Deflamo AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 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 andra kvartalet 2016 uppgick till 1 221 kSEK (198) och för första halvåret
1 867 kSEK (612).
Rörelsens kostnader ökade med 355 kSEK under första halvåret jämfört med samma period
föregående år och slutade på 7211 kSEK. De ökade kostnaderna är främst hänförliga till
uppbyggnaden av en egen produktionsanläggning i Karlshamn.
Rörelseresultatet under andra kvartalet 2016 uppgick till -4 395 kSEK (-4 630) och för första
halvåret -8 279 kSEK (-8 859).
Likvida medel uppgick till 9 334 kSEK (9 949) per den 30 juni 2016.

Viktiga händelser under andra kvartalet







Fortsatt ökad orderingång under andra kvartalet 2016.
Emissionslikvid om 20 MSEK, före emissionskostnader, tillfördes bolaget.
De första provkörningarna av pilotanläggningen i Karlshamn genomfördes med positivt resultat.
Styrelseordförande Jan-Ove Aspeblad utsågs till tillförordnad vd.
Ny styrelse valdes vid årsstämman den 26 april med Johan Lavén som styrelseordförande (nyval)
och Eric Appelman (nyval) , Fredrik Westin (omval), Åsa Hansdotter (omval), Jan Blomquist
(omval), och Pär Stenstierna (omval).

Händelser efter rapporttidens utgång



Johnny Bodin tar över rollen som vd den 1 augusti.
Första prov av färdig produkt till kund från anläggningen i Karlshamn.

apr-jun
2016
1 135
-4 395
9 334
18 562
1,79
71 %
neg
26 139
237 %

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

apr-jun
2015
152
-4 630
9 949
15 480
1,63
68 %
neg
22 626
290 %

jan-jun
2016
1 720
-8 279
9 334
18 562
1,79
71 %
neg
26 139
237 %

jan-jun
2015
536
-8 859
9 949
15 480
1,63
68 %
neg
22 626
290 %

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

15 000 936
9 496 830 13 449 115
19 876 397 10 508 232 16 772 756
-0,31
-0,50
-0,66
-0,23
-0,45
-0,53

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

9 033 437
9 728 278
-1,83
-1,70
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Avgående vd, Jan-Ove
Aspeblads kommentarer
om andra kvartalet
Som tf vd under två av
kvartalets tre månader har
jag fått vara med om en ökad
omsättning i bolaget. Den
relativt låga försäljningsvolymen genererar dock att
resultatet är fortsatt negativt.
Glädjande nog fortlöper
startade kundprojekt som
planerat och vi närmar oss slutfasen i en handfull
projekt som bör ge ett tillskott i volymerna under
andra halvåret. Deflamo lämnade in två nya
patentansökningar under första kvartalet; en för en
ny produkt, primärt avsedd för PVC, och en för vår
nya produktionsprocess i Karlshamn. Dessa
ansökningar kommer att öppna upp nya möjligheter
för den globala marknaden och inte, som tidigare,
vara begränsade till Europa och delar av Asien.
Företrädesemissionen, som genomfördes under
mars månad, slutfördes under de första dagarna i
april. Emissionstillskottet säkrade slutförande och
driftsättning av den nya anläggningen i Karlshamn.
Den nya fabriken, kommer att ge oss en kraftig
förstärkning av marginalbidraget per kilo såld

produkt. Anläggningen är inne i slutfas och vi
räknar med att de första provprodukterna
levereras till kunder i augusti.
Investeringen i fabriken följer uppgjorda planer
när det gäller såväl kostnader som prestanda.
Styrelsen har, som tidigare aviserats, tagit ett
inriktningsbeslut om att söka ett djupare
strategiskt samarbete med en industriell partner.
Detta för att snabbare kunna öka utvecklingsresurser och försäljningsvolymer. Utöver
diskussionerna med den större industrikoncern,
vilket tidigare kommunicerats och där diskussioner
fortfarande pågår, har jag under min korta tid som
vd träffat ytterligare några större industribolag som
visat stort intresse av vår teknologi och olika vägar
för samarbeten. Man ser att Deflamo kan bidra till
ett mer miljömässigt, billigare och bättre
flamskydd genom kombination av Apyrum och
deras produkter. Tiden för att få till denna typ av
samarbeten är dock längre än vad vi först räknat
med och därför estimerar jag ingen tidplan.
Det är med stort förtroende jag lämnar över rodret
till Johnny Bodin som blir ny vd från den 1 augusti.
Jag önskar honom och övriga i teamet stort lycka
till i framtiden.

Jan-Ove Aspeblad, Malmö 2016-07-31
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En spännande resa
väntar!
Som ny vd för Deflamo vill jag
först och främst tacka för det
förtroende som styrelsen gett
mig. Jag ser fram emot att få
leda ett ungt, spännande och
nytänkande företag med
engagerade medarbetare
med fokus på att hitta effektivare och mer
miljövänliga flamskyddslösningar än vad
marknaden erbjuder idag. Miljön är en viktig och
prioriterad fråga idag hos många producenter som
använder flamskyddsmedel i sin tillverkning, och
därmed också en potentiell framgångsfaktor för
Deflamo.
Som tidigare vd för ett företag inom plastbranschen
kom jag ofta i kontakt med plastproducenter och
den alltjämt pågående diskussionen om hur
ohälsosamma och miljöfarliga deras flamskyddsmedel är för dem själva och deras omgivning.
Miljöfrågor har blivit en prioriterad fråga i dessa
företags ledningsgrupper och de arbetar aktivt med
uppgiften att skapa en grönare profil samt komma
bort från de nuvarande negativa miljödebatterna.
Även för dessa är det en fråga om överlevnad
genom att hitta nya, mindre brandfarliga och mer
miljövänliga produkter. Detta ger Deflamo en enorm
möjlighet att, tillsammans med sina kunder, hitta
nya och bättre lösningar än befintliga.
Deflamo behöver nu volymtillväxt i takt med färdigställandet av den nya anläggningen i Karlshamn,
och mitt mål är att jag genom mitt kontaktnät kan
underlätta och påskynda försäljningsarbetet hos
nya potentiella kunder. Min kunskap och erfarenhet
från en mogen tillverkande industri kommer väl till
pass när Deflamo tar steget att bli ett tillverkande
företag med krav på en effektiv och kvalitetssäkrad
produktion.

Vidare kommer jag i huvudsak att fokusera på
nyförsäljning och på de pågående projekt där vi
arbetar tillsammans med våra kunder. Apyrum har
visat sig fungera mycket bra i plastmaterial men det
finns även positiva tester utförda på material och
produkter inom ex vis textil- och byggindustrin.
Användningen av flamskyddsmedel inom dessa
branscher är mycket stor.
När jag ser tillbaka på Deflamos historik kan jag
konstatera att man inom vissa produktsegment
varit allt för tidsoptimistiska och underskattat den
tid det tar att nå ut på marknaden. Tyvärr ett alltför
vanligt förekommande misstag hos utvecklingsbolag som har en bra produkt på en potentiellt stor
marknad, men där man samtidigt också är
beroende av kunders möjligheter, och långa
framförhållningstid, för produktionstester och
produktionsförändringar. Detta tar ofta längre tid
hos kunden än estimerat och därmed blir tiden från
projekt till serietillverkning betydligt längre än
planerat. Jag hoppas därför att marknaden tar
detta i beaktande och förstår att vi bygger för
framtiden och inte för kortsiktiga marknadsdelar.
Våra kunder kommer att möta ökade krav från
omvärlden och därmed kommer det att skapas ett
behov av våra produkter, vilket betyder nya och
större möjligheter för oss.
Jag ser fram emot en spännande och intensiv
period för Deflamo, med övertygelsen om att vi kan
göra skillnad tack vare våra miljövänliga lösningar
för att förebygga eld och därmed rädda liv. Precis
som vår slogan säger.

Johnny Bodin
Johnny Bodin
Vd, Deflamo AB

En av mina första arbetsuppgifter blir att säkerställa
en tillförlitlig och kostnadseffektiv produktion i
Karlshamn, en anläggning som inledningsvis
kommer att tjäna som pilotanläggning, bl a i syfte
att skapa ”proof of concept”, d v s bevisa för
intressenter att vi har en väl fungerande och tillförlitlig produktion av Apyrum. Detta är nödvändigt
för att tillgodose kundernas krav på säkra
leveranser. I takt med en ökad orderingång och
miljötillstånd så stegras även produktionstakten.
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Resultaträkning i sammandrag

apr-jun
2016

apr-jun
2015

jan-jun
2016

jan-jun
2015

Helår
2015

Resultaträkning (kSEK)
Total omsättning
Handelsvaror
Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar

1 221
-1 303
-82
-3 827
-3 909

198
-647
-449
-3 696
-4 145

1 867
-1 963
-96
-7 211
-7 307

612
-1 645
-1 034
-6 856
-7 890

1 191
-2 044
-853
-13 390
-14 243

Avskrivningar
Finansnetto
Periodens resultat

-486
-237
-4 632

-485
-84
-4 714

-972
-644
-8 923

-969
-201
-9 061

-1 941
-345
-16 529

Balansräkning i sammandrag

30 juni
2016

30 juni
2015

31 dec
2015

Balansräkning (kSEK)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Kortfristiga fodringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

8 072
6 601
50
14 723
768
1 314
9 334
11 416
26 139

9 915
1 297
50
11 261
556
859
9 949
11 365
22 626

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

9 731
81 919
-73 088
18 562

5 859
66 317
-56 696
15 480

6 283
68 464
-64 164
10 583

3 083
3 083
2 461
2 032
4 493
26 139

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

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

jan-jun
2016
10 583
3 448
16 571
-3 116
-8 923
18 562

jan-jun
2015
8 478
1 583
15 511
-1 032
-9 061
15 479

Helår
2015
8 478
1 583
18 227
-1 176
-16 529
10 583

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

apr-jun
2016
5 878
3 448
16 571
-2 702
-4 632
18 562

apr-jun
2015
20 227
-34
-4 714
15 479
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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
Antal A-aktier (st)
Antal B-aktier (st)
Totalt antal aktier (st)

apr-jun
2016

apr-jun
2015

jan-jun
2016

jan-jun
2015

Helår
2015

-3 715
-2 161
12 004
6 127
3 206
9 334

-3 416
-292
-346
-4 054
14 003
9 949

-7 792
-3 191
16 277
5 294
4 039
9 334

-7 075
-292
13 938
6 571
3 378
9 949

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

2016-06-30
2016-03--31 2015-12-31
2015-06-30
2015-03-31
1 020 411
1 020 411
1 020 411
1 021 611
1 021 611
18 635 986
9 325 063
9 325 063
8 475 219
8 475 219
19 656 397
10 345 474
10 345 474
9 496 830
9 496 830

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 april-juni har nya investeringar gjorts om 2 161 kSEK (292).
Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet var –3 715 kSEK (-3 416). Kassaflöde från
finansieringsverksamheten var 12 004 kSEK (-346). Efter avdrag för investerings- och finansieringsverksamheten var kassaflödet 6 127 kSEK (-4 054) för kvartalet.
Utdelning
Ingen utdelning föreslås för räkenskapsåret 2015
Likviditet
Likvida medel uppgick per den 30 juni 2016 till 9 334 kSEK (9 949).
Personal
Deflamo hade per den 30 juni 2016 totalt 9 personer anställda varav 8 på heltid. Ytterligare anställningar för
anläggningen i Karlshamn beräknas ske under andra halvåret 2016.
Deflamos aktie och handel
Listningsnamn: Deflamo B
Tickerkod/Kortnamn: DEFL B
För aktiekurser och mer information se
www.nasdaqomxnordic.com
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).
Finansiellt kalendarium
Delårsrapport för Q2 2016
Delårsrapport för Q3 2016
Bokslutskommuniké 2016
Årsstämma 2017

26 augusti 2016
11 november 2016
23 februari 2017
27 april 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 augusti 2016
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

Denna information är sådan information som Deflamo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti
2016 kl. 07.57 CET.
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