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Perioden januari – mars 2017 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 399 (kSEK 13 974) 

• Periodens rörelseresultat uppgick till kSEK -9 322 (kSEK -3 320) 

• Periodens resultat uppgick till kSEK -9 415 (kSEK -3 402)  

• Resultat per aktie: SEK -0,63* (SEK -0,23) 

• Eget kapital per aktie: SEK 2,78* (SEK 3,10) 

 

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2016. 

*Antal aktier före genomförd företrädesemission. 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 

 

 Den 27 januari meddelades att den extra bolagsstämman bemyndigat styrelsen att 

genomföra en företrädesemission. 

 

 Den 27 januari meddelades att styrelsen, efter bolagsstämman, beslutat att 

genomföra en företrädesemission med vidhängande köpoption. Emissionsbeloppet 

uppgick till 35 631 kSEK före kostnader i samband med emissionen. Teckningstiden 

var 15 mars till och med 31 mars. 

 

 Den 2 februari tilldelade Aktietorgets disciplinkommitté Hybricon en allvarlig erinran, 

med anledning av att Hybricon tidigare gjort sig skyldigt till ett flertal överträdelser av 

noteringsavtalet. 

 

 Den 13 februari meddelade Aktietorget att Hybricon återförs från observationslistan till 

den ordinarie listan, efter att osäkerhet kring den framtida finansieringen undanröjts. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

 I april blev det klart att nyemissionen fulltecknades. Inklusive teckningsåtagande 

(exklusive garantiåtagande) tecknades företrädesemissionen till cirka 34,4 MSEK 

motsvarande en teckningsgrad om cirka 97 procent. Genom företrädesemissionen har 

Hybricon tillförts cirka 25,5 MSEK efter emissionskostnader om cirka 6,3 MSEK samt 

kvittning av lån från huvudägare om 4 MSEK. 

 

 Den 11 april 2017 köpte Hybricons vd Johan Suup 70 000 units av styrelseordförande 

Fredrik Jonsson genom ett så kallat off market-förvärv. 

 

 Under de närmaste månaderna uppgraderas hjulmotorerna i samtliga bussar 

tillverkade av Hybricon Bus System AB (publ), efter avtal med hjulmotorernas 
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leverantör. Leverantören står för merparten av kostnaden. Hybricon kommer att 

betala omkring 2 miljoner kronor för uppgraderingen. 1,2 MSEK betalades vid 

projektets uppstart och 0,8 MSEK kommer att betalas under projektet gång till 

leverantören enligt avtalet, som även innefattar garantiförlängning och 

produktförbättring som motiverar att slutkund står för en begränsad del av 

totalkostnaden. Projektet beräknas pågå fram till hösten. 

 

 Per den 18 maj 2017 var 8 av 9 elbussar i drift i Umeå kommun, varav en av 

elbussarna är en teknisk reservbuss. Hybricon beräknar att 9 av 9 elbussar kommer 

vara i drift under juni månad. 
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VD:s kommentarer om verksamheten 

 

Första kvartalet 2017 var händelserikt för Hybricon. Arbetet med att 

säkerställa framtida finansiering via en nyemission påbörjades. 

Nyemissionen, som avslutades under april, fulltecknades och tillförde 

Hybricon cirka 25,5 MSEK. Med kapitaltillskottet fortsätter vi vårt 

löpande arbete med fokus på säljaktiviteter samt utvecklings- och 

kvalitetsförbättringar. 

 

En av Hybricons styrkor, som inte ska underskattas, är att vi har 

förmånen att ha en god och konstruktiv dialog med våra långsiktiga 

och stabila huvudägare som stöttar oss, samt har ett genuint 

engagemang för att fler än Umeåborna ska få en bättre stadsmiljö. 

 

Hybricon är ett teknikföretag som ligger i framkant. Just nu pågår ett 

teknikskifte och med den försäljning om nio bussar som hittills 

genomförts har vi skaffat oss ännu bättre produktkännedom. 

 

Genombrott för elbussmarknaden 

Vi tror på en fortsatt framfart för elbussmarknaden under 2017, en utveckling som fortsätter 2018. 

Hybricon står rustat för att nå en ännu starkare ställning när marknaden expanderar. Min positiva syn 

grundas bland annat dels på att en rad potentiella kunder står inför investeringar i elfordon under 2017 

som vi för förhandlingar med. Dels på att vi har tryggare finansiering genom den framgångsrika 

nyemissionen.  

 

Dessutom har de stora omstruktureringar Hybricon gjort under 2016 skapat förutsättningar för en mer 

flexibel verksamhet och lägre fasta kostnader. Det handlar bland annat om en större andel tillverkning 

hos underleverantörer samt om minskad egen direkt personalstyrka. 

 

Åtgärdar tidigare problem 

Under kvartalet påbörjades även arbetet med att uppgradera hjulmotorerna i samtliga bussar, efter avtal 

med hjulmotorernas leverantör. Det är glädjande att vi genom samarbete tar oss framåt och åtgärdar de 

kvalitetsproblem från Hybricons tidigare år som i vissa fall medfört stillestånd och olägenhet för såväl 

resenärer som operatören. 

 

Genom uppdateringen räknar vi med att nå klart över de kundkrav som gäller för tillgänglighet och 

driftsäkerhet. Våra bussar är bland de absolut bästa som finns på marknaden. De är ultrasnabbladdade, 

har noll-utsläpp och är nästan ljudlösa. De har dessutom hög verkningsgrad med åtföljande låg 

energiförbrukning, och är anpassade för maximal energiåtervinning och vinterförhållanden genom bland 

annat fyrhjulsdrift. Vi fortsätter att arbeta hårt för att förvalta omvärldens förtroende och vässa våra 

produkter ytterligare. 

 

Avslutningsvis är det glädjande att Hybricons elbussar idag har kört 500 000 kilometer i verklig drift hos 

Umeås lokaltrafikbolag – vilket tydligt illustrerar hur snabbt vår bussverksamhet rör sig framåt. Jag är 

fullt och fast övertygad om att våra bussar framöver kommer att bidra till en bättre stadsmiljö för många 

fler än Umeåborna. 

 

 

Johan Suup 

Verkställande direktör 

 

  

http://www.hybricon.se/
mailto:ir@hybricon.se


   
Fossilfritt, tyst och kostnadseffektivt 
 
 
  

  

Hybricon Bus System AB (publ) 

Sågverksgatan 10, SE-913 31 Holmsund, Tel 090–770 900,  

Org nr 556936–2196, www.hybricon.se, ir@hybricon.se  

Resultat för perioden jan – mars 2017 

Under perioden jan-mars 2017 (2016) uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 3 399 (kSEK 13 974) 

vilket består av nettoomsättning och övriga intäkter. Nettoomsättning kommer av serviceintäkter från 

befintlig levererad order. Förändringen beror på att vi slutlevererade inneliggande order under 2016.  

 

Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 3 328 (kSEK 14 082), produkter i arbete - 

kSEK  0 (kSEK -2 502) samt aktiverat arbete om kSEK 0 (kSEK 2 175) och övriga intäkter om kSEK 71 

(kSEK 219).  

 

Periodens rörelsekostnader uppgick till kSEK 12 721 (kSEK 17 294). Kostnaderna består huvudsakligen 

av direkta materialkostnader om kSEK 6 018 (kSEK 8 864), övriga externa kostnader om kSEK 2 273 

(kSEK 2 337) och personalkostnader om kSEK 2 763 (kSEK 4 896) samt värdeminskning enligt plan om 

kSEK 1 667 (kSEK 1 197). Den relativt höga materialkostnaden kommer av kvalitetsbrister med 

hjulmotorer som skall uppgraderas. Totalt har kvalitetsbristen belastat resultatet med kSEK 3 121, 

fördelat på minskade serviceintäkter om kSEK 882 och ökade direkta materialkostnader samt kostnader 

för inhyrd monteringspersonal för motorbyte om kSEK 2 239. Övriga externa kostnader samt 

lönekostnader har minskat, vilket följer den plan som Bolaget har för att minska de egna kostnaderna 

och köpa in produktionskapacitet från underleverantörer.  

 

Bolagets rörelseresultat uppgick för perioden till kSEK -9 322 (kSEK -3 320). Det försämrade resultatet 

jämfört med föregående år beror på avsaknaden av order. 

 

Resultatet från finansiella poster består av ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader 

på rörelsekredit i bank. Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till kSEK -93 (kSEK -82). 

Försämringen av resultatet från finansiella poster förklaras i huvudsak av högre räntekostnader på 

befintligt lån från bank. Detta lån amorterades i sin helhet i april 2017. 

 

Hybricon har under perioden ej belastats med skatt. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till kSEK 

-9 415 (kSEK -3 402), vilket förklaras främst av utebliven order samt ökade kostnader i samband med 

byte av hjulmotorerna.  

 

Eget kapital och likviditet 

Den 31 mars 2017 uppgick Hybricons egna kapital till kSEK 41 304 (kSEK 46 047) varav kSEK 6 660 

(kSEK 4 288) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK 34 644 (kSEK 41 759) utgjordes av fritt eget 

kapital. Det bundna egna kapitalet utgjordes av aktiekapital kSEK 1 485, ej registrerat aktiekapital om 

kSEK 2 969 samt av fond för utvecklingsutgifter, om kSEK 2 206, vilket är enligt den ändring som har 

skett i Årsredovisningslagen.1 Ökningen av aktiekapitalet förklaras med den nyemission som 

genomfördes under första kvartalet.  

 

Den 31 mars 2017 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 1 028 (kSEK 9 752). Likvida medel bestod 

av kontanta medel hos bank. Noteras skall göras att ovan nämna företrädesemission inte var registrerad 

och inbetald vid rapportperiodens utgång. Under april inkom kSEK 25 807 på Bolagets konto härrörande 

från företrädesemission. Bolaget bedömer att ytterligare mSEK 3,5 kommer in när emissionen är 

slutregistrerad.  

 

  

                                                 
1 Ändringen innebär att företag som aktiverar utvecklingsutgifter skall föra ett belopp från fritt eget kapital till en fond för 

utvecklingsutgifter inom bundet eget kapital som motsvarar utvecklingsutgifter aktiverade efter den 1 januari 2016. 
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Kassaflöde och investeringar 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till kSEK -6 049 (kSEK -12 359) vilket 

främst förklaras av minskad omsättning.  

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK -170 (kSEK -3 023). Att 

Hybricon har minskade investeringar jämfört med föregående år beror på att produktionsanläggningen 

för närvarande fyller bolagets behov.  

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK 4 000 (kSEK 19 875)  

vilket förklarades av att Bolaget under perioden har lånat kSEK 4 000 från huvudägarna ReMoD Invest 

AB, vilka kvittas i företrädesemissionen efter rapportperiodens utgång.  

 

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till kSEK -2 219 (kSEK 4 493).  

 

Hybricon-aktien 

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 4 453 897,80, fördelat på 44 538 978 st aktier, efter att 

företrädesemissionen är registrerad på Bolagsverket. Akties kvotvärde uppgår till SEK 0,10. Samtliga 

aktier i Hybricon medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster. Det förekommer inga 

inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktierna, se dock undantaget nedan. Innehavare av aktier har 

företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från företrädesrätten kan dock förekomma. I händelse av 

eventuell likvidation eller inlösen har samtliga aktier samma prioritet. Aktierna är utfärdade i elektroniskt 

format genom Euroclear-systemet. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0006966115. Hybricons akties så 

kallade kortnamn är HYCO. 
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Ägarförhållanden 

per 2017-03-31 

Namn Antal aktier Andel % 

ReMoD Invest AB 5 678 124 38,25% 

Clearstream Banking SA 1 122 611 7,56% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 735 359 4,95% 

Array Consulting 614 443 4,14% 

HF Holding AB 531 905 3,58% 

Laddstation i Umeå AB 375 000 2,53% 

Avanza Pension 436 673 2,94% 

Gert Norrevik 331 677 2,23% 

Swedbank försäkring 88 321 0,59% 

Jan Hansveden 70 000 0,47% 

Tobias Holmgren 60 000 0,40% 

Övriga 4 802 213 32,35% 

 14 846 326 100,00% 
 

 

 

Per den 2017-03-31 hade Hybricon 14 846 326 st. aktier registrerade. När nyemissionen med 

teckningstid under första kvartalet har registrerats klart skall antal aktier uppgå till 44 538 978 st. 

Skillnaden beror på att aktierna ej är färdigregistrerat hos Bolagsverket. Vidare har inte de nyemitterade 

aktierna blivit utplacerat till respektive aktieägare i aktieboken med datum 31 mars 2017.  

 

Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner 

ReMoD Invest AB tecknade sig för sin del i genomförd företrädesemission vilket även Fredrik Jonsson 

gjorde genom Bolaget Laddstation i Umeå AB. 

 

Förslag till vinstutdelning  

Styrelsen har inte fattat beslut om vinstutdelning.  
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Redovisningsprinciper 

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFN 2012;1 Årsredovisning och koncernredovisning, det s.k. 

K3-regelverket.  

 

Tidpunkter för ekonomisk information samt årsstämma 

Hybricon lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är    

1 januari – 31 december. 

  

Årsstämma               22 maj 2017 

Delårsrapport kvartal 2, 2017 (jan-juni)      28 augusti 2017  

Delårsrapport kvartal 3, 2017 (jan-sept)      13 november 2017  

Bokslutskommuniké helår 2017 (jan-dec)      26 februari 2018  

 

 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 

 

 

 

 

 

18 maj 2017 

 

Hybricon Bus System AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Johan Suup 

Verkställande direktör 

 

Tel: 070-533 37 06 

E-post: johan.suup@hybricon.se 

 

Om Hybricon  
 

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast 

charging ® elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen 

produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och 

kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg 

om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget 

med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se. 
 

 

 

Denna information är sådan information som Hybricon Bus System AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017.   
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Resultaträkningar 

  jan-mars jan-mars jan-dec 

(kSEK Koncern)  2017 2016 2016 

 
Rörelsens intäkter  3 399 13 974 53 491 

Rörelsens kostnader  -12 721 -17 294 -96 397 
 
Rörelseresultat  -9 322 - 3 320 -42 906 
 
Resultat från finansiella poster  -93 -82 -332 
 
Resultat före skatt  -9 415 -3 402 -43 238 
 
Skatt  0 0 0 
 
Resultat efter skatt  -9 415 - 3 402 -43 238 

 

 

Balansräkningar 

  31 mars 31 mars 31 dec 

(kSEK Koncern)  2017 2016 2016 

 
TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten  26 584 36 395 28 065 

Patent, varumärken och upphovsrätter  542 882 627 

Materiella anläggningstillgångar  1 270 3 336 1 197 

Summa Anläggningstillgångar  28 396 40 613 29 889 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m  4 666 26 893 3 412 

Kortfristiga fordringar  29 729 11 432 2 088 

Kassa och bank  1 028 9 752 3 247 

Summa Omsättningstillgångar  35 423 48 077 8 747 
 
TOTALA TILLGÅNGAR  63 819 88 690 38 636 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  41 304 46 047 21 373 

Långfristiga skulder  405 135 405 

Summa eget kapital och långfristiga skulder  41 709 46 182 29 634 

 

Kortfristiga skulder    

Förskott från kunder  605 18 305 605 

Leverantörsskulder  7 929 9 553 3 428 

Övriga kortfristiga skulder  4 576 5 650 3 825 

Skulder till kreditinstitut  9 000 9 000 9 000 

Summa kortfristiga skulder  22 110 42 508 16 858 

 
 
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER  63 819 88 690 38 636 
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Kassaflödesanalyser 
  Jan-mars jan-mars jan-dec 

(kSEK Koncern)  2017 2016  2016 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 049 -12 359 -26 318 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -170 -3 023 -4 731 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4 000 19 875 29 037 
 
Periodens kassaflöde  -2 219 4 493 -2 012 
 
Likvida medel vid periodens början  3 247 5 259 5 259 

Likvida medel vid periodens slut  1 028 9 752 3 247 

 

 

Nyckeltal och data per aktie 

   jan-mars jan-mars jan-dec  

(kSEK Koncern)   2017 2016 2016 

 

 

Kapitalstruktur 

Eget kapital (kSEK)   41 304 46 047 21 373 

Soliditet (%)   65 52 55 

 

Kassaflöde och likviditet 

Kassaflöde före investeringar (kSEK)   -6 049 -12 359 -26 318 

Kassaflöde efter investeringar (kSEK)   -6 219 -15 382 -31 049 

Likvida medel (kSEK)   1 028* 9 752 3 247 

 

Investeringar 

Immateriella anläggningstillgångar (kSEK)   0 2 989 4 118 

Materiella anläggningstillgångar (kSEK)   170 34 610 

 

Medarbetare 

Medelantal anställda (st)   19 26 25 

 

Data per aktie 

Antal aktier (st)   14 846 326* 14 846 326** 14 846 326 

Resultat per aktie, (SEK)   -0,63 -0,23 -2,91 

Eget kapital per aktie (SEK)   2,78 3,10 1,44 

 

*Före genomförd företrädesemission under 2017 

** Antal aktier efter genomförda nyemissioner under 2016. 
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Definition av nyckeltal 

 

Kapitalstruktur 

Eget kapital   Eget kapital vid periodens slut 

Soliditet   Eget kapital i procent av balansomslutningen 

 

Kassaflöde och likviditet 

Kassaflöde före investeringar   Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet 

minus förändring av rörelsekapital 

Kassaflöde efter investeringar   Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet 

minus förändring av rörelsekapital och investeringar 

Likvida medel   Banktillgodohavanden och kassa 

 

Investeringar  

Immateriella anläggningstillgångar   Investeringar i immateriella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar 

exklusive och om klassificeringar 

Materiella anläggningstillgångar   Investeringar i materiella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar 

 

Medarbetare 

Medelantalet anställda   Medelantalet anställda under perioden 

 

Data per aktie 

Antal aktier   Antal utestående aktier vid periodens slut 

Genomsn. ant. Genomsnittligt antal aktier  

Eget kapital per aktie   Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut 

 

 

http://www.hybricon.se/
mailto:ir@hybricon.se

