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RIPASSO ENERGY AB I KORTHET 

Ripasso Energy AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att utveckla och 

kommersialisera stirlingteknologins förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget 

producerar idag lösningar och produkter för framställning av elektricitet till låga priser jämfört med andra 

förnyelsebara och hållbara alternativ. Ripasso har miljöteknikmarknadens bästa stirlingmotor med en 

unik kombination av både hög effekt och verkningsgrad. Teknologin är baserad på Kockums 

världsledande stirlingmotor för ubåtar.  

Företagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik klimatsmart lösning för att utvinna 

elektricitet ur industriella rest- och fackelgaser till rekordlåga priser. Tillverkning och montering sker i 

Sverige. Ripasso har idag verksamhet och kunder i Europa och Afrika. Bolaget är listat i Sverige (NGM 

Nordic MTF), samt handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JULI - SEPTEMBER 2018 

▪ Ripasso Energy AB ombads av 
ferrokromproducenten Glencore att 
inkomma med detaljerat förslag för 
installation av 72 stycken PWR BLOK 400-
F på två produktionsanläggningar för 
ferrokrom i Sydafrika. Bolaget inledde även 
marknadsföring av PWR BLOK för 
användning av syntetgas och lågkvalitativ 
LPG i Sydafrika.  
 

▪ Ripasso Energy AB beslutade att tillsvidare 
senarelägga leveransen av tre hybridiserande 
stirlingmotorer till en solanläggning i Italien. 
Bakgrunden till beslutet är ett fortsatt ökat 
intresse för företagets produkt PWR BLOK 
400-F. 
 

▪ Mot bakgrund av utvecklingen i Sydafrika 
beslutade Ripasso Energys styrelse att 
inleda förberedelser av notering på reglerad 
marknad.  Bolagets bedömning är att man 
står inför en kraftig tillväxt och vill göra det 
möjligt för en bredare och mer institutionell 
skara investerare att bli ägare i bolaget. Val 
av marknadsplats kommer göras Q1 2019 
och avsikten är att notering skall kunna ske 
Q3 2019.   
 

▪ För att förstärkta styrelsen inför notering på 
reglerad marknad valdes Gunilla Spongh in 
som ledamot i bolagets styrelse vid en extra 
bolagsstämma den 13 september. Gunilla 
Spongh, tidigare finansdirektör (CFO) på bland 
annat Preem AB, Mekonomen AB och 
Cashguard AB, är förnärvarande 
styrelseledamot i Pierce AB, Momentum group 
AB (publ) och AQ group AB (publ) som båda är 
listade på Nasdaq Stockholm, samt som 
styrelseledamot i statligt ägda Infranord AB. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

▪ Ripasso Energy AB tecknade en 
avsiktsförklaring med Glencore om 
installation av minst 44 och högst 136 PWR 
BLOK i Sydafrika. Värdet uppgår till mellan 
240 och 740 MSEK (22–68 MEUR) och 
minskar koldioxidutsläppen med mellan 154 
000 och 476 000 ton/år. Projektet kan bli 
det största ”waste-to-energy (WtE)”-
projektet i sitt slag som genomförts Afrika. 
 

▪ Ripasso Energy AB har anställde Sven 
Ljungberg som Chief Communication Officer. 
Rekryteringen är ett led i att förstärka den egna 
organisationen och att anpassa bolaget inför 
planerad notering på reglerad marknad. Sven 
kommer närmast från egen konsultverksamhet 
och arbetade innan dess som kommunikations- 
och varumärkeschef på Skandia i många år. 

▪ Ripasso Energy AB beslutade att skärpa sitt 
produktskydd och avser att utveckla sin 
patentportfölj för att omfatta delar av PWR 
BLOK 400-F. Företaget har tidigare ansökt 
om tre patent rörande 
hybridiseringsfunktionaliteten i bolagets 
stirlingmotorer. 
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TREDJE KVARTALET 2018 I SAMMANDRAG

▪ Intäkterna uppgår under tredje kvartalet till 
13 578 Tkr (5 994 Tkr) och utgörs 
huvudsakligen av aktiverat arbete för egen 
räkning med 13 048 Tkr (5 987 Tkr). 

▪ Vid periodens utgång uppgår de aktiverade 
utvecklingskostnaderna till 260 737 Tkr 
(207 418 Tkr). 

▪ Resultat efter finansiella poster uppgick till  
-3 824 Tkr (-1 472 Tkr). Det negativa 
resultatet är till stor del hänförligt till övriga 
externa kostnader och personalkostnader. 

▪ Kassaflödet uppgick till –21 213 Tkr 
(-2 341 Tkr). 

▪ Resultat per aktie uppgår till -0,05 kr  
(-0,02 kr). Motsvarande resultat per aktie 
efter hänsyn tagen till utspädning av 
potentiella aktier från befintliga 
teckningsoptioner samt konvertibler uppgår 
till -0,05 kr (-0,02 kr). 

▪ Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till  
284 321 Tkr (206 652 Tkr). 

 
Ripasso Energys på plats hos Afarak Mogale, september 2018 
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VD HAR ORDET 

 

 

Precis i slutet av det här kvartalet landade 

Ripasso Energy sin andra stora framgång på 

kort tid med PWR BLOK 400-F. Glencore – ett 

av världens största råvarubolag med 

verksamhet i 50 länder – valde att ingå en 

avsiktsförklaring med oss om en installation på 

mellan 44 och 136 PWR BLOK 400-F i 

Sydafrika. En affär med ett värde på mellan 240 

och 740 miljoner kronor. Detta är en fantastisk 

bedrift med tanke på att det bara har gått drygt 

ett år sedan vi lanserade PWR BLOK. Vi har 

själva framhållit att stirlingmotorn och PWR 

BLOK är den bästa lösningen för att tillvarata 

energin i restgaser, både ur ett kostnads- och 

ett miljöperspektiv. Avsiktsförklaringen med 

Glencore bevisar att vi inte är själva om den 

uppfattningen.  

Årets tredje kvartal har varit hektiskt och vi har 

fattat flera beslut som kommer att påverka och 

forma företagets framtida utveckling. Att vi 

väljer att förbereda bolaget för en notering på en 

reglerad marknad under nästa år ska självfallet 

ses i ljuset av företagets utveckling i Sydafrika. 

Ripasso är redo för en bredare och mer 

institutionell skara av investerare vilket därmed 

blir möjlig. Det är också det stora intresset för 

PWR BLOK som är skälet till att vi under 

kvartalet beslutade att senarelägga leveransen 

av de tre hybridiserade stirlingmotorerna till 

solanläggningen i Italien.  

Under perioden har vi även fortsatt att utveckla 

och förstärka den egna organisationen. Vi har 

fått en fantastisk förstärkning i styrelsen där 

Gunilla Spongh, som har en gedigen erfarenhet 

och kunskap av arbete på reglerade marknader, 

tagit plats. I slutet av perioden beslutade vi även 

att anställa Sven Ljungberg som 

kommunikationschef i företaget och medlem i 

ledningsgruppen. Jag vill även framhålla vårt 

fantastiska team i Sydafrika som inlett 

anläggningsarbetet hos Afarak Mogale. En 

första enklare testversion av PWR BLOK har 

levererats och installationsarbetet påbörjats.  

Produktionen av PWR BLOK för Afarak Mogale 

pågår nu för fullt i Sibbhult och Vaggeryd. 

Kravbilden i Sydafrika på säkerhetsrutiner och -

funktioner har varit något mer omfattande än vi 

initialt uppskattade. Vi har därför fått införa ny 

funktionalitet vilket medfört viss försening i 

projektet. I samråd med Afarak har en mindre 

revidering av leveransplanen gjorts. Den första 

enheten levereras och driftsätts under Q1 2019 

som planlagt, men den andra enheten levereras 

under Q2, och resterande 5 enheter levereras 

under Q2 och Q3. 

Avslutningsvis vill jag framhålla styrkan i den 

affärsmodell som styrelsen vidareutvecklat 

under perioden. Den gör vårt 

marknadserbjudande för PWR BLOK ännu 

vassare, skapar förutsättningar för att snabbare 

öka Ripassos försäljnings- och 

produktionsvolymer, och har i högsta grad 

bidragit till att avsiktsförklaringen med Glencore 

kunde slutas så snabbt. Jag har sagt det förut – 

jag säger det igen – vi kommer att skapa svensk 

industrihistoria. 

Gunnar Larsson 

 

Verkställande direktör 

Ripasso Energy AB (publ) 
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AFFÄRSMODELL SOM FÖRSTÄRKER FÖRETAGETS ERBJUDANDE 

 

Under kvartalet har Ripasso Energy arbetat 

vidare med att förtydliga och utveckla den 

affärsmodell som företaget presenterade under 

våren 2018. Företaget kommer primärt att leasa 

eller hyra ut PWR BLOK 400-F till kunderna. 

Alternativt sälja en tjänst i form av konvertering 

av värme till elektricitet. Detta gör Ripassos 

erbjudande ännu mer attraktivt. Trots att den 

första kommersiella anläggningen börjas tas i 

drift först under Q1 2019 är intresset redan stort. 

Skälet är framförallt en attraktiv och 

kostnadsbesparande lösning, men också 

modellen där slutkunden inte behöver göra 

någon egen större kapitalinvestering och där 

dennes eventuella tekniska risker eliminerats. 

Affärsmodellen har redan visat sig framgångsrik. 

Den spelade en avgörande roll i att Ripasso 

Energy kunde sluta avsiktsförklaringen med 

Glencore, och flera andra potentiella kunder har 

visat stort intresse.  

När det gäller finansiering har Ripasso Energy 

flera olika alternativ klara. Företaget har bland 

annat ett löfte om projektfinansiering med upp till 

MEUR 36 från två aktieägare.  Företaget har 

även under Q3 i år haft möten med flera 

utvecklings- och kommersiella banker i 

Sydafrika. Samtliga av dessa är positiva till att gå 

vidare med projektfinansiering på 50–60% i ZAR 

(sydafrikanska rand). De ser två månaders 

kommersiell drift hos Afarak Mogale (driftstart 

Q1 2019) som tillräckligt för att anse PWR BLOK 

s.k. bankable.  

Mot denna bakgrund bedömer Ripasso att 

förutsättningarna att kunna ingå bindande avtal 

med Glencore senast den 31 mars 2019 som 

mycket goda. Slutlig finasiering – s.k. finacial 

close – kommer att fastställas Q2 2019. 

Styrelsen har även beslutat att man i Sydafrika 

kommer att inleda ett nära samarbete med lokala 

företag som specialiserat sig på 

anläggningsentreprenad och/eller drift av lokala 

anläggningar för energiproduktion. Dessa 

kommer primärt ansvara för etablering, drift och 

underhåll hos slutkunderna, och stöttas av 

Ripasso Energys lokala organisation. Bolaget 

behöver därmed inte själva bygga upp en 

omfattande organisation i landet, slipper lokala 

risker och kan fokusera på tillväxt och 

försäljning. Samarbetet med lokala partners 

kommer också underlätta inträde på nya 

marknader, både geografisk och industriellt. 

Idag fokuserar Ripasso Energy AB på den 

sydafrikanska ferrokromindustrin, men med 

hjälp av starka lokala partners med kontakter 

inom andra sektorer och i andra länder bedömer 

bolaget att man snabbare kan bredda 

användningen av PWR BLOK. 

 

Team Ripasso vid masugn, oktober 2018  
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POSITIVA KLIMATEFFEKTER 

 

Klimatets förändringar är en av vår tid stora 

ödesfrågor. Mätningar och observationer visar 

att klimatet redan har förändrats till följd av 

människans påverkan. För att vända den 

negativa trenden och skapa en hållbar 

samhällsutveckling måste bland annat andelen 

förnyelsebart producerad energi öka kraftigt 

globalt på bekostnad av främst kolkraft. Det 

behövs också nya klimatsmarta metoder som 

radikalt kan bidra till att sänka 

koldioxidutsläppen. Ripasso Energys PWR 

BLOK 400-F är just precis en sådan ny metod. 

”motsvarar lika mycket koldioxid 

som 2324 personbilar i Sverige 

släpper ut varje år” 

I PWR BLOK används Ripassos stirlingmotor för 

att tillvarata energi från restgasförbränning. För 

företag inom ferrokromindustrin i Sydafrika – 

som Ripasso initialt prioriterat – ger produkten 

mycket stora kostnadsbesparingar. 

Ferrokromproducenter producerar stora 

mängder restgas – en biprodukt vid själva 

produktionen – som inte får släppas ut utan 

måste brännas upp. Med PWR BLOK blir det 

möjligt att utvinna energin ur värmen som 

skapas när restgaser facklas bort. Beräkningar 

visar att ett smältverk som använder PWR BLOK 

för att återvinna energin ur sin egen restgas kan 

minska sitt behov av köpt el med ca 15 – 18 

procent. Det ger stora besparingar eftersom 

kostnaden för el utgör närmare en tredjedel av 

dessa företags totala kostnader. Priset för elen 

som produceras med PWR BLOK är endast 17 

öre per kWh, vilket är rekordlågt globalt för 

klimatsmart energi. I Sydafrika är industrins 

marknadspris på el ca 50 öre per kWh. 

PWR BLOK minskar inte bara företagens 

kostnader. Det är en lösning som har en stor 

positiv påverkan på klimatet. 87 procent av all el 

i Sydafrika produceras med fossila bränslen 

(främst kol), enligt siffror från Eskom. Ripassos 

lösning minskar därmed landets totala 

koldioxidutsläpp kraftigt. Reduktionen av 

koldioxidutsläppen uppskattas till ca 3 500 ton 

per år och PWR BLOK. Det motsvarar lika 

mycket koldioxid som 2324 personbilar i Sverige 

släpper ut varje år (SCB, Naturvårdsverket 

2016).  

Ordern från Afarak på 7 PWR BLOK som 

levereras under 2019 ger en utsläppsbesparing 

som klimatkompenserar för koldioxidutsläppen 

från 16 268 personbilar i Sverige varje år. Den 

potentiella ordern från Glencore Sydafrika kan, 

vid maxleverans (136 PWR BLOK), kompensera 

för lika mycket koldioxidutsläpp som 316 069 

personbilar släpper ut. Ser vi på hela potentialen 

i den sydafrikanska ferrokromsektorn (ca 500 

PWR BLOK) så kan Ripasso Energys teknologi 

koldioxidkompensera för nästan 10 procent av 

vad hela den svenska fordonsflottan (bussar, 

bilar, lastbilar, mm) släpper ut varje år. 

”Waste-to-energy (WtE) är samlingsnamnet på 

klimatsmarta processer där olika typer av avfall 

återanvänds för produktion av till exempel 

elektricitet eller värme. Det är ett område som 

vuxit kraftigt de senaste decennierna och med 

PWR BLOK bidrar Ripasso Energy till att 

utveckla WtE-sektorn. Det har tidigare varit svårt 

att kostnadseffektivt tillvara ta energin ur rest- 

och fackelgaser eftersom dessa vanligen har en 

så ojämn kvalité att lösningar som är baserade 

på intern förbränning inte fungerar 

tillfredställande. Stirlingmotorn i PWR BLOK är, 

tack vare sin externa förbränning, i det närmaste 

okänslig för vilken typ av gas som bränns eller 

kvalitén på den aktuella gasen.  

”15 114 PWR BLOK skulle 

medföra en minskning av 

koldioxidutsläppen motsvarande 

hela Sveriges utsläpp årligen.” 

Rest- och fackelgaser förekommer inte bara 

inom metallindustrin utan finns som biprodukt i 

mängder av olika samhällsverksamheter och 

typer av industri. Bara inom oljeindustrin bränns 

ca 140 miljarder kubikmeter gas varje år med ett 

energiinnehåll motsvarande hela Afrikas 

elkonsumtion (OPEC Bulletin 5/15). Det är 

definitivt ingen överdrift att hävda att potentialen 

för PWR BLOK är enorm och att återvinningen 

av energi ut restgas kan komma att ge ett 

betydande tillskott i strävan att begränsa 

koldioxidutsläppen globalt. 15 114 PWR BLOK 

skulle medföra en minskning av 

koldioxidutsläppen motsvarande hela Sveriges 

utsläpp årligen. (52,9 miljoner ton 2016, 

Naturvårdsverket)
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RIPASSO ENERGY AB LEDNINGSGRUPP 

 

  

  
 

 

 
Gunnar Larsson 
Verkställande direktör (CEO) 
Vd sedan 2009. Larsson är i 
grunden civilingenjör från 
Chalmers och är Ripasso 
Energys grundare. Han har 
många års chefserfarenhet 
bakom sig, bland annat som 
divisionschef på Ericsson samt 
Vd för Saab Kockums. 
 

 
Jens Bruno 
Chief Financial Officer (CFO) 
CFO sedan 2018. Bruno har 
närmare 20 års erfarenhet av 
finansiell förvaltning och 
finansmarknader, främst i 
tillväxt- och utvecklingsländer. 
Han har en magisterexamen 
från Uppsala. Närmast kommer 
Bruno från rollen som Vd på ett 
investeringsbolag som 
utvecklar fastigheter i 
Ryssland. 

 
Heije Westberg 
Chief Technical Officer (CTO) 
CTO sedan 2018. Westberg 
besitter ett stort tekniskt 
kunnande med en 
doktorsexamen från 
Chalmers/Göteborgs 
universitet och har en stark 
ledarbakgrund. Hon kommer 
närmast från tjänsten som CTO 
på miljöteknikföretaget Minesto 
AB och arbetade innan dess på 
Volvo Technology Corporation. 

   

  
 

 

 
Fredrik Abrahamsson 
Chief Operating Officer (COO) 
Arbetat hos Ripasso Energy 
sedan 2010, initialt med 
Sourcing and Supply. Med åren 
har projektledningsansvar 
tillkommit och sedan 2017 är 
Abrahamsson Site Manager för 
vår verksamhet i Sibbhult och 
COO. Han har en bred chefs- 
och ledarskapserfarenhet som 
bland annat kvalitetsansvarig, 
produktionschef och Key 
Account Manager från en rad 
olika branscher. 

 
Sven Ljungberg 
Chief Communication Officer 
(CCO) 
Sven Ljungberg har arbetat 
med kommunikation i olika 
roller i närmare 30 år, och 
gedigen erfarenhet från flera 
branscher och marknader. 
Sven kommer närmast från 
egen konsultverksamhet och 
arbetade innan dess som 
kommunikations- och 
varumärkeschef på Skandia i 
många år. 
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RESULTATRÄKNING 

 
 

     

 3:e kvartalet 9 månader Helår 

Belopp i tkr 2018 2017 2018 2017 2017 

      

Rörelsens Intäkter      

Nettoomsättning - - - - - 

Aktiverat arbete för egen räkning 13 048 5 987 42 730 21 244 31 684 

Övriga rörelseintäkter 530 7 674 260 2 350 

Summa intäkter 13 578 5 994 43 404 21 504 34 034 

      

Rörelsens kostnader      

Råvaror och förnödenheter -10 520 -4 241 -33 902 -14 227 -23 322 

Övriga externa kostnader -2 718 -1 575 -9 280 -4 832 -7 587 

Personalkostnader -3 382 -1 597 -8 909 -5 540 -8 188 

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

-114 -14 -239 -44 -58 

Övriga rörelsekostnader -4 24 -206 5 -7 

Summa kostnader -16 738 -7 403 -52 536 -24 638 -39 171 

Rörelseresultat -3 160 -1 409 -9 132 -3 134 -5 137 

      

Resultat från finansiella poster      

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

- - - - - 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-664 -63 -2 081 -63 -402 

Resultat från finansiella poster -664 -63 -2 081 -63 -402 

Resultat efter finansiella poster -3 824 -1 472 -11 213 -3 197 -5 539 

Skatt på periodens resultat - - - - - 

Periodens resultat -3 824 -1 472 -11 213 -3 197 -5 539 
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BALANSRÄKNING 

    

Belopp i tkr 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  260 737 207 418 218 007 

Summa 260 737 207 418 218 007 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Nedlagda utgifter på annans fastighet 554 - - 

Inventarier, verktyg och installationer 1 593 169 155 

Summa 2 147 169 155 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier i dotterbolag - - - 

Andra långfristiga fordringar 68 68 68 

Summa 68 68 68 

    

Summa anläggningstillgångar 262 952 207 655 218 230 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager mm    

Varor under tillverkning 13 993 3 156 2 933 

Summa 13 993 3 156 2 933 

    

Kortfristiga fordringar    

Fordringar hos dotterbolag 636 - - 

Aktuell skattefordran 424 424 233 

Övriga fordringar 3 168 2 191 5 321 

Förutbetalda kostnader  383 158 135 

Summa 4 611 2 773 5 689 

 Kassa och bank 40 989 8 202 101 540 

Summa omsättningstillgångar 59 593 14 131 110 162 

SUMMA TILLGÅNGAR 322 545 221 786 328 392 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
  

 
 

Belopp i tkr 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 795 612 612 

Ej registrerat aktiekapital - - 183 

Fond för utvecklingsavgifter 96 709 37 403 53 979 

Summa 97 504 38 015 54 774 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond 299 217 208 175 299 217 

Balanserat resultat -101 187 -36 341 -52 917 

Periodens resultat -11 213 -3 197 -5 539 

Summa 186 817 168 637 240 761 

Summa eget kapital 284 321 206 652 295 535 

    

Långfristiga skulder    

Konvertibellån 25 075 - 25 075 

Summa 25 075 - 25 075 

    

Kortfristiga skulder    

Förskott från kunder 305 2 375 305 

Leverantörsskulder 9 348 3 318 4 658 

Övriga kortfristiga skulder 360 7 702 154 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 136 1 739 2 665 

Summa 13 149 15 134 7 782 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 322 545 221 786 328 392 
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KASSAFLÖDESANALYS 

    

Belopp i tkr  
2018 

jan - sep 
2017 

Jan - sep 
2017 

jan – dec 

    

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster -11 213 -3 197 -5 539 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 239 44 58 

Summa -10 974 -3 153 -5 481 

Betald inkomstskatt - - - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

-10 974 -3 153 -5 481 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning (-) /Minskning (+) av varulager mm -11 060 -1 691 -1 468 

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 1 078 -1 820 -4 735 

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 5 367 8 929 1 577 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 589 2 265 -10 107 

     

Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -42 730 -21 224 -31 813 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 232 -110 -112 

Förvärv av finansiella tillgångar - -68 -68 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -44 962 -21 402 -31 993 

     

Finansieringsverksamheten    

Nyemission - - 91 226 

Erhållna aktieägartillskott - - - 

Upptagna lån - - 25 075 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 116 301 

Periodens kassaflöde -60 551 -19 137 74 201 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 101 540 27 339 27 339 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 40 989 8 202 101 540 
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

 

 Bundet eget kapital  Fritt eget kapital 

Belopp i tkr 
Aktie-
kapital 

Fond för 
utvecklings

-utgifter 
Ej registrerat 
aktiekapital 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat 

Periodens  
resultat 

Eget kapital 2018-01-01 612 53 979 183 299 217 -52 917 -5 539 

Omföring av föregående års resultat     -5 539 5 539 

Nyemission, registrering 183  -183    

Ökning av fond för utvecklingsutgifter  42 730   -42 730  

Årets resultat      -11 213 

Eget kapital 2018-09-30 795 96 709 - 299 217 -101 187 -11 213 

 

 Bundet eget kapital  Fritt eget kapital 

Belopp i tkr 
Aktie-
kapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 
Ej registrerat 

aktie- 
Överkurs-

fond 
Balanserat  

resultat 
Periodens  

resultat 

Eget kapital 2017-01-01 612 20 601 - 208 175 -11 362 -8 177 

Omföring av föregående års resultat     -8 177 8 177 

Nyemission       

Ökning av fond för utvecklingsutgifter  16 802   -16 802  

Årets resultat      -3 197 

Eget kapital 2017-09-30 612 37 403 - 208 175 -36 341 -3 197 
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NYCKELTAL 

Belopp i tkr 
2018-01-01 
2018-09-30 

2017-01-01 
2017-09-30 

2017-01-01 
2017-12-31 

    

Lönsamhet    

Rörelseintäkter 43 404 21 504 34 034 

Rörelseresultat -9 132 -3 134 -5 137 

Rörelseresultat efter skatt -11 213 -3 197 -5 539 

Avkastning på eget kapital -3,9 % -1,5 % -1,9 % 

Kapitalstruktur   
 

Soliditet 88 % 93 % 90 % 

Kassalikviditet 346 % 73 % 1 417 % 

Vägt genomsnitt av utestående aktier 79 505 021 st 61 157 709 st 61 157 709 st 

Potentiella aktier hänförliga till utestående optioner (*) 4 640 000 st 4 640 000 st 4 640 000 st 

Pågående nyemission - - 18 347 312 st 

Obligationslån/Konvertibler (**) 5 572 146 st - 5 572 146 st 

Antal aktieägare (*) 5 433 st 4 576 st 5 350 st 

Resultat per aktie -0,14 kr -0,05 kr -0,09 kr 

Resultat per aktie efter utspädning -0,13 kr -0,05 kr -0,06 kr 

Utdelning per aktie - - - 

Personal   
 

Medeltal anställda 10 st 7 st 8 st 

Personalkostnader 8 909 5 540 8 188 

    
(*) Per Balansdagen 
(**) Beräknat antal baserat på konverteringskursen 4,50 kronor per aktie 
 

KOMMENTARER TILL PERIODENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 

Ställning och resultat 

Bolagets intäkter för periodens nio månader uppgår till 43 404 Tkr (21 504 Tkr) och utgörs i huvudsak av 

aktiverat arbete för egen räkning med 42 730 Tkr (21 244 Tkr). Nettoomsättningen uppgår till 0 Tkr (0 Tkr) 

och resultat efter finansiella poster är -11 213 Tkr (-3 197 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del 

hänförligt till övriga externa kostnader och personalkostnader. Av personalkostnaderna har 5 683 Tkr (3 

981 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning under årets nio första månader. Vid periodens utgång 

uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till 260 737 Tkr (207 418 Tkr). 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Kassaflödet för årets första nio månader uppgår till -60 551 Tkr (-19 137 Tkr). De likvida medlen uppgick på 

balansdagen till 40 989 Tkr (8 202 Tkr). Det negativa kassaflödet under 2018 är till stor del hänförligt till 

kostnader för produktutveckling, vilka har aktiverats. 

Förändringar i eget kapital 

Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 284 321 Tkr (206 652 Tkr). Under 2018 har bolagets 

egna kapital minskat med 11 214 Tkr (3 197 Tkr), vilket är periodens resultat. På balansdagen finns 79 505 

021 (61 157 709) utestående aktier med ett kvotvärde om 0,01 kr (0,01 kr). 

Koncernen 

Bolagets dotterbolag Ripasso South Africa har bildats under 2018 men har ännu inte haft några externa 

intäkter. Aktiekapitalet uppgår till 100 Rand vilket överensstämmer med bokfört värde i moderbolaget. 

Dotterbolaget har finansierats genom fakturering av kostnader samt lån av moderbolaget. 

Koncernredovisning har inte upprättats eftersom dotterbolaget är utan väsentlig betydelse (ÅRL 7:3a). 
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FINANSIELL KALENDER 
▪ Bokslutskommuniké för 2018 publiceras 

den 12 februari 2019 

▪ Årsredovisning för 2018 publiceras den 26 

mars 2019 

▪ Årsstämma avhålles den 26 april 2019 

▪ Första kvartalet 2019 publiceras den 7 maj 

2019 

▪ Halvårsrapport för det första halvåret 2019 

publiceras den 13 augusti 2019 

▪ Tredje kvartalet 2019 publiceras den 12 

november 2019 

REVISION 

Denna periodrapport har inte varit föremål för 

revision. 

 

 

REDOVISNINGS-PRINCIPER 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

(K3). För mer utförliga principer hänvisas till 

bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 

2017. Koncernredovisning har inte upprättats 

eftersom dotterbolaget är utan väsentlig 

betydelse (ÅRL 7:3a). 

RISKER 

Bolagets verksamhet består huvudsakligen i 

att ta fram och kommersialisera ny teknologi. 

Bolagets utveckling är därigenom förknippad 

med tekniska, finansiella och regulatoriska 

risker. För mer utförlig information kring 

bolagets risker hänvisas till bolagets 

årsredovisning för 2017. Årsredovisningen 

finns tillgänglig på bolagets hemsida.

_________________________________________________________________________ 

Göteborg den 13 november 2018 

 

 

Sven Sahle 
Styrelseordförande 

Andreas Ahlström 
Styrelseledamot 

  
  
 
 

 

  
  
Johan Ekesiöö 
Styrelseledamot 

Ulf Gundemark 
Styrelseledamot 

  
  
  
  
  
  
Benedict Morgan Gunilla Spongh 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
 
Gunnar Larsson 
Verkställande direktör 
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NYCKELTALSDEFINITIONER 

Rörelseintäkter 
Samtliga intäkter inklusive aktiverat arbete för egen 
räkning. 

Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar. 

Rörelseresultat efter skatt Resultat efter skatt. 

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till eget kapital. 

Soliditet 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 
Med justerat eget kapital avses beskattat eget kapital 
med tillägg för obeskattade reserver reducerade med 
uppskjuten skatteskuld. 

Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exklusive lager dividerat med 
kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning. 

Vägt genomsnitt av utestående aktier 
Utestående aktier vid periodens början justerat med 
nyemitterade aktier under perioden multiplicerat med 
tidvägningsfaktor. 

Potentiella aktier hänförliga till 
utestående optioner 

Utestående optioner vid periodens slut omräknat till 
potentiella aktier. 

Resultat per aktie 
Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av 
utestående aktier. 

Resultat per aktie efter utspädning 
Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av 
utestående aktier och potentiella aktier hänförliga till 
utestående optioner och konvertibler. 

Utdelning per aktie Beslutad utdelning per berättigad aktie. 

Medelantalet anställda Genomsnitt antal anställda under perioden. 

Personalkostnader 
Personalkostnader under perioden inkluderande löner, 
andra ersättningar och sociala kostnader. 

 

KONTAKT 

 

Gunnar Larsson, VD, gunnar.larsson@ripassoenergy.com 

Ripasso Energy AB huvudkontor: +46 (0)722-32 39 01 

Denna information är sådan information som Ripasso Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 13 november 2018. 

 

 

Ripasso Energy AB (Publ) 
 
Gruvgatan 35B 
421 30 Västra Frölunda 
Org.nr. 556760-6602 
ir@ripassoenergy.com 
www.ripassoenergy.com 
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