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HELÅRET, JANUARI – DECEMBER 2012 
 Flera strategiskt viktiga avtal ingicks med industriella och finansiella partners 
 Due Diligence genomfördes av extern part med positivt utfall 
 Nytt strategiskt mål fastställdes i augusti med syfte att stärka LightLabs kommersiella 

erbjudande 
 Två nyemissioner genomfördes under året som tecknades fullt ut 

 
KVARTAL 4, OKTOBER – DECEMBER 2012 
 I december genomfördes en nyemission inkluderande två teckningsoptioner med 

teckningsperioder under april respektive augusti 2013  
 Flera betydande steg togs inom teknikutvecklingen 
 LightLab erhöll bidrag från Energimyndigheten 

 
HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 
 LightLab deltar i den officiella svenska paviljongen på World Future Energy Summit (WFES) 

2013 i Abu Dhabi och flera viktiga kontakter med internationella aktörer knöts 
 LightLab kompetensförstärker med internationellt erkänd expertis 
 Den första funktionella prototypen är klar enligt tidplan  
 Ett Demo-kit färdigställdes under februari för att stödja marknadsaktiviteter 

 
 
 

Nyckeltal koncernen 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
Antal aktier vid periodens utgång 360 655 992* 29 085 161 13 220 528 10 496 940 6 188 726 
Antal aktier efter utspädning 360 655 992 29 085 161 13 220 528 10 496 940 6 210 093 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 85 366 008 25 781 840 12 405 209 8 640 402 6 188 726 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 86 166 008 26 781 840 12 405 209 8 640 402 6 206 669 
Aktiekurs, kr 0,09 0,38 4,16 10 9,47 
Resultat/aktie före utspädning, kr -0,36 -0,86 -1,77 -1,95 -2,17 
Resultat/aktie efter utspädning, kr -0,35 -0,86 -1,77 -1,95 -2,16 
P/E-tal, ggr Neg Neg Neg Neg Neg 
Eget kapital/aktie före utspädning 0,03 0,35 0,14 0,14 0,87 
Eget kapital/aktie efter utspädning 0,03 0,35 0,14 0,14 0,87 
Soliditet, % 65 68 27 28 60 

*Antalet aktier vid utgången av 2012 inkluderar den emission som registrerades 28 januari 2013 då emissionen slutförts per utgången av 2012 
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DETTA ÄR LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) 
Bolaget har utvecklat en teknikplattform baserad på unika kunskaper om sambanden mellan fältemission, 
emission av elektroner från kalla katoder och ljusgenerering genom lyspulver. 
Avsikten är att kommersialisera belysningsprodukter i samarbete med industriella partners. Resultatet av 
LightLabs utveckling hittills är en energieffektiv belysningsteknik med lovande belysningsegenskaper utan 
användning av kvicksilver. I Bolaget finns stor erfarenhet och omfattande kunskaper om belysningsteknologins 
olika egenskaper och användningsområden. Resultaten från Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete har 
löpande skyddats genom kvalificerat patentarbete. 
 
LightLabs aktie handlas på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Antalet 
aktieägare uppgick vid periodens slut till över 4 000. 
 
VD-ord 

När jag nu summerar 2012 kan jag konstatera att flera viktiga interna och externa händelser inträffade under 
året som sammantaget stärker bilden av LightLabs möjligheter på belysningsmarknaden. I augusti 2012 
informerade LightLab om en förändrad målbild. Det nya målet innebar att en helintegrerad prototyp skall 
färdigställas, vilket är ett steg längre än tidigare kommunicerad utveckling av en teknikplattform. Målet var att 
vi skulle klara detta på 4-6 månader, vilket vi bedömde som utmanande men realistiskt. 

Under slutet av året togs flera betydande steg i utvecklingen. Resultatet är att vi nu har den första funktionella 
prototypen färdig, en lampa som lyser när den skruvas in i en vanlig standard E27-sockel kopplad till ett vanligt 
vägguttag. 

Inledningen av 2013 har, precis som 2012 avslutades, varit mycket intensiv och vi har nu en fungerande 
lampprototyp, med inbyggd elektronik, på laboratoriet. Nu skall prototypen fortsatt utvecklas under den 
närmaste tiden för att inom någon månad kunna presenteras i publika sammanhang.  Det finns utmaningar och 
risker kvar, men vi ser inga fundamentala hinder och utvecklingen följer tidsplanen. Vi arbetar just nu med 
förbättring av vissa komponenter, smärre justeringar i drivelektroniken och ytterligare förbättring av ljusbilden.  

Under början av året har vi knutit flera mycket välrenommerade namn till vår verksamhet, Jan-Otto Carlsson, 
Claes Hammar och Göran Mörk. Alla tre bidrar med unika kunskaper och industriella erfarenheter som är 
mycket värdefulla för oss i den nuvarande utvecklingsfasen. Deras engagemang är också ett uttryck för det 
intresse som finns runt LightLab och vår unika belysningsteknik. 

Jan-Otto Carlsson är professor i oorganisk kemi vid Uppsala Universitet. Han är en internationell auktoritet 
inom vårt kärnområde att få material att växa på strukturer och han utgör en betydande förstärkning till 
bolaget. Jan-Otto kan hjälpa oss att snabbare nå en produktionsoptimerad kemisk process. 

Claes Hammar arbetar intensivt med övergripande modellering och simulering av alla väsentliga mekanismer 
som berör elektron- och fotontransporter genom LightLabs materialsystem. Detta arbete är väsentligt för 
dimensioneringen av nanostrukturer i katoden såväl som dimensioneringen av det ledande skiktet i anoden 
och ljuspulverstrukturen. 

Göran Mörk har under hösten utvecklat och optimerat elektronikkonstruktionen. Resultatet av det arbetet är 
en konstruktion som är välanpassad för våra prototyper med avseende på bland annat elektriska egenskaper 
och storlek. Vi kommer under året att fortsätta arbetet att reducera kostnaderna och dessutom förbereda 
elektronikplattformen för utökade funktioner. Vi har nu en konkurrenskraftig elektroniklösning och har löst 
högspänningsgenereringen på ett tillfredställande och säkert sätt. 

Jag kan också konstatera att omvärldsfaktorer talar för att LightLabs belysningsteknik ligger i tiden. Vi har fått 
ett globalt kvicksilverförbud. Efter åratal av förhandlingar har nu 140 länder enats om ett historiskt avtal att 
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minska utsläppen av kvicksilver, ett av världens värsta miljögifter som hotar miljön och hälsan för miljontals 
människor. 

Parallellt med teknikutvecklingen för vi dialog med ett stort antal intressenter och deltar i flera 
marknadsaktiviteter. Bland annat deltog LightLab på World Future Energy Summit (WFES) 2013, som hölls i Abu 
Dhabi i januari. LightLab var en del i den svenska paviljongen som arrangerades av Energimyndigheten och 
Business Sweden. Slutsatsen vi kan dra av vårt deltagande är att det finns ett stort sug efter alternativ 
belysningsteknik som i första hand kan ersätta den gamla men även utmana dagens nya tekniker.  

Under året som gick har vi fört diskussioner med industriella partners som gav oss tydliga indikationer på att 
intresset för alternativ till dagens lågenergilampor (CFL) är stort i Kina och även i andra länder. Intresset är 
både finansiellt och industriellt. Vidare fick vi som tidigare meddelats tydliga indikationer på att 
teknikplattformen måste drivas fram till ”nära produkt” för att teknikrisken skall bedömas som låg. Detta ledde 
till att vi i augusti 2012 ändrade målbilden. Förskjutningen i målbilden medförde att vi inom den fastlagda 
finansiella ramen behövde utveckla mer teknik och driva utvecklingen längre än någonsin tidigare. Detta har 
varit möjligt genom mycket stora individuella ansträngningar i organisationen och vår förmåga att attrahera 
kompetenta medarbetare. 

För att intensifiera dialogen med intressenter inom belysningsmarknaden och ytterligare höja intresset för 
LightLabs teknik har vi tagit fram ett nytt ”Demo-kit” som är förberett för den nya integrerade lampan.  

Avslutningsvis vill jag peka på att LightLab stärkt sin ställning på flera centrala områden. Vi har fortfarande 
utmaningar inom teknik, finansiering, struktur och resurser.  Vi tar oss an dessa utmaningar med stort 
engagemang och jag bedömer att vi har åstadkommit väsentliga framsteg på samtliga. Låt mig nämna att vi 
med vår nya kompetensbas kommer att arbeta intensivt med att färdigställa katodprocessen. När den är 
etablerad kan vi påbörja nästa steg i produktionsförberedelserna. Finansieringen av bolagets fortsatta 
utveckling är viktig och dess betydelse för bolagets förmåga att leverera resultat kan inte underskattas. Jag och 
mina medarbetare räknar med att vi ska finna svar på de återstående tekniska utmaningarna under detta år 
och hoppas på fortsatt förtroende. 
 
Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab Sweden AB (publ) 
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FINANSIELL OCH ÖVRIG INFORMATION 
 
Organisation och personal 
LightLab bedriver verksamhet både i Sverige och i Taiwan. Koncernen omfattar moderbolaget LightLab Sweden 
AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightLab Asia Corp. i Taiwan och Bright Europe AB (vilande). LightLab 
Sweden AB (publ) ansvarar för koncernledning, forskning och utveckling. I LightLab Asia Corp. bedrivs 
laboratorieverksamhet, prototypproduktion, tester och utvärdering. 
 
Vid periodens utgång hade LightLab 28 medarbetare inklusive externa konsulter. Antalet medarbetare i Taiwan 
uppgick till 9. Totalt motsvarar antalet medarbetare 19,3 heltidsanställda. 

Teknologiutvecklingen 
LightLab följer tidigare annonserad plan för utvecklingen av en helintegrerad klotlampsprototyp i s.k. A19-
format med E27-sockel. 

Under oktober och november 2012 kom väsentliga ingående delar och komponenter på plats. I december 
påbörjades integrationsarbetet och i mitten av januari blev den första funktionella prototypen klar på 
laboratoriet, alltså den första helintegrerade prototyp som genererar ljus när den skruvas in i en vanlig 
standard E27-sockel kopplad till ett normalt vägguttag. 

Under de närmaste månaderna fortsätter arbetet med förbättringar av prototypen. Detta sker inom fem 
områden: 

1) Förbättring av vissa ingående komponenter. Detta rör främst glas och är alltså inte kopplat till LightLabs 
belysningsteknologi som sådan utan syftar till att få fram en bra och stabil prototyp med goda egenskaper.  

2) Smärre justeringar i drivelektroniken görs för att öka robustheten.  
3) Ytterligare förbättring av utseende, framförallt ljusbilden.  
4) Ytterligare förbättring av prestanda. Detta är inte enbart inriktat på de första prototyperna utan är en del 

av det kontinuerliga teknikutvecklingsarbetet mot produkt.  
5) Katodens tillverkningsprocess är mycket viktig för lampans egenskaper, exempelvis avgörande för hur 

ljuset uppfattas, samt för hur ljuskällan skall kunna produceras effektivt. Här återstår fortfarande en del 
arbete. Kompetensförstärkningar har genomförts under början av året för att genomföra återstående 
processutveckling.   

 
Framtidsutsikter 
LightLab bedriver verksamhet för att utveckla en ny teknik för belysning. Bolaget bedömer att det finns en 
mycket stor potential på belysningsmarknaden.  

Det finns ett stort behov av ny belysningsteknologi. Detta behov skapas av starka krav på minskad 
miljöpåverkan genom energieffektivisering och giftfrihet. EU-länderna och en rad andra länder, inklusive Kina, 
har beslutat om en gradvis utfasning av glödlampor och ytterligare myndighetsbeslut ställer krav på ett 
teknikskifte inom belysningsmarknaden. LightLabs teknologi passar väl in i detta teknikskifte och om Bolaget 
lyckas i pågående utvecklingsarbete finns en betydande potential för Bolaget. 
 
LightLabs verksamhet är baserad på avancerad forskning och utveckling. Forskning på ett nytt område, i vårt 
fall belysning baserad på fältemissionsteknologi, innehåller teknologiska och marknadsmässiga risker. Styrelsen 
bedömer dock att riskerna i verksamheten motiveras av det potentiellt höga marknadsvärde som ett 
kommersiellt genombrott kan innebära.  
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Resultat och ställning 
Koncernresultatet efter finansiella poster uppgick till TSEK -30 566 (-22 160), varav TSEK -10 767 (-8 368) avsåg 
personalkostnader. Under december 2012 genomfördes en emission som tillförde bolaget MSEK 13,5 före 
emissionskostnader i januari 2013. 

Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för 2012.   
 
Patent 
LightLabs patentportfölj innehåller totalt 69 patent och patentansökningar. Patenten är fördelade över 15 
patentfamiljer. 

Närstående transaktioner 
Till aktieägare och styrelseledamoten Magnus Stuarts bolag CCA Chieftain Corp. AB har konsultarvode utgått 
med 983 000 SEK och till aktieägaren och styrelseledamoten Kristina Fahls bolag Theleon & Partner AB har 
konsultarvode utgått med 44 250 SEK. Samtliga styrelseledamöter har erhållit styrelsearvoden om 100 008 SEK 
vardera och styrelsens ordförande har erhållit 200 004 SEK i styrelsearvode. 

Redovisningsprinciper och granskning 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. 

Antal utestående aktier och optioner 
På den extra bolagsstämman 2012-11-16 beslutades att genomföra en nyemission omfattande aktier och 
teckningsoptioner, tillsammans bildande en unit med företräde för bolagets aktieägare. Genom 
företrädesemissionen ökade aktiekapitalet i bolaget med 5 409 839,88 kr och uppgår därefter till 7 213 119,84 
kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 360 655 992, varav 15 000 av serie A och 360 640 992 av serie 
B. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 28 januari. Det maximala antalet aktier efter nyemissionen 
och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår då till 766 393 983. 

På årsstämman 2010 beslutades att emittera högst 800 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption skall, 
under perioden till och med den 31 maj 2013, berättiga till teckning av ny B-aktie till en teckningskurs om 11 
SEK. 
 
Kommande rapportering 
     2013 05 16    Kvartalsrapport 1 
     2013 05 16      Årsstämma 
     2013 08 22        Kvartalsrapport 2 
     2013 11 14          Kvartalsrapport 3 
     2014 02 20     Bokslutskommuniké 
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Bolagets styrelse 
Erik Åsbrink, styrelseordförande  Kristina Fahl, styrelseledamot 
Teckningsoptioner: 4 619 048   Teckningsoptioner: 419 524 
A-aktier: 0     A-aktier: 0 
B-aktier: 3 251 750   B-aktier: 320 000 

Björn Varnestig, styrelseledamot  Christer Lindberg, styrelseledamot 
Teckningsoptioner: 512 794   Teckningsoptioner: 1 839 949 
A-aktier: 0     A-aktier: 0 
B-aktier: 369 032   B-aktier: 1 436 470 

Björn Karlsson, styrelseledamot  Magnus Stuart, styrelseledamot 
Teckningsoptioner: 788 410    Teckningsoptioner: 1 800 847 
A-aktier: 0     A-aktier: 0 
B-aktier: 647 899   B-aktier: 1 334 562 
  

Bolagets verkställande ledning 
Jan-Erik Lennefalk, VD 
Teckningsoptioner: 1 797 635 
A-aktier: 0  
B-aktier: 1 229 090 
 
 
Stockholm 2012-02-21 
 
Styrelsen 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab Sweden AB (publ) 
Mobil: 0702-519 192 
 
Per Olsson, IR-ansvarig 
Mobil: 0730-804 959 
per.olsson@lightlab.se  
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RÄKENSKAPER 
 

Koncernresultaträkning 
(TSEK) 

2012  
okt-dec 

2011  
okt-dec 

2012  
jan-dec 

2011  
Jan-dec 

2010  
Jan-dec 

Rörelsens intäkter      
Övriga rörelseintäkter 570 181 834 755 64 
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader -4 681 - 4 556 -20 243 -14 328 -14 698 
Personalkostnader -2 552 -2 316 -10 767 -8 368 -7 043 
Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar 

-169 -118 
-687 -515 -497 

 
  

   
Rörelseresultat -6 832 - 6 809 -30 863 -22 456 -22 174 
      
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 24 348 374 394 306 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -26 1 -77 -98 -102 
      
Resultat efter finansiella poster - 6 882 -6 460 -30 566 -22 160 -21 970 
      
Årets resultat -6 882 - 6 460 -30 566 -22 160 -21 970 
      

 
 

Koncernbalansräkning  
(TSEK) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31  
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar 1 893 2 077 1 736 1 507 1 603 
Finansiella anläggningstillgångar - 5 5 5 5 
Summa anläggningstillgångar 1 893 2 082 1 741 1 512 1 608 
      
Omsättningstillgångar      
Fordringar 12 548 3 045 1 548 1 430 951 
Kortfristiga placeringar - - - 406 2 975 
Kassa och bank 4 891 9 955 3 285 2 000 3 477 
Summa omsättningstillgångar 17 439 13 000 4 833 3 836 7 403 
      
Summa tillgångar 19 332 15 082 6 574 5 348 9 011 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital 12 524 10 183 1 793 1 508 5 395 
Långfristiga skulder 819 1 469 1 469 1 469 1 469 
Kortfristiga skulder 5 989 3 430 3 312 2 371 2 147 
Summa eget kapital och skulder 19 332 15 082 6 574 5 348 9 011 

    
  

Ställda säkerheter inga inga inga inga inga 
Ansvarsförbindelser inga inga inga inga inga 
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Förändringar i koncernens eget kapital 
(TSEK) 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31  
Ingående eget kapital enligt balansräkning 10 183 1 793 1 508 5 395 1 8530 
      
Valutakursdifferenser -67 -19 -168 -127 297 
Periodens resultat -30 566 -22 160 -21 970 -16 831 -13 432 
Nyemission 32 974 30 569 22 423 13 071 0 
      
Eget kapital vid periodens utgång 12 524 10 183 1 793 1 508 5 395 

 
 
 
 

Kassaflödesanalys för koncernen 
(TSEK) 

2012  
okt-dec 

2011  
okt-dec 

2012  
jan-dec 

2011  
jan-dec 

2010  
jan-dec 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapitalet - 6 713 -6 342 -29 879 -21 645 -21 473 
      
Förändringar i rörelsekapitalet      
Minskning/ökning av varulagret   - - - 
Minskning/ökning av kortfristiga 
fordringar 

-10 151 -978 
- 9 503 -1 497 -118 

Ökning av kortfristiga skulder 2 108 805 2 559 118 941 
      
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-14 756 -6 515 
-36 823 -23 024 -20 650 

      
Investeringsverksamheten      
Förvärv inventarier 204 -360 -398 -811 -658 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-204 -360 
-398 -811 -658 

      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission 11 251 0 32 974 30 569 22 423 
Amortering av lån -135  -650   
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

11 116 0 
32 324 30 569 22 423 

      
Periodens kassaflöde -3 436 -6 875 -4 897 6 734 1 115 
      
Ingående likvida medel 8 529 16 858 9 955 3 285 2 406 
Kursdifferenser -202 -28 -167 -64 -236 
Utgående likvida medel 4 891 9 955 4 891 9 955 3 285 
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