kontinuitet och stabilitet
under denna process”

Deflamo har under första kvartalet lämnat in två
nya patentansökningar; en ansökan för en ny
produkt primärt avsedd för PVC och en ansökan
för vår nya produktionsprocess i Karlshamn.
Dessa ansökningar är resultatet av framgångsrikt
utvecklingsarbete och gör det möjligt för oss att
nu vända oss till en global marknad och inte som
tidigare vara begränsade till Europa och delar av
Asien. Detta är en viktig signal till våra kunder
som ofta är globala och i sina inköp inte vill vara
geografiskt begränsade i sina råvaruinköp.
Styrelsen har, som tidigare aviserats, tagit ett
inriktningsbeslut om att söka ett djupare
strategiskt samarbete med en industriell partner.
Detta för att snabba upp utvecklingsarbetet, öka
marknadspenetrationen och ge oss en stabilare
grund att stå på. Mycket arbete har lagts på
fördjupade diskussioner med en internationell
industrikoncern under det gångna kvartalet. Även
om intresset är ömsesidigt och det råder en
samsyn i diskussionerna har tidplanen förskjutits
något och nu är vår förhoppning att komma till
avslut under kvartal tre vilket är ett kvartal senare
än vad vi tidigare hade hoppats på.
Inriktningsbeslutet om ett djupare strategiskt
samarbete är något som jag helhjärtat stödjer
och står bakom, men det var också orsaken till
att jag valde att tacka ja till ett annat erbjudande
och därmed kommer att lämna Deflamo den
siste april i år. Fram till att en ny vd är på plats
kommer vår nuvarande styrelseordförande, JanOve Aspeblad att träda in som tillförordnad vd.
Jag önskar honom och bolaget lycka till! Jag ser
fram emot att följa bolagets framgångar under
de kommande åren från andra sidan Atlanten.

Per-Erik Velin vd,
Deflamo AB
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Resultaträkning i sammandrag
Resultaträkning (kSek)
Total omsättning
Handelsvaror
Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar
Finansnetto
Mottagna koncernbidrag
Periodens resultat

Jan-Mar 2016
645
-660

Jan-Mar 2015
414
-998

Helår 2015
1 191
-2 044

-14
-3 383
-3 397
-486
-408
0
-4 291

-584
-3 138
-3 722
-484
-140
0
-4 346

-853
-13 390
-14 243
-1 941
-345
0
-16 529

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

Jan-Mar 2015
10 375
1 029
50
11 454
563
1 095
14 003
15 661
27 115

Helår 2015
8 993
3 461
50
12 504
531
1 164
4 039
5 735
18 239

6 283
68 050
-68 456
5 878

5 859
66 350
-51 982
20 228

6 283
68 464
-64 164
10 583

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

3 729
3 729
471
2 688
3 159
27 115

3 250
3 250
2 008
2 398
4 406
18 239

Jan-Mar 2016
10 583

Jan-Mar 2015
8 478
17 094
-998
-4 346
20 227

Helår 2015
8 478
19 810
-1 176
-16 529
10 583

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
Nyemission
Kostnad hänförliga till emission
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång

-414
-4 291
5 878
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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 2016
-4 076
-1 030
4 273
-833
4 039
3 206

Jan-Mar 2015
-3 637
-22
14 283
10 625
3 378
14 003

Helår 2015
-12 716
-2 507
15 884
661
3 378
4 039

Aktier
2016-03-31
Antal A-aktier (st)
Antal B-aktier (st)
Totalt antal aktier (st)

1 020 411
9 325 063
10 345 474

2015-03-31
10 216 110
84 752 190
94 968 300

2015-12-31
1 020 411
9 325 063
10 345 474

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. Ovan angivna uppgifter om
teckningsoptionerna är efter omräkning i enlighet med optionsvillkoren.
Företrädesemissionen som genomfördes under mars 2016, men registrerades i april, 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 har nya investeringar gjorts om 1 030 kSEK (22).
Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet var -4 076 kSEK (-3 637). Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 4 273 kSEK (14 283) vilket förklaras av ett s.k. brygglån från Gryningskust Holding AB.
Efter avdrag för investerings- och finansieringsverksamheten var kassaflödet -833 kSEK (10 625) för
kvartalet.
Utdelning
Ingen utdelning föreslås för räkenskapsåret 2015
Likviditet
Likvida medel uppgick per den 31 mars 2016 till 3 206 kSEK (14 003).
Personal
Deflamo hade per den 31 mars 2016 totalt 10 personer anställda varav 8 på heltid. Ytterligare anställningar för
anläggningen i Karlshamn beräknas ske under första halvåret 2016. Bolaget kommer också att påbörja rekryteringen
av en kemist till laboratoriet i Malmö.
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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
Årsstämma 2016
Delårsrapport för Q1 2016
Delårsrapport för Q2 2016
Delårsrapport för Q3 2016
Bokslutskommuniké 2016

26 april 2016
26 april 2016
28 augusti 2016
11 november 2016
23 februari 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 ABs (publ) kontroll.

Malmö 26 april 2016
Deflamo AB (publ)
Per-Erik Velin
Verkställande direktör

Kontakter och media
För bolags- och rapportinformation
Jan-Ove Aspeblad, tillträdande tf VD
073-973 55 77
jan-ove.aspeblad@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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