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DELÅRSRAPPORT
KVARTAL 3 2022

FINANSIELLA HÄNDELSER
Tredje kvartalet  

 Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,1) mkr

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,7 (-8,0) mkr

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,0 (-3,7) mkr

 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,05) kr

Delåret januari-september

 Nettoomsättningen uppgick till 0,3 (0,2) mkr

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -40,0 (-24,0) mkr

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38,5 (-21,8) mkr

 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,38 (-0,24) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Tredje kvartalet

 SaltX Technology inledde ett kommersiellt samarbete med SMA Mineral AB,  
en av Nordens ledande kalkproducenter. Samarbetet syftar till att påskynda  
den gröna övergången inom kalk- och cementindustrin med SaltX innovation  
– Electric Arc Calciner 

 Per Bodén, SMA Mineral AB vald till ny styrelseledamot

NYCKELTAL

Koncernen, Tkr Kv 3 2022 Kv 3 2021 9 mån 2022 9 mån 2021 Helår 2021
Nettoomsättning 150 103 256 164 164
Rörelseresultat (EBIT) -10 668 -7 999 -39 687 -24 043 -37 587
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,09 -0,05 -0,38 -0,24 -0,39
Eget kapital 143 750 127 761 143 750 127 761 112 375
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 041 -3 658 -38 468 -21 753 -36 092
Soliditet (eget kapital/balansomslutning) 81% 76% 81% 76% 74%

” ELEKTRIFIERAR 
UTSLÄPPSTUNG 
INDUSTRI.  

LÄS MER PÅ SIDAN 4
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VD HAR ORDET
EN STARKARE AKTÖR FÖR EN  
ELEKTRIFIERAD INDUSTRI
SaltX som bolag är för-
knippat med storskalig 
energilagring där vi laddar 
med fossilfri el och laddar 
ur med högtempererad 
ånga. Vi strävar efter att 
hela tiden utveckla bättre 
och mer effektiva lösning-
ar för våra kunder och det 
arbetet har nu resulte-
rat i att vi har utvecklat, 
konstruerat och testat 
en ny typ av laddnings-
reaktor. Vi kallar denna 
produkt för EAC (Electric 
Arc Calciner). EAC är en 
effektiv laddare av vårt 
energilager och den möj-
liggör också elektrifiering 
av industriella processer. 
Här har vi i första hand 
siktet inställt på kalk- och 
cementindustrin som 
tillsammans står för hela 
8 % av världens totala kol-
dioxidutsläpp, ett av vår 
tids största och viktigaste 
klimatproblem att lösa. 

Energilagring gör det 
”oplanerbara” planerbart, 
dvs vi möjliggör en om-
ställning från fossila 
bränslen till fossilfria 
bränslen då energilagret 
kan användas när vind 
och sol inte är tillgängligt.    

Att göra det möjligt att 
ersätta fossila bränslen 
och därmed förhindra 
utsläpp av koldioxid är 
och har alltid varit den 

viktigaste ledstjärnan för 
oss på SaltX. Med bredd-
ningen av vår verksam-
het, blir vi en ännu star-
kare fiende mot 
industrins beroende av 
fossila bränslen.

ELEKTRIFIERING 
Genom vår senaste inn-
ovation, EAC, har vi nu 
ytterligare ett starkt ben 
att stå på. SaltX blir en 
viktig och stark aktör för 
att kraftigt kunna minska 
de industriella globala 
koldioxidutsläppen. Vår 
strävan med den här 
tekniken är att befästa 
en position som ett bolag 
som har kompetens, kraft 
och vilja att minska indu-
strins koldioxidutsläpp – 
vi kallar oss ett ”House of 
Decarbonization”. 

Denna programförkla-
ring och förstärkning av 
vår inriktning kan tyckas 
stor, men vi är övertygade 
om att det är rätt väg att 
gå vilket bland annat vår 
nya aktieägare i SaltX – 
SMA Mineral – skriver 
under på. Av de två 
benen vi bygger företa-
gets framtid på ligger 
kalkindustrin närmast i tid 
då klimatneutral kalk 
efterfrågas av kunderna.

Under kvartal tre har vi 
tagit ytterligare steg i att 

planera och konstruera 
vår kommande testan-
läggning för elektrifie-
ringsteknik. Vi planerar 
att uppföra ett 2 MW 
”Research Center”, en 
större testanläggning för 
att kunna utföra tester 
med olika material till 
olika applikationer. Paral-
lellt startar vi planeringen 
av en första fullskalig 
fabrik med högre effekt 
tillsammans med vår 
partner SMA Mineral. 
Detaljer om placering och 
tidplan återkommer vi till.

En stor anledning till att 
vi kan gå snabbt fram är 
det goda samarbetet med 
SMA Mineral. Matchning 
mellan de två bolagen är 
mycket bra där mervärden 
skapas för båda parter, för 
SMA:s kunder och inte 
minst för klimatet. 

ENERGILAGRING
 Vi har slutfört testkör-
ningar i anläggningen i 
Bollmora där vi byggt en 
200 kW energilagringsan-
läggning med både ladd-
ningsreaktor och urladd-
ningsreaktor. Vi har haft 
ett stort intresse av denna 
anläggning med många 
grupper av kundbesök 
under den senaste tiden, 
vilket är glädjande.

Diskussioner pågår 

”SAMARBETET 
MED SMA  
MINERAL SKAPAR 
MERVÄRDEN 
FÖR BÅDA 
PARTER, SMA:S 
KUNDER OCH 
INTE MINST FÖR 
KLIMATET.
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med flertalet kunder och 
partners inom lite olika 
applikationsområden 
både i Sverige och utom-
lands. Nästa steg är att  
ta tekniken och applika-
tionen vidare till en  
högre mognadsgrad 
tillsammans med en 
engagerad slutkund.

 
AVSLUTNINGSVIS
 Vår egenutvecklade 
laddningsreakor har givit 
oss två ben att stå på, 
men framför allt har vår 
nya teknik markant ökat 
våra möjligheter att i 
nutid bli en stark aktör 
för den gröna industriella 
klimatomställningen.

 Den starka viljan hos 
SMA att ställa om sin 
tillverkning, gör att vi 
under de närmsta måna-
derna kommer att priori-
tera att fullfölja vårt löfte 
att industrialisera 
EAC-tekniken och med 
gemensamma krafter 
planera för att bygga den 
första klimatneutrala 
kalkfabriken i världen. 
Detta för att så snart som 
möjligt kunna erbjuda 
slutkunder klimatvänliga 
produkter, ”från ax till 
limpa”. 

Även om vi går mot 
mörkare tider till hösten, 
har framtiden aldrig sett 
så ljus ut för vårt bolag 
som nu. 

Tack för ordet och  
förtroendet!    

Carl-Johan Linér, VD                                                                                                                                 
Stockholm, 
november, 2022

Carl-Johan Linér
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SALTX NYA MARKNAD
KALK – INDUSTRINS  
”BLODOMLOPP”

De flesta av oss tänker 
nog på kalkbrotten runt 
om i vårt land när kalk 
kommer på tal. Andra tän-
ker möjligen på kalk stenen 
som en mark- och deko-
rationsdetalj. Få av oss 
vet hur viktig kalk är för 
produkter vi tar för givet i 
livet. Här får du en in-
blick i ”kalkens värld”; hur 
kalken används och varför 
den är så viktig för oss 
människor. Och varför det 
är bråttom att ställa om 
industrin från grunden.

KALKENS HISTORIA 
Kalksten har brutits och 
använts av människan i 
tusentals år. Ingen vet 
exakt hur länge stenen 
använts, men det finns 
fyndigheter runt medel-
havet som visar att kalk-
sten användes som bin-
demedel för drygt 9000 
år sedan. Sverige har gott 
om kalksten med en bred 
geografisk spridning. I 
Dalarna, Värmland, Närke, 
Västergötland och Skå-
ne samt på Gotland och 
Öland finns det brytvärda 
lager av kalksten.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
En stor del av industrin 
använder sig av kalk i sin 
produktion och majori-
teten av de produkter vi 
människor konsumerar, 
har på ett eller annat sätt 
framställts med hjälp av 
kalk. Stenen används 
framför allt för två saker; 
som ett reningsmedel i 
en industriell process där 
man vill ta bort oönska-
de ämnen, eller som en 
utfyllnad för att få rätt 
konsistens på en produkt 
man tillverkar.

FÖR INDUSTRIN 
De främsta användarna 
av kalk är järn- och stål-
industrin. Här är kalkens 
uppgift att rena stålet 
från svavel och fungera 
som ett bindemedel för 
slaggprodukter. Kalken 
används både vid malm- 
och vid skrot baserad 
ståltillverkning. Vid 
tillverkning av rostfritt 
stål behövs dessutom en 
högre andel kalk än vid 
vanlig ståltillverkning. 

Inom massa- och 
pappersindustrin används 

kalk för flera funktioner. 
Materialet fungerar som 
en kemikalie då man 
framställer sulfatmassa 
och används som fyllme-
del vid papperstillverk-
ning. Kalk, i en vidareut-
vecklad form, har även en 
viktig funktion som ett 
bestrykningspigment för 
papper. 

Kalk har också en 
avgörande viktig funk-
tion inom bygg- och 
anläggningsindustrin. Här 
behövs stora mängder av 
produkter framställda från 
kalk för tillverkning av till 
exempel betong, cement, 
glas, asfalt och tegel, för 
att nämna ett antal. Här är 
den primära användning-
en att blanda i kalk som 
ett utfyllnadsmaterial för 
att få de egenskaper som 
efterfrågas gällande till 
exempel hållfasthet. Kalk 
används även för tillverk-
ning av isoleringsmaterial 
och som stabiliseringsme-
del i färg och spackel. 

FÖR LANTBRUKET 
För att motverka försuran-
de faktorer från främst 
gödsling inom jordbruket, 
används kalk som ett ”ba-
lanseringsmedel”. Kalk-
ningen har här en positiv 
effekt på flera sätt, skör-
darna blir inte bara större 

Kalk är ett av världens mest använda material som har  
haft en betydande roll i framväxten av det moderna sam-
hället. Kalk används bland annat för tillverkning av  
stål, vid vattenrening, för cement- och papperstillverkning. 

KALK ANVÄNDS 
FRAMFÖR ALLT 
FÖR TVÅ SAKER; 
SOM ETT  
RENINGSMEDEL 
I EN INDUSTRIELL 
PROCESS … 
ELLER SOM 
UTFYLLNADS
MATERIAL.
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ATT KRAFTIGT 
REDUCERA KALK
INDUSTRINS  
UTSLÄPP HAR  
EN MYCKET STOR 
INVERKAN PÅ 
HUR SNABBT VI 
KAN BROMSA 
DEN GLOBALA 
UPPVÄRMNINGEN.

utan också bättre, då kalk 
motverkar att grödorna 
tar upp skadliga metaller. 
Olika kalkprodukter 
används även i foderme-
del för att stärka djurens 
skelett- och nervutveck-
ling. Kompletterande kalk 
behövs för kossor och 
höns ska kunna produce-
ra mjölk och ägg. 
 
FÖR EN BÄTTRE MILJÖ
Kalk har inte bara en vik-
tig funktion som grundpe-
lare för att bygga upp våra 
samhällen, kalken har ock-
så en funktion att fylla för 
att rena vattnet vi drick-
er och luften vi andas. I 
Sverige är vi bortskämda 
med att ha högkvalitativt 
vatten att dricka direkt 
ur kranen, det skulle inte 
vara möjligt om inte kalk 
användes för att justera 
PH-värden samt fungera 
som mjukgörare i våra 
vattensystem. 

Historiskt och under 
överskådlig tid framåt, 
används även kalk för att 
stoppa försurning av våra 
vattendrag. Naturligtvis 
ska åtgärder främst sättas 
in vid källan till utsläppen 
så vi kan förhindra nega-
tiv miljöpåverkan. Tills vi 
är där kommer kalken 
rädda våra vattendrag 
och fortsätta att spela en 
viktig roll för miljön. 

Kalk används även vid 
rening av rökgaser vilket 
är ett stort problem i 
världen, framför allt i de 
delar där koleldade 
kraftverk är i bruk.  
I Sverige, som kommit 
långt i användandet av 

förnybar energi, används 
tekniken för rening av 
gaser från sopförbrän-
ningsanläggningar. 

KALKINDUSTRINS GRÖNA 
OMSTÄLLNING 
Hela 8 procent av värl-
dens koldioxidutsläpp 
kommer från kalk- och 
cementindustrin. En 
mycket hög andel som gör 
den till en av de största 
utsläpparna i världen 
tillsammans med stålin-
dustrin. I jämförelse står 
flygindustrin för ca 1 
procent av världens totala 
utsläpp – kalkindustrin 
är ett klimatproblem som 
måste lösas. Utmaning-
en består i att utsläppen 
skapas vid två tillfällen. 
Dels vid upphettnings-
processen som normalt är 
baserad på fossila bräns-
len, dels då den inbundna 
koldioxiden i kalkstenen 
frigörs vid upphettning. 
Brytning i sig medför 
också utsläpp, men utgör 
en ytterst liten del av de 
totala utsläppen. Ungefär 

30 procent av utsläppen 
sker vid upphettningen 
och resterande 70 pro-
cent kommer således från 
den inbundna koldioxiden 
i stenen. Att kraftigt redu-
cera och helst helt elimi-
nera dessa utsläpp har en 
mycket stor inverkan på 
hur snabbt vi kan bromsa 
den globala uppvärmning-
en genom kraftigt mins-
kade koldioxidutsläpp.

Den elektrifieringsteknik 
vi på SaltX utvecklat är en 
del i att lösa denna utma-
ning. Vi ersätter fossila 
bränslen med förnybar 
elektricitet och med vår 
innovation, Electric Arc 
Calciner (EAC), kan vi iso-
lera och separera koldiox-
iden vid upphettningspro-
cessen. Tillsammans med 
vår partner SMA Mineral 
har vi för avsikt att bli först 
i världen med storskalig 
produktion av klimat-
neutral kalk och på så sätt 
bidra till industrins gröna 
omställning. 
Källor: SMA Mineral & Svenska 
kalkföreningen 

Kalkbrott
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SALTX VERKSAMHET

ELEKTRIFIERING
SaltX senaste innovation, 
Electric Arc Calciner är en 
unik patentsökt teknisk 
lösning som möjliggör en 
elektrifiering av den indu-
striella processen kalci-
nering – att hetta upp ett 
material till mycket höga 
temperaturer. Syftet med 
kalcinering är att driva 
bort ett ämne eller åstad-
komma en fasövergång.

Tekniken ersätter 
fossilbaserad upphettning 
med förnybar elektricitet 
och isolerar och separerar 
koldioxiden i upphett-
ningsprocessen och har 
en hög energieffektivitet. 
Kalcinering används av 
flertalet industrier, varav 
de vanligaste förekom-
mande är kalk- och ce-
mentindustrin. Dessa 
industrier är tillsammans 
en av världens största 
utsläppare av koldioxid.

Med SaltX teknik kan 
kunden effektivt ställa 
om sin produktion och 

kraftigt minska sina 
utsläpp.

ENERGILAGER
Klimatomställningen 
innebär att förnybara 
energislag byggs ut samt 
att industrin behöver 
ersätta fossila bränslen 
i sin produktion med 
förnybar elektricitet. 
Det här ställer nya krav 
på flexibilitet och lager i 
energisystemet.

SaltX energilagringslös-
ning bidrar till att kunna 
lagra stora kvantiteter 
av energi till städer och 
industrier för att möjlig-
göra en snabbare och mer 
stabil övergång till för-
nyelsebara energikällor. 
Genom att ladda energi-
lagret med förnybar el, 
eller överskott av el från 
befintligt nät, kan urladd-
ning ske när så önskas 
med högvärdig ånga.

Såväl energisektorn som 
industrin har krav på sig att 
ställa om sin produktion 
för att minimera koldioxid-
utsläpp och nå de globala 
klimatmålen. SaltX energi-
lager hjälper kunderna att 
ställa om genom att erbju-
da elektrifiering, ökad 
flexibilitet samt redundans.

SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och 
marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för  
kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksam-
het inom storskaliga energilagringslösningar och  
elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. 
Ambitionen är att bli en ledande aktör för den gröna  
industriella omställningen genom att bidra till att eliminera 
miljontals ton av koldioxidutsläpp.

ELECTRIC ARC 
CALCINER – 
EN PATENTSÖKT 
LÖSNING SOM 
MÖJLIGGÖR 
PRODUKTION AV 
KALK OCH CEMENT 
MED KRAFTIGT 
MINSKADE 
UTSLÄPP.

SALTX VERKSAMHETSOMRÅDEN

Segment Elektrifiering Energilager

Grön Kalk Grön Cement Power to SteamApplikationer

SaltX verksamhet bedrivs inom två olika verksamhetsben – elektrifiering och energilager. För dessa 
finns för närvarande tre applikationsområden riktade mot industrin i syfte att reducera sektorns kol-
dioxidutsläpp.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER

... UNDER TREDJE KVARTALET
SALTX INLEDDE SAMARBETE MED SMA 
MINERAL FÖR ATT PÅSKYNDA ÖVERGÅNGEN 
TILL PRODUKTION AV "GRÖN KALK"
SaltX Technology inledde ett kommersiellt sam-
arbete med SMA Mineral AB, en av Nordens le-
dande kalkproducenter. Samarbetet syftar till att 
påskynda den gröna övergången inom kalk- och 
cementindustrin med SaltX innovation – Electric 
Arc Calciner. 

NY STYRELSLEDAMOT
SaltX Technology höll i augusti en extra bolags-
stämma där det beslutades att utse Per Bodén 
till ny ledamot i styrelsen. Per är sedan 2015 
anställd som marknads- och affärsutvecklings-
direktör vid SMA Mineral AB.

SMA:s anläggning i Röyttä, Finland.
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FINANSIELL ÖVERSIKT

JULISEPTEMBER  
– KVARTAL 3 2022  

INTÄKTER, KOSTNADER  
OCH RESULTAT

Nettoomsättning
Nettoomsättning för kvarta-
let uppgick till 150 (103) tkr 
och avsåg en förstudie för ett 
energi bolag. Kostnaderna för 
uppdraget redovisas inom rörel-
sens kostnader (övriga externa 
och personalkostnader).

Aktiverat arbete för 
egen räkning 
Aktiverat arbete för egen räk-
ning uppgick till 0 (7 779) tkr i 
kvartalet.

Övriga intäkter 
Övriga intäkter i kvartalet upp-
gick till 29 (7) tkr.

Kostnader
Kostnader under kvartalet 
uppgick till -10 847 (-15 888) 
tkr, fördelat på övriga externa 
kostnader -3 349 (-10 215) 
tkr, personalkostnader -4 536 
(-4 113) tkr samt avskrivning-
ar på anläggningstillgångar på 
-2 962 (-1 560) tkr. 

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet blev -10 668 
(-7 999) tkr.

Finansiella poster
Resultat från finansiella poster 

uppgick till 178 (2 667) tkr och 
bestod av ränta på skulder till 
Energimyndigheten och Almi 
Företagspartner samt på lea-
singskulder. Räntesatsen på 
dessa skulder är kring 6 pro-
cent. Vidare ingår förändring i 
verkligt värde på aktierna i Cen-
tral Development Holdings Ltd 
som var positiv under kvartalet 
med 628 (3 112) tkr.

Resultat före skatt
Resultat före skatt blev -10 490 
(-5 332) tkr.

Resultat per aktie före och 
efter utspädning uppgick till 
-0,09 (-0,05) kr.

KASSAFLÖDE, INVESTERING 
OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten i kvartalet upp-
gick till -12 041 (-3 658) tkr.

Koncernens likvida medel vid 
kvartalets slut uppgick till 
83 773 (67 448) tkr.

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder uppgick till 
25 285 (27 893) tkr och bestod 
av lån från Energimyndigheten 
om 24 386 tkr och Almi Före-
tagspartner om 899 tkr.

Lånet från Almi amorteras 
månadsvis under 5 år.

Investeringar
Under kvartalet gjordes inves-

teringar som belastat kassa-
flödet med -254 (-7 349) tkr. 
Dessa bestod av löpande inves-
teringar i nya patent inklusive 
patentsökning på fler markna-
der samt inventarier.

Eget kapital
Eget kapital vid kvartalets slut 
uppgick till 143 750 (127 761) 
tkr eller 1,19 (1,24) kr per aktie. 
Soliditeten vid samma tidpunkt 
var 81 (76) procent.

JANUARISEPTEMBER

INTÄKTER, KOSTNADER  
OCH RESULTAT

Nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden 
uppgick till 256 (164) tkr och 
avser konsulttjänster inom pro-
duktutveckling.

Aktiverat arbete för 
egen räkning 
Aktiverat arbete för egen räk-
ning uppgick till 351 (16 145) 
tkr i perioden och avser åter-
stående mindre kostnader för 
utveckling och uppförande av 
en pilot med ny reaktorteknologi 
baserad på fluidisering.

Övriga intäkter
Övriga intäkter i perioden upp-
gick till 60 (1 180) tkr.
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UTVECKLING PER KVARTAL     
Tkr Kv 3 2021 Kv 4 2021 Kv 1 2022 Kv 2 2022 Kv 3 2022
Nettoomsättning 103 — 106 — 150
Rörelseresultat (EBIT) -7 999 -13 544 -12 374 -16 645 -10 668
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 658 -14 339 -12 295 -14 132 -12 041
Resultat per aktie, kr -0,05 -0,15 -0,14 -0,16 -0,09

Kostnader
Kostnader under perioden 
uppgick till -40 354 (-41 532) 
tkr, fördelat på övriga externa 
kostnader -17 700 (22 871) 
tkr, personalkostnader -15 201 
(-14 022) tkr samt avskrivningar 
på anläggningstillgångar på  
-7 453 (-4 639) tkr.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet blev -39 687 
(-24 043) tkr och har främst 
påverkats av den lägre aktive-
ringsgraden av utvecklingskost-
nader.

Finansiella poster
Resultat från finansiella poster 
uppgick till -1 279 (-1 152) tkr 
och bestod av ränta på skul-
der till Energimyndigheten och 
Almi Företagspartner samt på 
leasingskulder. Räntesatsen på 
dessa skulder är kring 6 pro-
cent. Vidare ingår förändring i 
verkligt värde på aktierna i Cen-
tral Development Holdings Ltd 
som var positiv under perioden 
med 33 (2 575) tkr.

Resultat före skatt
Resultat före skatt blev -40 966 
(-22 891) tkr.

Resultat per aktie före och 

efter utspädning uppgick till 
-0,38 (-0,24) kr.

KASSAFLÖDE, INVESTERING 
OCH FINANSIELLA STÄLLNING

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten i perioden upp-
gick till -38 468 (-21 753) tkr.

Investeringar
Under perioden gjordes investe-
ringar som belastat kassaflödet 
med -1 134 (-13 842) tkr. Dessa 
bestod av balanserade utgifter 
för utveckling av en pilotanlägg-
ning med en fluidiseringsreaktor 
samt löpande investeringar i nya 
patent inklusive patentsökning 
på fler marknader samt inven-
tarier.

MODERBOLAGET
Moderbolagets, SaltX Tech-
nology Holding AB (publ), 
verksamhet omfattar koncern-
gemensamma tjänster och 
förvaltning av dotterbolaget 
SaltX Technology AB samt att 
upprätthålla bolagets notering 
på Nasdaq First North Premier 
Growth Market.

Resultat före skatt för perio-
den uppgick till -8 324 (-4 042) 

tkr. Moderbolagets disponibla 
likvida medel uppgick per 30 sep-
tember till 78 582 (60 964) tkr.

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet uppgick vid peri-
odens utgång till 9 688 186,72 
kr bestående av 121 102 334 
aktier à 0,08 kr.

Bolaget genomförde en  
riktad emission om 18 165 350 
aktier i juni 2022 som registre-
rades i juli . Emissionen teckna-
des av SMA Mineral AB, en  
av bolagets samarbetspartners, 
till 4,00 kronor per aktie vilket 
tillfört bolaget 72,7 miljoner 
kronor.

AKTIEN
Aktien i SaltX är noterad på 
Nasdaq First North Premier 
Growth Market.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för perio-
den uppgick till -0,38 (-0,24) 
kr baserat på ett medeltal om 
107 982 915 (95 436 984) 
aktier, före utspädning. I maj 
genomförde bolaget en emis-
sion av teckningsoptioner varav 
738 000 tecknats av nyckelper-
soner. Detta påverkar dock inte 
på grund av negativt resultat.

FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITAL UNDER ÅR 2022     
  Förändring Ackumulerat      Förändring   Ackumulerat
	 	 aktiekapital	 aktiekapital	 antal	aktier	 antal	aktier
Ingående balans 2022  — 8 234 958,72 — 102 936 984
Riktad emission (2022)  1 453 228,00 9 688 186,72 18 165 350 121 102 334
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Väsentliga risker och  
osäkerhetsfaktorer
All affärsverksamhet och allt 
ägande av aktier är förenat 
med risker. Risker som hante-
ras väl kan innebära möjlighe-
ter och värdeskapande, medan 
det motsatta kan medföra 
skador och förluster. Riskerna 
kan delas in i marknadsrela-
terade, rörelserelaterade och 
finansiella risker. 

Se vidare bolagets årsredo-
visning på hemsidan.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med In-
ternational Financial Reporting 
Standards (IFRS) sådana de an-
tagits av EU samt RFR 1 Kom-
pletterande redovisningsregler 
för koncerner samt Årsredo-
visningslagen. Delårsrapporten 
har upprättats i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering. 

Moderbolagets redovisning 
är upprättad enligt Årsredovis-
ningslagen och Rådet för finan-
siell rapporterings rekommen-
dation RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer. Tillämp-
ningen av RFR 2 innebär att 
moderbolaget i delårsrappor-
ten för den juridiska personen 
tillämpar samtliga av EU antag-
na IFRS och uttalanden så 
långt detta är möjligt inom 
ramen för årsredovisningsla-
gen, tryggandelagen och med 
hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. 
Delårsrapporten för moderbo-
laget har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen.
Tillämpade redovisnings-
principer överensstämmer 
med de som beskrivs i SaltX 
Technology koncernens års-
redovisning för 2021.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER  
TOTALRESULTAT – SAMMANDRAG

Tkr Kv 3 2022 Kv 3 2021 9 mån 2022 9 mån 2021 Helår 2021
Nettoomsättning 150 103 256 164 164
Aktiverat arbete för egen räkning — 7 779 351 16 145 18 155
Övriga rörelseintäkter 29 7 60 1 180 1 200
SUMMA 179 7 889 667 17 489 19 519

Övriga externa kostnader -3 349 -10 215 -17 700 -22 871 -33 015
Personalkostnader -4 536 -4 113 -15 201 -14 022 -17 888
Avskrivningar av anläggningstillgångar -2 962 -1 560 -7 453 -4 639 -6 203
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -10 847 -15 888 -40 354 -41 532 -57 106

RÖRELSERESULTAT -10 668 -7 999 -39 687 -24 043 -37 587

Finansiella intäkter 2 — 12 — —
Finansiella kostnader 176 2 667 -1 291 1 152 -690
FINANSIELLA POSTER – NETTO 178 2 667 -1 279 1 152 -690

RESULTAT FÖRE SKATT -10 490 -5 332 -40 966 -22 891 -38 277

Inkomstskatt — — — — —

PERIODENS RESULTAT -10 490 -5 332 -40 966 -22 891 -38 277

Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, kr
Resultat per aktie före utspädning -0,09 -0,05 -0,38 -0,24 -0,39
Resultat per aktie efter utspädning -0,09 -0,05 -0,38 -0,24 -0,39

I koncernen återfinns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat. 
Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.       
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
– SAMMANDRAG

Tkr	 30	sep	2022	 30	sep	2021	 31	dec	2021

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar	 	
Immateriella	anläggningstillgångar	 	 	 	
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 78 701 84 249 84 795
Patent och varumärken 1 933 1 720 1 587
 80 634 85 969 86 382
Materiella	anläggningstillgångar	 	
Inventarier, verktyg och installationer 519 734 660
Nyttjanderättstillgångar 1 265 2 784 2 405
 1 784 3 518 3 065

Finansiella	anläggningstillgångar	 	
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 588 7 930 6 555
 6 588 7 930 6 555
Summa anläggningstillgångar 89 006 97 417 96 002
   
Omsättningstillgångar
Förskott leverantörer 1 442 156 91
Kundfordringar 211 — —
Övriga kortfristiga fordringar 2 016 2 119 2 696
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 323 1 288 1 300
Likvida medel 83 773 67 448 51 160
Summa omsättningstillgångar 88 765 71 011 55 247
SUMMA TILLGÅNGAR 177 771 168 428 151 249
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital  
Aktiekapital 9 688 8 235 8 235
Övrigt tillskjutet kapital 790 619 719 731 719 731
Balanserat resultat inklusive årets resultat -656 557 -600 205 -615 591
Summa eget kapital 143 750 127 761 112 375

Långfristiga	skulder	 	
Övriga skulder 25 285 26 486 26 186
Leasingskulder — 1 407 991
Summa långfristiga skulder 25 285 27 893 27 177

Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 814 3 638 3 565
Leasingskulder 1 407 1 601 1 601
Övriga skulder 1 561 1 521 1 533
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 954 6 014 4 998
Summa kortfristiga skulder 8 736 12 774 11 697
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 177 771 168 428 151 249
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
– SAMMANDRAG

KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL  

                                         Hänförligt till moderföretagets aktieägare 
    Balanserat 
   Övrigt resultat
   tillskjutet inkl. årets Summa
Tkr	 	 Aktiekapital	 kapital	 resultat	 eget	kapital

Ingående balans 1 jan 2021  7 035 665 713 -577 314 95 434
Resultat jan-sep 2021 tillika summa totalresultat  — — -22 891 -22 891
Summa totalresultat  — — -22 891 -22 891
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:
Emissioner  1 200 58 800 — 60 000
Emissionskostnader  — -4 782 — -4 782
Utgående balans 30 sep 2021  8 235 719 731 -600 205 127 761

Ingående balans 1 okt 2021  8 235 719 731 -600 205 127 761
Resultat okt-dec 2021 tillika summa totalresultat  — — -15 386 -15 386
Summa totalresultat  — — -15 386 -15 386
Utgående balans 31 dec 2021  8 235 719 731 -615 591 112 375

Ingående balans 1 jan 2022  8 235 719 731 -615 591 112 375
Resultat jan-sep 2022 tillika summa totalresultat  — — -40 966 -40 966
Summa totalresultat  — — -40 966 -40 966
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:
Riktad emission  1 453 71 208  72 661
Emissionskostnader   -1 036  -1 036
Likvid från optioner   716  716
Utgående balans 30 sep 2022  9 688 790 619 -656 557 143 750
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KONCERNENS RAPPORT  
ÖVER KASSAFLÖDEN

Tkr Kv 3 2022 Kv 3 2021 9 mån 2022 9 mån 2021 Helår 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster -10 490 -5 332 -40 966 -22 891 -38 277
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 2 335 -1 552 7 421 2 064 5 003
 -8 155 -6 884 -33 545 -20 827 -33 274

Ökning/minskning av rörelsefordringar 301 1 449 -905 409 -115
Ökning/minskning av rörelseskulder -4 342 1 777 -4 174 -1 335 -2 703
Summa förändring av rörelsekapital -4 041 3 226 -5 079 -926 -2 818
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 196 -3 658 -38 624 -21 753 -36 092
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -205 -7 261 -902 -13 368 -14 836
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -50 -88 -233 -114 -170
Kassaflöde från investeringsverksamheten -255 -7 349 -1 135 -13 482 -15 006
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Nyemission netto efter transaktionskostnader 72 540 -23 72 341 55 218 55 218
Förändring av långfristiga leasingskulder — -423 -855 -1 263 -1 688
Finansiering utveckling genom offentliga medel -1 -2 886 3 079 3 079
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 72 539 -448 72 372 57 034 56 609

Periodens kassaflöde 60 088 -11 455 32 613 21 799 5 511
Likvida medel vid periodens början 23 685 78 903 51 160 45 649 45 649
Likvida medel vid periodens slut 83 773 67 448 83 773 67 448 51 160
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Tkr Kv 3 2022 Kv 3 2021 9 mån 2022 9 mån 2021 Helår 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster -10 490 -5 332 -40 966 -22 891 -38 277
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 2 335 -1 552 7 421 2 064 5 003
 -8 155 -6 884 -33 545 -20 827 -33 274

Ökning/minskning av rörelsefordringar 301 1 449 -905 409 -115
Ökning/minskning av rörelseskulder -4 342 1 777 -4 174 -1 335 -2 703
Summa förändring av rörelsekapital -4 041 3 226 -5 079 -926 -2 818
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 196 -3 658 -38 624 -21 753 -36 092
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -205 -7 261 -902 -13 368 -14 836
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -50 -88 -233 -114 -170
Kassaflöde från investeringsverksamheten -255 -7 349 -1 135 -13 482 -15 006
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Nyemission netto efter transaktionskostnader 72 540 -23 72 341 55 218 55 218
Förändring av långfristiga leasingskulder — -423 -855 -1 263 -1 688
Finansiering utveckling genom offentliga medel -1 -2 886 3 079 3 079
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 72 539 -448 72 372 57 034 56 609

Periodens kassaflöde 60 088 -11 455 32 613 21 799 5 511
Likvida medel vid periodens början 23 685 78 903 51 160 45 649 45 649
Likvida medel vid periodens slut 83 773 67 448 83 773 67 448 51 160

NOT 1  VIKTIGA UPPSKATTNINGAR 
OCH BEDÖMNINGAR FÖR 
REDOVISNINGSÄNDAMÅL 

De uppskattningar och antagan-
den som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden för tillgångar 
och skulder är:  

 Tidigare erhållen finansiering 
från Energimyndigheten

 Långfristiga skulder består till 
största del av lån från Ener-
gimyndigheten om 24 386 tkr. 
Lånet är räntebärande med 
cirka 6 procent per år. Begäran 
om eftergift av huvuddelen av 
lånet har tillställts myndighe-
ten vid tre tillfällen och besva-
rats med negativt besked.

 Immateriella tillgångar  
Den största redovisade till-
gången i SaltX balansräkning 
utgörs av balanserade utgifter 
för utvecklingsarbeten. Dessa 
är hänförliga till basteknolo-
gin, applikationen storskalig 

energilagring, EnerStore samt 
den nya applikationen elektri-
fiering. En nedskrivningspröv-
ning av denna tillgång upprät-
tas baserat på en uppskattning 
och bedömning av vad kon-
cernens teknologi kan leda till 
i form av framtida intäkter och 
kassaflöden. Viktiga kompo-
nenter vid beräkning av dessa 
framtida värden är volymtill-
växt, vinstmarginal och dis-
konteringsränta. En väsentlig 
förändring av viktiga kompo-
nenter i beräkningen kan inne-
bära att balansposten behöver 
justeras. De kassaflöden som 
diskonteras för nedskrivnings-
prövning är hämtade från 
bolagets budget och långtids-
prognos med antagande om 
att tillräcklig finansiering kan 
säkerställas för att långsiktigt 
kunna fortsätta verksamheten.

 Utveckling
Koncernen gör en bedöm-
ning av när produkten eller 
processen är tekniskt och 

kommersiellt användbar 
samt om koncernen har 
tillräckliga resurser att 
fullfölja utvecklingen och 
därefter använda eller sälja 
den immateriella tillgången. 
Om dessa förutsättningar 
är uppfyllda redovisas en 
immateriell tillgång i balans-
räkningen. I samband med 
att en ny pilotanläggning 
uppförs med ny reaktor-
teknologi har utgifterna för 
detta projekt aktiverats.

 Forskning och sälj- 
främjande åtgärder
Koncernen har under perio-
den fokuserat både på 
applikationen för storskalig 
energilagring, EnerStore, 
och den nya applikationen 
elektrifiering. Aktiviteterna 
har utöver ovan nämnd 
pilotanläggning, som syfta-
de till att finna en mer 
effektiv process för att 
ladda och ladda ur energi, 
också utgjorts av forskning 

NOTER

INTÄKTER
 Kv 3 2022 Kv 3 2021 9 mån 2022 9 mån 2021 Helår 2021
Intäkter från avtal med kunder 150 103 256 164 164
Övriga intäkter 29 7 60 1 180 1 200
Summa intäkter 179 110 316 1 344 1 364
 
Koncernen har intäkter från kunder enligt specifikation nedan:

 Kv 3 2022 Kv 3 2021 9 mån 2022 9 mån 2021 Helår 2021
Varuförsäljning — — — 61 61
Konsulttjänster (teknik) 150 103 256 103 103
Summa kundintäkter 150 103 256 164 164 
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kring processen för elektri-
fiering, kalcinering, av 
kalksten för framställning av 
kalk och cementmaterial. 
Det senare har lett till ny 
teknologi och lösning för 
kalcineringsprocessen. 
Vidare har resurser lagts på 
initiala säljfrämjande åtgär-
der i form av arbete och 
förberedelser av pre-kom-
mersiella anläggningar 
tillsammans med partners. 
Dessa aktiviteter och insat-
ser har karaktären av forsk-
nings- och säljfrämjande 
verksamhet och kostnads-
förs löpande när de upp-
kommer.

Uppskattningar och bedömningar 
utvärderas löpande och baseras 
på historisk erfarenhet och andra 
faktorer, inklusive förväntningar på 

framtida händelser som anses rim-
liga under rådande förhållanden.

NOT 2   INTÄKTER

Koncernen har redovisat följan-
de belopp i resultaträkningen 
hänförliga till intäkter, se tabell 
på föregående sida.

NOT 3  F INANSIELLA  
INSTRUMENT

För koncernens upplåning från 
Almi Företagspartner motsvaras 
det redovisade värdet på upplå-
ningen dess verkliga värde efter-
som räntan på denna upplåning 
är i paritet med aktuella mark-
nadsräntor. Avseende lånet från 
Energimyndigheten har begäran 
om eftergift av lånet tillställts 

myndigheten vid tre tillfällen och 
besvarats med negativt besked.

Vad gäller verkligt värde på 
kortfristiga finansiella tillgångar 
och skulder bedöms verkligt 
värde motsvara redovisat värde, 
eftersom diskonteringseffekten 
inte är väsentlig.

NOT 4  TRANSAKTIONER  
MED NÄRSTÅENDE

Under perioden har inga transak-
tioner med när stående förekom-
mit annat än avtalade ersättning-
ar till styrelse och ledning.

VERKLIGT VÄRDE
 30	sep	2022	 30	sep	2021	 31	dec	2021	
 Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde
Statens Energimyndighet 24 386 23 830 24 386 23 830 24 386 23 830
 

FÖRÄNDRING AV VERKLIGT VÄRDE PÅ AKTIER
Tkr Kv 3 2022 Kv 3 2021 9 mån 2022 9 mån 2021 Helår 2021 
Förändring av verkligt värde på aktier 628 3 112 33 2 575 1 200

AKTIER I NOTERADE BOLAG
 30 sep 2022 30 sep 2021 Helår 2021    
Central Development Holdings Ltd 6 588 7 930 6 555
(f.d. Zhong Fa Zhan Holdings Ltd)
Tillgångarna har värderats i nivå 1 i värdehierarkin.
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MODERBOLAGETS 
RESULTATRÄKNING

Tkr 9 mån 2022 9 mån 2021 Helår 2021

Nettoomsättning 1 800 1 800 2 400
Övriga rörelseintäkter — 34 34
SUMMA INTÄKTER 1 800 1 834 2 434

Övriga externa kostnader -2 965 -1 932 -3 242
Personalkostnader -5 717 -5 432 -6 680
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -8 682 -7 364 -9 922

RÖRELSERESULTAT -6 882 -5 530 -7 488

Ränteintäkter och liknande intäkter — — 2
Finansiella kostnader -1 442 1 488 39
FINANSIELLA POSTER – NETTO -1 442 1 488 41

RESULTAT FÖRE SKATT -8 324 -4 042 -7 447
  
Lämnat koncernbidrag — — -50 000
Inkomstskatt — — —
PERIODENS RESULTAT -8 324 -4 042 -57 447
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MODERBOLAGETS 
BALANSRÄKNING

Tkr 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar	 	
Andelar i dotterföretag 197 270 197 270 197 270
Andelar i långfristiga värdepappersinnehav 6 588 7 930 6 555
Summa anläggningstillgångar 203 858 205 200 203 825

Omsättningstillgångar
Förskott leverantörer — 134 69
Kortfristiga	fordringar	 	
Övriga fordringar 425 368 321
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 228 320 248
Kassa och bank 78 582 60 964 49 141
Summa omsättningstillgångar 79 235 61 786 49 779
SUMMA TILLGÅNGAR 283 093 266 986 253 604
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget Kapital  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital 9 688 8 235 8 235
  9 688 8 235 8 235
Fritt	eget	kapital	 	
Överkursfond 571 964 501 076 501 076
Balanserat resultat -307 025 -249 578 -249 578
Periodens resultat -8 324 -4 042 -57 447
 256 615 247 456 194 051
Summa eget kapital 266 303 255 691 202 286

Kortfristiga	skulder	 	
Leverantörsskulder 5 464 499
Skulder till koncernföretag 14 139 8 591 48 663
Övriga kortfristiga skulder 125 120 140
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 2 521 2 120 2 016
Summa kortfristiga skulder 16 790 11 295 51 318
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 283 093 266 986 253 604
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STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och VD försäkrar att denna delårsrapport utgör en rättvisande översikt 
av moderbolaget och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat för 
den aktuella perioden.

Stockholm 4 november 2022
Styrelsen

 Åke Sund Staffan Andersson Per Bodén  Tony Grimaldi 
 ordförande ledamot ledamot ledamot

 Hans Holmström  Erica Larson Elin Lydahl 
 ledamot ledamot ledamot

  Carl-Johan Linér 
  VD
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REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT
 

Revisorns granskningsrapport 

SaltX Technology Holding AB (publ), org nr 556917-6596 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapport) för SaltX Technology Holding AB (publ) per 30 september 2022 och den 
niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 
och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss 
att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna 
ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 4 november 2022 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Claes Sjödin 
Auktoriserad revisor 
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ÖVRIG INFORMATION

KALENDER 
Bokslutskommuniké 2022 17 februari 2023
Årsredovisning 2022  Slutet av mars 2023

Årsstämma planeras till 25 april 2023 kl. 15:00 i bolagets lokaler.

ADRESS
SaltX Technology Holding AB (publ)
Västertorpsvägen 135
129 44 HÄGERSTEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Linér, VD
070 532 08 08
cj.liner@saltxtechnology.com

Harald Bauer, CFO
0708 10 80 34
harald.bauer@saltxtechnology.com


