Deflamo AB (publ)
Bokslutskommuniké 2018
Perioden i sammandrag
•

Nettoomsättningen för helåret 2018 uppgick till 1 340 kSEK (3 829)

•

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och nedskrivningar avseende 2018 minskade
jämfört med föregående år och slutade på -5 267 kSEK (-10 340)

•

Rörelseresultatet före avskrivningar för helåret 2018 förbättrades och uppgick till -5 261
kSEK (-9 783)

•

Periodens resultat för helåret uppgick till -18 407 kSEK (-13 332) varav 10 421 kSEK
utgjorde nedskrivning av engångskaraktär

•

Likvida medel uppgick till 1 354 kSEK (2 112) per den 31 december 2018

Nyckeltal för företaget
Nettoomsättning (kSEK)
Rörelseresultat före av-, nedskrivning (kSEK)
Periodens resultat (kSEK)
Likvida medel (kSEK)
Eget kapital (kSEK)
Eget kapital/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)

okt-dec
2018
451

okt-dec
2017
935

helår
2018
1 340

helår
2017
3 829

- 1 838
-7 008
1 354
-1 416
-0,03
neg
Neg
3 036
46%

-1 777
-2 482
2 112
12 109
0,35
70%
Neg
17 052
106%

-5 261
-18 407
1 354
-1 416
-0,03
Neg
Neg
3 036
46%

-9 783
-13 332
2 112
12 109
0,35
70%
Neg
17 052
106%

78 587 000
78 587 000
-0,09
-0,09

49 116 875
50 174 405
-0,23
-0,23
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54 137 711 34 384 224
54 137 711 35 441 754
-0,39
-0,39
-0,39
-0,38
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Ordförandes kommentarer
Bolaget har under åren lagt väsentliga
resurser på utveckling och marknadsföring
av Apyrum. Intresset på marknaden har
varit stort men ledtiderna från kunders
initiala intresse till faktisk implementering i
produktion är långa. De förväntade
regulatoriska förändringar som skulle
gynna Apyrum har fortfarande inte
implementerats med full effekt. En fortsatt
utveckling av verksamheten enligt
nuvarande affärsmodell skulle kräva en
finansiell uthållighet som är svår att
upprätthålla för en liten aktör som Deflamo.
Styrelsen har gjort bedömningen att en
fortsatt finansiering av verksamheten i dess
nuvarande form inte är realistisk och att
förutsättningar därför saknas för bolaget att
på egen hand fortsätta utvecklingen av
Deflamos flamskyddsverksamhet. Den

planerade transaktionen gällande det
omvända förvärvet som tidigare
kommunicerats kommer att ge Deflamos
befintliga aktieägare en mer stabil
tillgångsmassa med potential att utvecklas
positivt. Styrelsen bedömning är att detta är
det bästa alternativet för Deflamos
aktieägare.
Deflamo ser fram emot att förändra
verksamheten tillsammans med Rock
Energy och skapa en ny operativ inriktning
som skapar värde åt aktieägarna. Rock
Energy är med sina miljövänliga
energianläggningar perfekt positionerat för
att bli en aktör på en marknad som är i
behov av förändring.
Jan Blomquist
Styrelseordförande

Viktiga händelser under året
•

Deflamo informerar den 12:e januari om bolagets ansträngda finansiella situation och anger att
bolaget måste tillföras likviditet under mars månad samt att bolaget jobbar med att hitta en
lösning på likviditetsbristen genom avyttringar samt andra former av samarbeten.

•

Extra stämman som hålls i Malmö den 18:e januari beslutade om minskning av aktiekapitalet
med 7 683 193 kronor för förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier. Efter
minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 11 963 557 kronor. Genom minskningen ändras
aktiernas kvotvärde från 0,50 kronor till cirka 0,30 kronor.

•

Deflamo informerar den 7 april om bolagets finansiella situation genom att precisera att
rörelsekapital saknas för den kommande tolvmånadersperioden.

•

Deflamo tecknar ett uppdragsavtal avseende tillhandahållande av konsulttjänster till GPBM
Nordic AB rörande en förstudie av produktion av brandsäkerhetsutrustning samt
brandprovning. Första fasen av uppdraget sträcker sig till halvårsskiftet, varefter uppdraget
beroende på utfallet i förstudien kan komma att förlängas och utökas. I kombination med
aktieägarlån motsvarande en halv miljon kronor är sammantaget den akuta bristen på
rörelsekapital tillfälligt avhjälpt tills utgången av juni månad.

•

Två av Deflamos kundprojekt har vidare utvecklats positivt och bolaget har erhållit två mindre
ordrar. Värdet av dessa två ordrar tillsammans är mindre än 200 000 kr, men utgör ett viktigt
steg i de aktuella projekten. När och om dessa kunder kommer att börja köpa löpande i större
volymer går dock inte i nuläget att förutsäga.

•

Deflamo beslutar att skriva ned tillgångar per den 31 mars 2018 till följd av osäkerhet i
verksamheten. Styrelsen upprättar kontrollbalansräkning som en följd av att aktiekapitalet inte
är intakt samt kallar till första kontrollstämma (tillika årsstämma) den 29 juni 2018.

•

Deflamo publicerar en årsredovisning med en oren revisionsberättelse till följd av den
osäkerhet som rådde vid årsskiftet avseende värdering av bolagets tillgångar.

•

Deflamo meddelar den 29 juni 2018 att en avsiktsförklaring har ingåtts med Peter
Gyllenhammar AB ("PGAB"), ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom
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bl.a. industri, avseende en investering i Deflamo AB (publ) ("Bolaget") genom en riktad
nyemission om cirka 40 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 12,5 öre innebärande att
Bolaget tillförs en teckningslikvid om cirka 5 miljoner kronor.
•

Årsstämman och tillika första kontrollstämma beslutar att driva verksamheten vidare samt
minska aktiekapitalet med 9 389 454 kronor för förlusttäckning. Efter minskningen uppgår
Bolagets aktiekapital till 2 574 103 kronor. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från
cirka 0,30 kronor till cirka 0,06551 kronor. Till styrelse omvaldes Jan Blomquist, Åsa Hansdotter
samt Fredrik Westin.

•

Den 13 juli kallar Bolaget till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma

•

På extra stämma tillika andra kontrollstämma den 14:e augusti beslutas att verksamheten ska
drivas vidare.
Vidare beslutas i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av B-aktier till Peter
Gyllenhammar AB. Teckningskursen är 12,5 öre per aktie motsvarande en emissionslikvid
om cirka 5 miljoner kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt för att
stärka Bolagets ägarbas med en strategisk investerare med långsiktigt ägarintresse i
Bolaget.
Peter Gyllenhammar AB får vid teckning av aktierna i den riktade nyemissionen en
kapitalandel om 50,0 % respektive en röstandel om 44,8 % i Bolaget. Peter Gyllenhammar
AB har av Aktiemarknadsnämnden (uttalande 2018:26) erhållit undantag från den budplikt
som härvid annars skulle uppstå.
Jan Blomquist omvaldes som styrelseledamot, tillika som styrelsens ordförande, och Carina
Heilborn och Björn Rönnmark nyvaldes till ledamöter i styrelsen. Verkställande direktör
Fredrik Westin lämnar styrelsen men kvarstår i rollen som bolagets VD.

•

Den 26/11 2019 meddelar bolaget att Fredrik Westin och styrelsen är överens om att han
avslutar sin tjänst som verkställande direktör för Deflamo AB. Fredrik kvarstår dock som vd tills
ersättare är på plats, dock ej längre än sex månader.

Händelser efter rapporttidens utgång
•

Den 10:e januari 2019 meddelar Deflamos styrelse att man beslutat att initierar åtgärder för
avyttring av verksamhet eller tillgångar och ser samtidigt över möjligheten att öppna för en ny
verksamhetsinriktning.

•

Deflamo och Rock Energy AS offentliggör den 1 februari 2019 en avsiktsförklaring gällande
omvänt förvärv av Rock Energy AS för notering på Nasdaq First North. Bolagen meddelar
gemensamt att Deflamo har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i Rock
Energy genom en apportemission av aktier i Deflamo. Givet Transaktionens genomförande
ändras Deflamos verksamhet till Rock Energys verksamhet. Efter Transaktionens slutförande
avses Rock Energys aktieägare att inneha omkring 87,5 procent av aktierna och rösterna i det
Nya Bolaget, och Deflamos befintliga aktieägare avses inneha omkring 12,5 procent av aktierna
och rösterna i det Nya Bolaget. Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under Q2 2019.

•

I ett pressmeddelande den 8:e februari meddelar Deflamo att styrelsen har beslutat att upprätta
kontrollbalansräkning.

•

Deflamo AB skriver i ett Pressmeddelande den 26 februari att man har ingått en
Avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse med Castellet bruk om överlåtelse av befintlig
flamskyddsverksamhet till en köpeskilling av 800 tSEK. Vidare meddelar Styrelsen sitt beslut
om nedskrivning av tillgångar med totalt ca 4,7 Mkr per den 31 december 2018 och att man
samtidigt upprättar kontrollbalansräkning och kallar till första kontrollstämma.

•

Den 26 februari kallas till extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) i Deflamo AB (publ)
att hållas måndagen den 18 mars 2019 kl. 14.00 på Christiansen Stenstiernas AB:s kontor på
Grev Turegatan 18 i Stockholm.
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Resultaträkning i sammandrag (kSEK)
Rörelsens intäkter
Handelsvaror
Bruttoresultat
Rörelsens kostnader exkl avskrivningar
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar
Finansnetto
Periodens resultat

okt-dec
2018
451
-689
-238
-1 599
-1 838
-5 078
-92
-7 008

okt-dec
2017
935
-556
379
-2 156
-1 777
-570
-134
-2 482

Balansräkning i sammandrag (kSEK)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Aktiekapital
Övrigt bundet kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Ansamlad förlust
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Förändringar i eget kapital (kSEK)
Belopp vid periodens början
Förändring av aktiekapital
Nyemission
Kostnad hänförliga till emission
Förändring fritt eget kapital
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång

okt-dec
2018
5 591

okt-dec
2017
14 799
0

jan-dec
2018
1 340
-1 334
6
-5 267
-5 261
-12 899
-247
-18 407

jan-dec
2017
3 829
-3 272
557
-10 340
-9 783
-2 476
-1 073
-13 332

2018-12-31

2017-12-31

0
800
800
189
693
1 354
2 236
3 036

5 469
8 230
13 699
1 081
160
2 112
3 353
17 052

5 148
1 110
6 259
10 731
-18 407
-1 416

19 647
1 110
20 757
4 684
-13 332
12 109

0
0
2 793
426
1 232
4 452
3 036

2 500
2 500
333
421
1 689
2 443
17 052

jan-dec
2018
12 109
-17 073
4 882

jan-dec
2017
12 004
9 819
5 891
-2 273

-208
-7 008
-1 416
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-2 482
12 109

17 073
-18 407
-1 416

-13 332
12 109

SID 4 AV 6

oct-dec
2018
-1 806
0
-530
-2 336
3 689
1 354

Kassaflödesanalys i sammandrag (kSEK)
Kassaflöde, löpande verksamheten
Kassaflöde, investeringsverksamheten
Kassaflöde, finansieringsverksamheten
Summa kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

oct-dec
2017
-1 476
4 951
-5 291
-1 816
3 928
2 112

jan-dec
2018
-5 600
0
4 842
-758
2 112
1 354

jan-dec
2017
-15 917
-94
13 048
-2 963
5 075
2 112

Noter och kommentarer
Aktier av serie A har röstvärde om 10 och aktier av serie B har röstvärde 1.
Aktier

2018-12-31

2018-09-30

2018-06-30

2018-03-31

2017-12-31

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

1 020 411
77 566 589
78 587 000

1 020 411
77 566 589
78 587 000

1 020 411
38 273 089
39 293 500

1 020 411
38 273 089
39 293 500

1 020 411
38 273 089
39 293 500

Deflamo AB har beslutat om ett teckningsoptionsprogram avsett för anställda, nyckelpersoner och
ledande befattningshavare. Inga teckningsoptioner har överlåtits eller avses att överlåtas till
deltagare. Se bolagets hemsida för fullständig information och villkor för teckningsoptionerna.
Investeringar
Under året har investeringar gjorts om 0 kSEK (-94).
Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under året -5 600 kSEK (-15 917). Kassaflöde från
finansieringsverksamheten var 4 842 kSEK (13 048). Efter avdrag för investerings- och
finansieringsverksamheten var kassaflödet -758 kSEK (-2 963).
Likviditet
Likvida medel uppgick per den 31 december 2018 till 1 354 kSEK (2 112).
Personal
Deflamo hade per den 31 december 2018 totalt 2 personer anställda.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Deflamo upprättar sin redovisning i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Revisor: Mazars SET Revisionsbyrå AB, Huvudansvarig revisor är 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.
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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.
Finansiellt kalendarium
Årsredovisning 2018
Delårsrapport Q1 2019
Årsstämma 2019
Delårsrapport Q2 2019

5:e april 2019
30:e april 2019
3:e maj 2019, Stockholm
30:e augusti 2019

Karlshamn 7 mars 2019
Deflamo AB (publ)
Fredrik Westin
Verkställande direktör

Deflamos aktie och handel
Listningsnamn: Deflamo B
Tickerkod/Kortnamn: DEFL B
För aktiekurser och mer information se www.nasdaqomxnordic.com

Företagsuppgifter, kontakter och media
Bolags- och rapportinformation
Fredrik Westin, VD
070-418 49 59
fredrik.westin@deflamo.com
Deflamo AB
Västra Kajen 8
374 31 Karlshamn
040-619 95 00
info@deflamo.com
www.deflamo.com
Org nr 556648-6204
Företagets säte: Karlshamn

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Carl Thunström
Box 55691,
SE-102 15 Stockholm
08 5277 5026
carl.thunstrom@mangold.se
Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 7822
103 97 Stockholm
08-402 90 00
www.euroclear.nu
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