STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 25 KAP. 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN
______________________________________________________________________
Styrelsen för Deflamo AB (publ) (”Bolaget”) har kallat till en extra bolagsstämma,
tillika första kontrollstämma, den 18 mars 2019 att ta ställning till om bolaget ska gå i
likvidation eller fortsätta driften. Styrelsen får därför avge följande redogörelse enligt
25 kap. 4 § aktiebolagslagen.
Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 lämnades har inga händelser av
väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat utöver de som framgår av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pressmeddelande den 29 juni 2018 om avsiktsförklaring med Peter
Gyllenhammar AB om riktad emission, Bilaga 1
kommuniké från årsstämman, tillika första kontrollstämma, den 29 juni 2018,
Bilaga 2
kommuniké från extra bolagsstämma, tillika andra kontrollstämma, den
14 augusti 2018, Bilaga 3
delårsrapport för januari-juni 2018, Bilaga 4
delårsrapport för januari-september 2018, Bilaga 5
pressmeddelande den 26 november 2018 om att VD lämnar sin tjänst, Bilaga 6
pressmeddelande den 10 januari 2019 om att bolaget initierar åtgärder för
avyttring av verksamhet eller tillgångar och samtidigt ser över möjligheten att
öppna för ny verksamhetsinriktning, Bilaga 7
pressmeddelande den 1 februari 2019 om avsiktsförklaring med Rock Energy
AS om omvänt förvärv, Bilaga 8
pressmeddelande den 8 februari 2019 om upprättande av kontrollbalansräkning,
Bilaga 9
pressmeddelande den 26 februari 2019 om avsiktsförklaring med Castellet Bruk
AB om verksamhetsöverlåtelse samt nedskrivning av tillgångar och kallelse till
första kontrollstämma, Bilaga 10; samt
kallelse den 26 februari 2019 till första kontrollstämma, Bilaga 11.
––––––––––––
Karlshamn den 4 mars 2019
Deflamo AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 1

Pressmeddelande Deflamo AB

Avsiktsförklaring rörande riktad emission om ca 5 miljoner kronor till ny investerare
Karlshamn den 29 juni 2018

•

En avsiktsförklaring har ingåtts med Peter Gyllenhammar AB (”PGAB”), ett privatägt
investmentbolag med långsiktiga investeringar inom 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.

•

Styrelsen i Deflamo kommer att föreslå en extra bolagsstämma att hållas inom kort att
besluta om den riktade nyemissionen till PGAB. Nyemissionen förutsätter att årsstämman i
Bolaget den 29 juni 2018 beslutar enligt styrelsens förslag till årsstämman om minskning av
aktiekapitalet. Kallelse till den extra bolagsstämman utfärdas i separat ordning.

•

Den riktade emissionen ger en utspädningseffekt för befintliga ägare om 50 % av kapitalet
och cirka 45 % av rösterna i Bolaget. Aktieägare representerandes cirka 46 % av rösterna
och 59 % av aktierna har förklarat sig positiva till att rösta för den riktade emissionen.

Den riktade emissionen
Investeringen tillför Deflamo rörelsekapital för kommande tolv månader med befintlig kostnadsbas.
Kapitaltillskottet ger Bolaget möjlighet att fortsätta utveckla pågående kundprojekt samt skapar
förutsättningar för att se över den framtida strategin. Styrelsen ser mycket positivt på den kunskap
och kompetens som PGAB kommer att kunna bidra med i detta sammanhang.

Dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden
PGAB har erhållit dispens hos Aktiemarknadsnämnden att genomföra investeringen i Deflamo och
därmed passera gränsen för budplikt vid teckning i den riktade nyemissionen utan att behöva
lägga något budpliktsbud. Dispensen är villkorad med följande förbehåll:
•
•

att aktieägarna inför den extra bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive
röstandel som PGAB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga; och
att bolagsstämmans beslut om emissionen biträds av aktieägare som representerar minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman,
varvid man ska bortse från aktier som innehas av PGAB.

Om PGAB, ensamt eller tillsammans med närstående, sedermera förvärvar ytterligare aktier i
Bolaget och därigenom ökar röstandelen uppkommer budplikt.
Deflamos styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå att aktieägarna beslutar
om en riktad nyemission av B-aktier enligt ovan och samtidigt beslutar om förändringar i
styrelsesammansättningen för att tillfredsställa önskemål från PGAB om styrelserepresentation i
Bolaget.
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Röstförbindelser
Aktieägare som representerar totalt 46 % av rösterna och 59 % av aktierna i Bolaget har förklarat
sig positiva till att rösta för den riktade nyemissionen.

-Vi är mycket nöjda med att Peter Gyllenhammar AB engagerar sig i Deflamo och därigenom
skapar nya möjligheter att utveckla bolaget och våra produkter, säger Fredrik Westin som är VD i
Deflamo.

Om Peter Gyllenhammar AB
Peter Gyllenhammar AB (PGAB) är ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar
inom industri, fastighet och finansiella instrument.
PGAB är ett proaktivt ägarbolag med stort engagemang i sina investeringar.
Genom ett väl utvecklat nätverk och betydande erfarenhet av genomförande av finansiella
transaktioner kan PGAB skapa mervärde i sina investeringar.
En stark balansräkning och en flexibelt och konstruktivt arbetande organisation gör att PGAB kan
agera snabbt och effektivt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar
flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar
flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för
våra egna produkter.
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer
+46 8 5030 1550, är bolagets Certified Adviser.”
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 13:00 CET.

Bilaga 2

Pressmeddelande Deflamo AB

Kommuniké från årsstämma 2018
Stockholm den 29 juni 2018

Vid årsstämman i Deflamo AB (publ) (”Bolaget”) den 29 juni 2018 beslutades följande:
Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att ingen
vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2017 samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande
direktören och styrelsens ledamöter.
Styrelse, revisorer och arvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Jan
Blomquist, Åsa Hansdotter och Fredrik Westin omvaldes. Jan Blomquist omvaldes till styrelsens
ordförande. Eric Appelman hade avböjt omval.
Till styrelsens ordförande ska ett arvode om 150 000 kr per år utgå. Till styrelsens övriga
ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ett arvode om 75 000 kr vardera per år utgå.
Stämman omvalde Mazars SET Revisionsbyrå AB i Malmö till revisor för en mandatperiod om ett
år, således till slutet av årsstämman 2019, varvid revisionsbyrån upplyst att auktoriserade revisorn
Tomas Ahlgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Sonny
Malmquist som medrevisor. Ersättning till revisor ska utgå enligt avtal och mot godkänd faktura.
Valberedning
Det konstaterades, liksom vid årsstämman 2017, att de principer som ursprungligen antogs vid
årsstämman 2014 för utseende av valberedningen ska gälla tills vidare. Enligt dessa principer
gäller bl.a. att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande jämte tre ledamöter
representerande de tre röstmässigt starkaste aktieägarna per den 1 oktober. Arvode ska inte utgå
till ledamöterna i valberedningen.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändrad lydelse av bolagsordningen innebärande
att styrelsens säte ska vara Karlshamn istället för Malmö, att gränserna för aktiekapitalet
minskades för att möjliggöra stämmans beslut om minskning av aktiekapitalet, att lägsta antal
styrelseledamöter ändrades från fyra till tre för att ge större flexibilitet i styrelsesammansättningen
samt att bolagsstämma ska kunna hållas i såväl Karlshamn och Malmö som i Stockholm.
Beslut huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens huvudförslag att verksamheten ska drivas vidare.
Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 9 389 454 kronor för förlusttäckning.
Minskningen sker utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen enligt
bolagsstämmans beslut. 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.
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För möjliggörande av minskningen beslutade bolagsstämman även enligt ovan att ändra
bolagsordningen på så vis att aktiekapitalgränserna sänktes från nuvarande lägst 5 000 000 kronor
och högst 20 000 000 kronor till lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att inom ramen för bolagsordningen, intill tiden för nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske i syfte att finansiera
verksamheten tills Bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela
eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor.
Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att
uppnå erforderligt intresse för teckning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar
flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar
flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för
våra egna produkter.
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer
+46 8 5030 1550, är bolagets Certified Adviser.”

Bilaga 3

Pressmeddelande Deflamo AB

Stockholm den 14 augusti 2018

Vid extra bolagsstämma, tillika andra kontrollsstämma, i Deflamo AB (publ) ("Bolaget") idag den 14
augusti 2018 beslutades följande.
Beslut huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens huvudförslag att verksamheten ska drivas vidare.
Riktad nyemission och ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade 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. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 2 574 103
kronor genom en emission av högst 39 293 500 nya aktier av serie B.
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.
För möjliggörande av nyemissionen beslutade bolagsstämman även ändra bolagsordningen på så
vis att aktiekapitalgränserna höjdes från nuvarande lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000
kronor till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor samt lägsta och högsta antal aktier
från lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till lägst 78 000 000 aktier och högst 312
000 000 aktier.
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. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Peter Gyllenhammar AB
undantag från budplikten var att bolagsstämmans beslut om emissionen skulle biträdas av
aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Peter
Gyllenhammar AB. Bolagsstämmans beslut biträddes av erforderlig majoritet.
Styrelse och arvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. 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. Styrelseledamoten advokat Åsa
Hansdotter övergår till en roll som styrelsens sekreterare.
Carina Heilborn, född 1973, är civilekonom med en bakgrund som revisor på KPMG. Hon är
numera CFO samt Investment Manager på Peter Gyllenhammar AB. Carina är även
styrelseordförande i ScandBook AB samt styrelseledamot i ScandBook Holding AB, Equuleus AB,
Duroc AB, International Fibres Group AB, Direktlaminat AB, Teknikmagasinet Nordic Holding AB,
Teknikintressenter i Norden AB samt VB Value Research AB.
Björn Rönnmark, född 1972, är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. Han
arbetar som kvalitetschef för Ragn Sells koncernen. Han har tidigare arbetat i internationella roller
inom industrikoncernerna Siemens och Stora Enso. Björn har framförallt varit verksam inom
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kvalitetsmanagement, kontinuerligt förbättringsarbete, förändringsledning och
strategiimplementering. Han har i två perioder varit stationerad i Tyskland (1999-2000, 2013-2017),
men har nu sin bas i Sollentuna.
Årsstämmans beslut om arvoden ska fortsatt gälla innebärande att till styrelsens ordförande ska ett
arvode om 150 000 kr per år utgå. Till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget
ska ett arvode om 75 000 kr vardera per år utgå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar
flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar
flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för
våra egna produkter.
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer
+46 8 5030 1550, är bolagets Certified Adviser.”

Bilaga 4

Deflamo AB (publ)
Delårsrapport januari-juni 2018
Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar
flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver utförande av forsknings- och
utvecklingstjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även
flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.
Vår flamskyddsteknologi är effektiv och ofarlig för miljön och är dessutom biologiskt nedbrytbar,
vilket är unikt. Vi erbjuder utvecklingstjänster och brandprovning och deltar i forskning och
utveckling av nya material, kemikalier, processer och produkter. Teknologin är patenterad och
utveckling av IPR sker kontinuerligt.
Deflamo erbjuder:
•

Apyrum flamskyddsmedel till industri- och tjänsteföretag som vill ha bra flamskydd och
bästa miljöprestanda (miljövänligt, effektivt och biologiskt nedbrytbart)

•

FoU-tjänster för projektledning, produktutveckling och provning av material och produkter

•

Licensiering av produkter och rättigheter avseende vår teknologi för applikationer,
marknader och tillverkning

•

Utveckling och kommersialisering av nya flamskyddsprodukter och rättigheter i samarbete
med företag, institut och företag

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som har över 1000 aktieägare. Huvudkontor, lager och
laboratorium finns i Karlshamn. Tillverkning sker i samarbete med etablerade och erkända
tillverkare samt i Karlshamn.
Deflamos B-aktie är listad och handlas på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är
bolagets Certified Adviser.

DELÅRSRAPPORT DEFLAMO AB (PUBL)

SID 1 AV 6

Perioden i sammandrag
• Nettoomsättningen för första halvåret 2018 uppgick till 869 kSEK (1 955).
• Periodens rörelsekostnader minskade kraftigt jämfört med föregående år och slutade på -2 086
kSEK (-5 858).
• Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden förbättrades kraftigt och uppgick till -1 769
kSEK (-5 749).
• Resultatet efter avskrivningar och finansnetto för perioden uppgick till -9 023 kSEK efter
nedskrivningar av engångskaraktär (-7 877)
• Likvida medel uppgick till 444 kSEK (6 533) per den 30 juni 2018.

jan-jun
2018
869
-9 023
444
3 086
0,08
38%
Neg
8 139
16%

Nyckeltal för företaget
Nettoomsättning (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)

39 293 500
40 351 030
-0,23
-0,22

jan-jun
2017
1 955
-7 877
6 533
17 778
0,68
76%
neg
23 535
31%

Helår
2017
3 829
-13 332
2 112
12 109
0,35
70%
Neg
17 199
106%

26 202 098 34 384 224
26 422 098 35 441 754
-0,30
-0,39
-0,30
-0,38

VD:s kommentarer
Jag är mycket nöjd med att kunna
presentera Peter Gyllenhammar AB som ny
ägare i Deflamo. De har ett genuint
affärskunnande och delar vår tro att
miljövänliga produkter som Apyrum har en
plats på marknaden. Genom
kapitaltillskottet ges Deflamo en möjlighet
att göra ett förnyat försök att ta det biobaserade och miljövänliga
flamskyddsmedlet Apyrum till marknaden.

Nu finns resurser för att kunna blicka
framåt och fokusera på affären istället för
att hitta lösningar för det kortsiktiga
finansieringsbehovet.
Vi arbetar med att upprätthålla kundprojekt
och gör en översyn av bolagets strategiska
mål och verksamhetsplan.

Fredrik Westin VD,
Deflamo AB

DELÅRSRAPPORT DEFLAMO AB (PUBL)

SID 2 AV 6

Viktiga händelser under andra kvartalet
• 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 oren årsredovisning 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 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.

Händelser efter rapporttidens utgång
• 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. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Peter Gyllenhammar AB
undantag från budplikten var att bolagsstämmans beslut om emissionen skulle biträdas av
aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Peter Gyllenhammar
AB. Bolagsstämmans beslut biträddes av erforderlig majoritet.
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Resultaträkning i sammandrag (kSEK)
Total omsättning
Handelsvaror
Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar
Finansnetto
Periodens resultat

apr-jun
2018
763
-249
514
-1 308
-794
-620
-18
-1 433

apr-jun
2017
823
-628
195
-2 903
-2 709
-657
-515
-3 881

Balansräkning i sammandrag (kSEK)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
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 (kSEK)
Belopp vid periodens början
Förändring av aktiekapital
Förändring reservfond
Nyemission
Kostnad hänförliga till emission
Förändring fritt eget kapital
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång

apr-jun
2018
4 519
-9 389

apr-jun
2017
8 008

jan-jun
2018
869
-552
317
-2 086
-1 769
-7 201
-53
-9 023

jan-jun
2017
1 955
-1 847
108
-5 858
-5 749
-1 248
-880
-7 877

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

2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

2 379
4 119
0
6 498
542
655
444
1 641
8 139

6 311
8 567
50
14 927
1 056
1 017
6 533
8 607
23 535

5 469
8 230
0
13 699
1 081
307
2 112
3 500
17 199

3 685
84 330
-84 928
3 086

10 939
94 362
-87 523
17 778

20 757
84 330
-92 978
12 109

3 000
3 000
825
1 228
2 053
8 139

2 889
2 889
679
2 189
2 868
23 535

2 500
2 500
421
2 170
2 591
17 199

jan-jun
2018
12 109
17 073

jan-jun
2017
12 004

Helår
2017
12 004
9 819

13 651

5 891
-2 273

-7 877
17 778

-13 332
12 109

13 651
9 389
-1 433
3 086
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-3 881
17 778

17 073
- 9 023
3 086
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Kassaflödesanalys i sammandrag (kSEK)
Kassaflöde, löpande verksamheten
Kassaflöde, investeringsverksamheten
Kassaflöde, finansieringsverksamheten
Summa kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

apr-jun
2018
-563
0
500
-63
508
444

apr-jun
2017
-3 593
0
8 568
4 975
1 558
6 533

jan-jun
2018
-2 168
0
500
-1 668
2 112
444

jan-jun
2017
-6 981
-45
8 484
1 458
5 075
6 533

Helår
2017
-10 889
-94
8 020
-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

2018-06-30

2018-03-31

2017-12-31

2017-09-30 2017-06-30(*)

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

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

1 020 411
38 273 089
39 293 500

1 020 411
38 273 089
39 293 500

(*) Avser antalet aktier efter nyemissionen som beslutades av styrelsen den 18 april 2017 och
godkändes av årsstämman den 18 maj 2017. Registrering hos Bolagsverket skedde den 18 juli
2017.
Den 18 januari 2018 beslutade stämman om minskning av aktiekapitalet med 7 683 193 SEK för
förlusttäckning. Minskningen skedde utan indragning av aktier. Efter minskningen uppgår Bolagets
aktiekapital till 11 963 557 SEK. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från 0,50 kronor
till cirka 0,30 SEK.
Deflamo AB har beslutat om ett teckningsoptionsprogram avsett för anställda, nyckelpersoner och
ledande befattningshavare. För närvarande har inga teckningsoptioner överlåtits till deltagare.
Teckningstiden för optionerna löper mellan 1 juli – 30 september 2020. Teckningskursen är 1,1306
SEK. Programmet kan öka aktiekapitalet med maximalt 528 765 SEK och öka antal aktier med
maximalt 1 057 530 stycken B-aktier. Se bolagets hemsida för fullständig information och villkor för
teckningsoptionerna.
Investeringar
Under perioden har investeringar gjorts om 0 kSEK (-45).
Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under första halvåret -2 168 kSEK (-6 981).
Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 500 kSEK (8 484). Efter avdrag för investerings- och
finansieringsverksamheten var kassaflödet -1 668 kSEK (1 458) för motsvarande period året före.
Likviditet
Likvida medel uppgick per den 30 juni 2018 till 444 kSEK (6 533).
Personal
Deflamo hade per den 30 juni 2018 totalt 3 personer anställda.
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3).
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 AB:s (publ) kontroll.
Finansiellt kalendarium
Delårsrapport Q3 2018
Bokslutskommuniké 2018
Årsredovisning 2018
Delårsrapport Q1 2019
Årsstämma 2019
Delårsrapport Q2 2019

16:e november 2018
7:e mars 2019
5:e april 2019
30:e april 2019
3:e maj 2019
30:e augusti 2019

Karlshamn 31 augusti 2018
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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Deflamo AB (publ)
Delårsrapport januari-september 2018
Perioden i sammandrag
• Nettoomsättningen för de tre första kvartalen 2018 uppgick till 889 kSEK (2 895)
• Periodens rörelsekostnader minskade kraftigt jämfört med föregående år och slutade på -3 654
kSEK (-8 185)
• Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden förbättrades och uppgick till -3 410 kSEK
(-8 006)
• Resultatet efter avskrivningar och finansnetto för perioden uppgick till -11 399 kSEK (-10 850)
varav cirka 6,3 MSEK utgjorde nedskrivning av engångskaraktär, vilket har kommunicerats den
31 mars 2018
• Likvida medel uppgick till 3 689 kSEK (3 928) per den 30 september 2018

Nettoomsättning (kSEK)

jan-sep
2018
889

jan-sep
2017
2 895

Helår
2017
3 829

Rörelseresultat (kSEK)
Periodens resultat (kSEK)
Likvida medel (kSEK)
Eget kapital (kSEK)
Eget kapital/aktie före utspädning (SEK)
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Balansomslutning (kSEK)
Kassalikviditet (%)

-3 410
-11 399
3 689
5 591
0,11
53%
Neg
10 598
17%

-8 006
-10 850
3 928
14 799
0,50
74%
Neg
19 969
64%

-9 783
-13 332
2 112
12 109
0,35
70%
Neg
17 199
106%

Nyckeltal för företaget

Genomsnitt antal aktier före utspädning (st)
Genomsnitt antal aktier efter utspädning (st)
Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)
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49 116 875
50 174 405
-0,23
-0,23

29 474 949 34 384 224
30 532 479 35 441 754
-0,37
-0,39
-0,36
-0,38
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VD:s kommentarer
Bolaget har under perioden fortsatt med att
upprätthålla befintliga kundprojekt och
arbetat vidare med översynen av bolagets
strategiska mål och verksamhetsplan.

Fredrik Westin VD,
Deflamo AB

Viktiga händelser under tredje kvartalet
• 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. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Peter Gyllenhammar AB
undantag från budplikten var att bolagsstämmans beslut om emissionen skulle biträdas av
aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Peter Gyllenhammar
AB. Bolagsstämmans beslut biträddes av erforderlig majoritet.

Händelser efter rapporttidens utgång
Inga viktiga händelser har publicerats av bolaget efter det tredje kvartalet.
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Resultaträkning i sammandrag (kSEK)
Total omsättning
Handelsvaror
Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar
Finansnetto
Periodens resultat

jul-sep
2018
20
-93
-73
-1 575
-1 648
-620
-109
-2 376

jul-sep
2017
940
-869
70
-2 327
-2 257
-657
-59
-2 973

Balansräkning i sammandrag (kSEK)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Aktiekapital
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 (kSEK)
Belopp vid periodens början
Förändring av aktiekapital
Nyemission
Kostnad hänförliga till emission
Förändring fritt eget kapital
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång

jul-sep
2018
3 086
-9 389
4 882
9 389
-2 376
5 591
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jul-sep
2017
17 778
-6

-2 973
14 799

jan-sep
2018
889
-645
244
-3 654
-3 410
-7 821
-169
-11 399

jan-sep
2017
2 895
-2 716
179
-8 185
-8 006
-1 905
-939
-10 850

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

2018-09-30

2017-09-30

2017-12-31

1 984
3 895
0
5 878
559
471
3 689
4 719
10 598

5 877
8 343
50
14 270
790
981
3 928
5 699
19 969

5 469
8 230
0
13 699
1 081
307
2 112
3 500
17 199

5 148
1 110
6 259
86 637
-87 305
5 591

19 647
1 110
20 757
84 538
-90 496
14 799

19 647
1 110
20 757
84 330
-92 978
12 109

2 500
2 500
1 019
1 488
2 507
10 598

2 889
2 889
324
1 958
2 282
19 969

2 500
2 500
421
2 170
2 591
17 199

jan-sep
2018
12 109
-17 073
4 882

jan-sep
2017
12 004

Helår
2017
12 004
9 819
5 891
-2 273

17 073
-11 399
5 591

13 645

-10 850
14 799
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-13 332
12 109

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

jul-sep
2018
-1 627
0
4 872
3 245
444
3 689

jul-sep
2017
-2 433
0
-172
-2 605
6 533
3 928

jan-sep
2018
-3 295
0
4 872
1 577
2 112
3 689

jan-sep
2017
-9 414
-5 045
13 312
-1 147
5 075
3 928

Helår
2017
-10 889
-94
8 020
-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

2018-09-30

2018-06-30

2018-03-31

2017-12-31

2017-09-30

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

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

1 020 411
38 273 089
39 293 500

Den 14 augusti beslutade extra stämma om nyemission av 39 293 500 B-aktier till Peter
Gyllenhammar AB. Teckningskursen är 12,5 öre per aktie motsvarande en emissionslikvid om cirka
5 miljoner kronor. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 2 574 103
kronor.
Årsstämman den 29 juni beslutade om minskning av aktiekapitalet med 9 389 454 kronor för
förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier. 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.
Den 18 januari 2018 beslutade stämman om minskning av aktiekapitalet med 7 683 193 SEK för
förlusttäckning. Minskningen skedde utan indragning av aktier. Efter minskningen uppgår Bolagets
aktiekapital till 11 963 557 SEK. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från 0,50 kronor
till cirka 0,30 SEK.
Deflamo AB har beslutat om ett teckningsoptionsprogram avsett för anställda, nyckelpersoner och
ledande befattningshavare. För närvarande har inga teckningsoptioner överlåtits till deltagare. Se
bolagets hemsida för fullständig information och villkor för teckningsoptionerna.
Investeringar
Under de första tre kvartalen har investeringar gjorts om 0 kSEK (-5 045).
Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under de tre första kvartalen -3 295 kSEK (-9 414).
Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 4 872 kSEK (13 312). Efter avdrag för investeringsoch finansieringsverksamheten var kassaflödet 1 577 kSEK (-1 147).
Likviditet
Likvida medel uppgick per den 30 september 2018 till 3 689 kSEK (3 928).
Personal
Deflamo hade per den 30 september 2018 totalt 2 personer anställda.
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3).
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 AB:s (publ) kontroll.
Finansiellt kalendarium
Bokslutskommuniké 2018
Årsredovisning 2018
Delårsrapport Q1 2019
Årsstämma 2019
Delårsrapport Q2 2019

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

Karlshamn 16 november 2018
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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Pressmeddelande Deflamo AB

Fredrik Westin avslutar sin tjänst som vd för Deflamo AB
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 från dagens datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

Jan Blomqvist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar
flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar
flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för
våra egna produkter.
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer
+46 8 5030 1550, är bolagets Certified Adviser.”
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 22:45 CET.

Deflamo AB
Västra Kajen 8
SE-374 31 Karlshamn
Sweden

Org. No. 556648-6204
Registered office: Malmö, Sweden

Phone +46 (0) 40 61 99 500
E-mail info@deflamo.com
www.deflamo.com
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Pressmeddelande Deflamo AB

Deflamo initierar åtgärder för avyttring av verksamhet eller tillgångar och ser samtidigt över
möjligheten att öppna för en ny verksamhetsinriktning
Deflamo har utvecklat teknologin för det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum. Detta har gett
ingående och värdefull kunskap om Apyrums användning i mjukgjord plast och många andra
material. Bolaget fick under 2017 beviljat ett processpatent och ett produktpatent som grund för
fortsatt kommersialisering.
Bolaget har under åren lagt väsentliga resurser på utveckling och införsäljning och det har funnits
ett stort intresse på marknaden för Apyrum. Ledtiderna från kunders initiala intresse till faktisk
implementering i produktion är dock långa. De förväntade regulatoriska förändringar som skulle
gynna Apyrum har heller ännu inte implementerats med full effekt. En fortsatt utveckling av
verksamheten enligt nuvarande affärsmodell kan därför förväntas kräva en finansiell uthållighet
som är svår att upprätthålla för en liten aktör som Deflamo. Styrelsen gör utifrån investerarintresset
vid tidigare gjorda kapitalanskaffningar samtidigt bedömningen att en fortsatt finansiering av
verksamheten i dess nuvarande form inte är realistisk. En sådan finansiering vore nödvändig för
bolagets fortsatta drift på egen hand enligt nuvarande affärsmodell. Slutsatsen är därför att
förutsättningar saknas för bolaget att på egen hand fortsätta utvecklingen av Deflamos
flamskyddsverksamhet.
Styrelsen bedömer att i rådande läge det bästa för aktieägarna sannolikt är att försöka avyttra
befintlig verksamhet alternativt inventarier och immateriella rättigheter samt slutreglera lån från
ALMI om 2,5 Mkr och samtidigt se över förutsättningarna för en förändrad verksamhetsinriktning.
Sådan förändrad inriktning skulle kunna äga rum genom t.ex. ett omvänt förvärv efter försäljning av
inkråmet samt skuldreglering. Styrelsen avser därför att initiera åtgärder i denna riktning. Bolaget
kommer samtidigt arbeta för att hitta lösningar för befintliga kunder genom att t.ex. identifiera andra
aktörer med intresse av att överta affären med framförallt en större löpande kund.
Bolagets rörelsekapital bedöms fortfarande vara tillräckligt för drift till åtminstone maj månad.
En verksamhetsförändring kommer att föranleda krav från Nasdaq First North att bolaget måste
genomgå en ny listningsprocess. Det finns inga garantier för att Nasdaq First North godkänner att
bolaget listas på nytt efter en sådan verksamhetsförändring. För genomförande av åtgärder som
kräver beslut av bolagsstämma kommer sådan att sammankallas.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, CEO
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
Jan Blomqvist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. telefonnummer
+46 8 5030 1550, mailadress CA@mangold.se.
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 januari 2019 kl. 20:45 CET.
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Deflamo AB (publ) och Rock Energy AS offentliggör avsiktsförklaring gällande omvänt
förvärv av Rock Energy AS för notering på Nasdaq First North
Karlshamn och Oslo, 1 februari 2019 – Deflamo AB (publ) (Nasdaq First North: DEFL B)
(”Deflamo”) och Rock Energy AS (”Rock Energy”) meddelar i dag gemensamt att Deflamo har
ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i Rock Energy genom en
apportemission av aktier i Deflamo (”Transaktionen”). Givet Transaktionens genomförande ändras
Deflamos verksamhet till Rock Energys verksamhet (det ”Nya Bolaget”).
Transaktionen i korthet:
•

Transaktionen är bland annat villkorad av uppfylld due diligence, ingående av
aktieöverlåtelseavtal samt godkännande av bolagsstämma i Deflamo och Rock Energy.

•

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.

•

Rock Energy är en leverantör av energi och nyckelfärdiga energianläggningar som utvinner
värme ur djup geotermisk energi.

”Rock Energy befinner sig i en mycket spännande expansionsfas där vi upplever stora möjligheter
för tillväxt framöver.”, säger Thor Erik Museæus, VD i Rock Energy. ”Oberoende och lokal
energiproduktion är en stor internationell trend. Våra lösningar är ideala för dessa ändamål samt
att användas som basbelastning i fjärrvärmesystem. Vår första anläggning på Oslo Airport
Gardemoen fungerar som förväntat och har varit banbrytande då den väckt uppmärksamhet från
kunder i många olika marknader, samt både energi- och entreprenadbolag.”
”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.”, säger Jan Blomquist styrelseordförande i Deflamos.
I samband med Transaktionen kommer Deflamo att byta företagsnamn.
Bakgrund och motiv till Transaktionen
Rock Energy
Rock Energy grundades 2007 och är verksamt inom förnybar energi där de erbjuder hållbar energi
i form av värme, kyla och kraft från djupborrade energikällor. Bolagets affärsmodell bygger på en
kombination av att leverera nyckelfärdiga energianläggningar till större energianvändare med
framtida royaltybetalningar och att sälja energi genom att bygga, äga och driva Bolagets
energisystem.
Bolagets lösningar erbjuder oberoende och lokal energiproduktion, vilket är kostnadseffektivt i
jämförelse med energi från större distributionsnätverk. Denna form av förnybar energi skiljer sig
från vind- och solenergi eftersom den har en stabil grundnivå vilket gör den mer förutsägbar.
Bolagets energisystem medför inga utsläpp till luft, vatten eller mark och kan hållas i drift dygnet
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runt med en förväntad livslängd på över 50 år. Bolagets patenterade teknologi är utvecklad för
betydligt djupare borrhål än dagens konventionella bergvärmesystem, vilket ger en högre
energiproduktion.
Efterfrågan på förnybara energikällor växer ständigt och Rock Energys lösningar är väl
positionerade som alternativ, eller komplement till, vind- och solenergi.
Rock Energys första energianläggning driftsattes 2018 på Norges största flygplats, Oslo Airport
Gardemoen. Parterna har också tecknat en avsiktsförklaring om att bygga flera energianläggningar
på Gardemoen under de kommande tre åren. Bolaget startar även uppföring av en
energianläggning tillsammans med Skanska och den norska statens byggnads- och
fastighetsstyrelse i mars 2019. Anläggningen kommer att bestå av fyra stycken 1 500 m djupa
bergvärmebrunnar som kommer att användas till värmeproduktion under vintertid i syfte att avlasta
elnätet under hög belastning.
Bolaget säkrade finansiering om 46,5 MNOK år 2016 från bolagets aktieägare som har investerats
i bl.a. anläggningen på Gardemoen, en serie påbörjade projekt samt förvärv av 14 patent
avseende bergvärmeområdet och ingått ett 50/50 samarbetsavtal med ett dotterbolag till Veidekke
ASA.
Bolagets ledning och styrelse har betydande erfarenhet från bl.a. energitekniksektorn,
affärsutveckling och finans inom olje- och gasbolagen Equinor (tidigare Statoil) och Amerada Hess.
Styrelseordförande är Harald Norvik, tidigare VD och koncernchef för Statoil. Bolagets VD är Thor
Erik Musæus och CFO är Björn Ståle Tennfjord.
Rock Energys styrelse har tecknat denna avsiktsförklaring eftersom bolaget ser ett gediget intresse
från branschledande företag för framtida projekt. Bolaget anser att en notering på Nasdaq First
North kommer att attrahera en bredare aktieägarbas, främst från institutionella investerare
fokuserade på förnybar energi, vilket gör det möjligt för Bolaget att leverera ett stort antal
energianläggningar i samarbete med branschledande företag.
Rock Energy omsatte under helåret 2018 7,0 MNOK med ett resultat om -13,1 MNOK, för helåret
2017 omsatte bolaget 3,6 MNOK med ett resultat om -10,2 MNOK. Beräkningar för helåret 2018 är
inte reviderade.
Deflamo
Bolaget har under åren lagt väsentliga resurser på utveckling och införsäljning och det har funnits
ett stort intresse på marknaden för Apyrum. Ledtiderna från kunders initiala intresse till faktisk
implementering i produktion är dock långa. De förväntade regulatoriska förändringar som skulle
gynna Apyrum har heller ännu 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 kommer att ge
Deflamos befintliga aktieägare en mer stabil tillgångsmassa med potential att utvecklas positivt.
Styrelsen bedömning är att det här är det bästa alternativet för Deflamos aktieägare.

Transaktionen
För att skapa värde för aktieägarna har Deflamo ingått en avsiktsförklaring med Rock Energy,
enligt vilken Deflamo ska förvärva samtliga aktier i Rock Energy genom en apportemission av
aktier i Deflamo. Transaktionen är bland annat villkorad av uppfylld due diligence, ingående av
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aktieöverlåtelseavtal samt godkännande av bolagsstämma i Deflamo och Rock Energy. Avsikten
är att Deflamos befintliga verksamhet ska avyttras till en extern part som en del av Transaktionen.
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.

Noteringen på Nasdaq First North
Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess för Deflamo på Nasdaq First North
där Nasdaq först måste godkänna det Nya Bolaget för fortsatt notering på Nasdaq First North
innan Transaktionen kan slutföras. Med anledning av detta - och förutsatt att Nasdaq godkänner
noteringen av det Nya Bolaget - kommer en bolagsbeskrivning avseende det nya Bolaget att
publiceras.

Rådgivare
Mangold Fondkommission är Deflamos finansiella rådgivare i samband med Transaktionen.
Hamilton Advokatbyrå är Deflamos legala rådgivare i samband med Transaktionen. Mangold
Fondkommission kommer at kvarstå som Certified Adviser för det Nya Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Blomquist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Rock Energy
Rock Energy grundades 2007 och är verksamt inom förnybar energi och erbjuder hållbar energi för
värme, kyla och kraft från djupborrade energikällor.

Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar
flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar
flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för
våra egna produkter.
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer
+46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 00:45 CET.
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I samband med arbetet med årsbokslutet för helåret 2018 har styrelsen konstaterat ett behov av att
sätta ned det bokförda värdet på bolagets patent och inventarier i ljuset av tidigare kommunicerad
information om avsikten att avyttra befintlig flamskyddsverksamhet eller tillgångar och förändra
verksamhetsinriktningen. Då något avtal om avyttring ännu inte ingåtts gör styrelsen bedömningen
att värdet på patent och inventarier av försiktighetsskäl bör sättas ned väsentligt.
Det konstaterade nedskrivningsbehovet får till följd att styrelsen har skäl att anta att bolagets eget
kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och har vidtagit åtgärder för att
upprätta kontrollbalansräkning. Fastställd kontrollbalansräkning kommer att offentliggöras så snart
den är upprättad.
Nedskrivning och kontrollbalansräkning bedöms inte ha någon inverkan på pågående aktiviteter
enligt tidigare kommunicerad avsiktsförklaring om omvänt förvärv som bolaget ingått med Rock
Energy AS.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Blomquist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar
flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar
flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för
våra egna produkter.
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer
+46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8:e februari 2019 kl. 22:32 CET.
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Karlshamn den 26 februari 2019

•
•
•

Ingående av avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse
Nedskrivning av tillgångar samt kontrollbalansräkning
Kallelse till första kontrollstämma

Deflamo har, som tidigare kommunicerats, i samband med arbetet med årsbokslutet för helåret
2018 konstaterat ett behov av att sätta ned det bokförda värdet på bolagets patent och inventarier i
ljuset av tidigare kommunicerad information om avsikten att avyttra befintlig flamskyddsverksamhet
eller tillgångar och förändra verksamhetsinriktningen.
Bolaget har nu ingått en avsiktsförklaring med sin hyresvärd Castellet Bruk AB om överlåtelse av
befintlig flamskyddsverksamhet till en köpeskilling om 800 000 kr (”Transaktionen”). Transaktionen
är villkorad av uppfylld due diligence, ingående av verksamhetsöverlåtelseavtal, godkännande av
bolagsstämma i Deflamo samt Nasdaq First Norths godkännande av fortsatt notering efter
Deflamos tilltänkta förvärv av samtliga aktier i Rock Energy AS genom en apportemission av aktier
i Deflamo enligt vad som tidigare kommunicerats. Transaktionen med Castellet Bruk följer därvid
samma tidplan som det s.k. omvända förvärvet varvid ambitionen är slutförande ska ske under
andra kvartalet 2019.
Ingåendet av avsiktsförklaringen med Castellet Bruk har föregåtts av diskussioner med ett antal
intressenter, såväl större kemiföretag som finansiella investerare, som dock ej lett till någon slutlig
överenskommelse. Utifrån dessa diskussioner bedömer styrelsen att den bästa lösningen för
bolaget i rådande läge är den tilltänkta Transaktionen med Castellet Bruk eftersom denna även
avses innebära överlåtelse av till verksamheten sammanhängande skulder och förpliktelser på ett
sätt som möjliggör transaktionen med Rock Energy.
Deflamo har som en del av diskussionerna med Castellet Bruk fått anstånd med hyresbetalningar
fr.o.m. mars månad i år, vilka kommer att efterges om Transaktionen genomförs. Baserat på
parallella diskussioner med ALMI, har Deflamo även erhållit tre månaders amorteringsfrihet
avseende bolagets lån från ALMI.
Styrelsen har med beaktande av den tilltänkta Transaktionen beslutat skriva ned bokfört värde på
bolagets tillgångar med totalt cirka 4,7 Mkr med effekt per den 31 december 2018, innebärande ett
kvarvarande värde på tillgångarna om 800 000 kr. Nedskrivningen har inte någon effekt på
likviditeten men påverkar resultatet för fjärde kvartalet 2018.
I anledning av nedskrivningen har styrelsen även upprättat och låtit bolagets revisor granska en
kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen utvisar att nedskrivningen föranleder att bolagets
eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Av denna anledning kallas till en
första kontrollstämma att hållas den 18 mars 2019 vilken i enlighet med tillämpliga regler ska pröva
om bolaget ska fortsätta driften eller gå i likvidation. Styrelsen avser, mot bakgrund av de
pågående förberedelserna för det omvända förvärvet, föreslå att stämman beslutar om fortsatt drift.
Kallelse till den extra bolagsstämman innefattande berörda beslutsförslag utfärdas i separat
ordning.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
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Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar
flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar
flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för
våra egna produkter.
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer
+46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26:e februari 2019 kl. 07:14 CET.
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Karlshamn den 26 februari 2019
Kallelse till extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) i Deflamo AB (publ)
Deflamo AB (publ) (”Deflamo” eller ”Bolaget”) håller extra bolagsstämma (tillika första
kontrollstämma) måndagen den 18 mars 2019 kl. 14.00 på Christiansen Stenstiernas AB:s kontor
på Grev Turegatan 18 i Stockholm.
Rätt att delta
Rätt att delta i bolagsstämman har den som:
dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den
12 mars 2019;
dels anmäler sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast tisdagen den 12 mars 2019 under
adress Deflamo AB, "Bolagsstämma", Västra Kajen 8, 374 31 Karlshamn, per telefon
040-619 95 00 eller e-post till info@deflamo.com.
Vid anmälan ska uppges: fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, e
postadress och telefonnummer dagtid.
Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande
anmälas hos Bolaget enligt ovan. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge
fullmakt och övriga behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via
Bolagets hemsida www.deflamo.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att ha rätt att delta i stämman,
begära att aktierna tillfälligt införs i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 12 mars 2019. Detta innebär att
aktieägaren i god tid före detta datum måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till
förvaltaren.
Föreslagen dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst
6. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns yttrande över KBR 1 jämte
beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
7. Stämmans avslutande
Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns yttrande över KBR 1 jämte
beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkt 6)
Styrelsen har den 26 februari 2019 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13 §
aktiebolagslagen och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över
densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital understiger hälften av det
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registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för Bolaget skyldigt att kalla till
bolagsstämma (första kontrollstämman). Om Bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår
till minst det registrerade aktiekapitalet ska bolagsstämman pröva om Bolaget ska gå i likvidation
eller driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift
Deflamo har, som kommunicerats den 1 februari 2019, ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv
av samtliga aktier i Rock Energy AS (”Rock Energy”) genom en apportemission av aktier i Deflamo
(”Transaktionen”). Givet Transaktionens genomförande ändras Deflamos verksamhet till Rock
Energys verksamhet. Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under andra kvartalet 2019.
Transaktionen är bl.a. villkorad av godkännande av bolagsstämma i Deflamo. Transaktionens
genomförande förväntas innebära att det egna kapitalet återställs och uppgår till minst det
registrerade aktiekapitalet efter att nödvändiga beslut registrerats hos Bolagsverket.
Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets
verksamhet ska drivas vidare. Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och Bolaget är bäst
betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift av Bolaget i syfte att på bästa sätt tillvarata
Bolagets intressen.
Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna
första kontrollstämma för att på nytt prova frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra
kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny
kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna
kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det
registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.
Styrelsens sekundära förslag – likvidation
Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare skyldig att enligt
aktiebolagslagen även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. I
anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att Bolaget ska
driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar att Bolaget ska gå i
likvidation. Skälet för styrelsens sekundära förslag är att Bolagets egna kapital, enligt den av
styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
För den händelse stämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten
vidare utan beslutar att Bolaget ska gå i likvidation, föreslås beslutet gälla från den dag då
Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för Bolaget. Dagen för skifte av
Bolagets återstående tillgångar (om några) beräknas, under förutsättningar att inga oförutsedda
händelser sker, att Bolagets tillgångar realiserats samt att Bolaget har uppfyllt samtliga förpliktelser
infalla under tredje kvartalet 2019. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Med
hänsyn till de föreliggande omständigheterna är det emellertid inte möjlighet att göra annat än en
grov uppskattning av skifteslikvidens storlek. Styrelsen har inget förslag till likvidator.
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på
stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
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Tillhandahållande av handlingar
Handlingar avseende beslutspunkt 6 kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget
under minst två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets
hemsida www.deflamo.com samt vid stämman.
Karlshamn i februari 2019
Styrelsen
Deflamo AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar
flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar
flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för
våra egna produkter.
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer
+46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.
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