Delårsrapport 2020-01-01 – 2020-03-31

Nära kommersiellt genombrott inom
snittblommor
Finansiell sammanfattning
SEK

Q1, 2020

Q1, 2019

2 393

333 620

-2 281 732

-1 980 616

651 134

338 053

Likvida medel

10 265 690

3 701 727

Genomsnittligt antal aktier

11 059 980

9 877 264

-0,21

-0,20

Omsättningen för perioden
Resultatet för perioden
Aktiverade utgifter för forskning och utveckling

Resultat per aktie*
*Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.

Väsentliga händelser under Q1
OptiFreeze har med lyckat resultat slutfört OptiDry-försöken

OptiFreeze och Syngenta utför tillsammans försök med

hos ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker

behandling av rosor sedan sommaren/hösten 2019 inom

och örter. Nästa steg blir att utöka med industriella försök av fler

ramen för vårt OptiFlower-projekt. Resultaten med bland

produkter.

annat 5-7 dagars längre hållbarhet är banbrytande.

2020

Q1
Coronautbrottet medför konsekvenser som är svåra att till fullo överblicka i
dagsläget. OptiFreeze gör bedömningen att en viss förskjutning av pågående projekt kan komma att ske, då bolagets samarbetspartners påverkas av
restriktioner i flera olika länder. Om så skulle ske så är bolagets bedömning är
att det endast blir en kortsiktig påverkan.

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptin
ingsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor.
Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och
färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids
forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock Market.
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Finansiell översikt
KSEK

Q1, 2020

Q1, 2019

Q1-Q4, 2019

700

672

5 572

Rörelseresultat

-2 281

-1 980

-8 326

Nettoresultat

-2 282

-1 981

-8 328

Balansomslutning

22 157

17 502

25 283

Likvida medel

10 266

3 702

13 698

Eget kapital

20 508

13 103

22 790

Soliditet, %

92,56

74,87

90,14

Genomsnittligt antal aktier i perioden

11 059 980

9 877 264

10 279 167

Antal aktier vid periodens utgång

11 059 980

9 877 264

11 059 980

-0,21

-0,20

-0,81

Rörelsens intäkter

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

Väsentliga händelser under Q1
2020-01-10

OptiFreeze slutförde OptiDry-försöken i Tyskland hos ett av Europas största företag inom
torkning av grönsaker och örter med lyckat resultat.

2020-02-03

OptiFreeze och Syngenta når tillsammans ytterligare framgång vid tester på snittblommor.
Testerna har pågått sedan sommaren/hösten 2019 och visar längre hållbarhet, friskare
bladverk och bättre öppningsgrad.

2020-02-07

OptiFreeze öppnade ett nytt affärsområde för skogsindustrin för att undersöka möjligheten
att applicera OptiFreeze-teknologin även på skogsplantor. Avtal skrevs med BCC, ett ledande
bolag inom skogsnäringen.

2020-03-27

OptiFreeze höjde prognosen till 30 sålda maskiner under de närmaste tre åren efter lyckade
genomförda försök. Bolaget ser samtidigt att man kan komma att påverkas av Coronautbrottet genom förskjutningar av vissa inplanerade tester.

2020-03-30

Mats Narfeldt rekryterades som ny CFO till OptiFreeze AB. Mats kommer närmast från rollen
som CFO hos Timac Agro Sverige AB. Mats kommer att ingå i bolagsledningen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
2020-04-16

Aktieägarna kallades till årsstämma i OptiFreeze.

2020-04-28

OptiFreeze fick bekräftat att bolaget uppfyller gällande noteringskrav för Nasdaq First North
Growth Market Sweden och avser att inom kort ansöka om upptagande till handel.

2020-04-30

OptiFreeze godkändes för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag
för handel på Spotlight är torsdagen den 14 maj och första dag för handel på Nasdaq First North
Growth Market är fredagen den 15 maj 2020.
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Kommentarer från VD
Under kvartalet har vi på OptiFreeze fortsatt att arbeta hårt med fokus på
OptiFlower och OptiDry, allt enligt den strategiska plan som bolaget har. Arbetet
är fortsatt framgångsrikt och vi följer den uppsatta planen. Utvecklingen inom
snittblommor sticker ut och vi känner att vi är nära genombrott.

Årets första kvartal har fortsatt enligt plan men med viss
Cornonapåverkan i slutet.
Ulf Hagman, tillförordnad VD

På grund av Coronapandemin ser vi vissa förskjutning-

rotar även själva en stor del av sina sticklingar och säljer då

ar i projekten. Under 2019 fick OptiFreeze bekräftat att

färdiga småplantor till odlare över hela världen.

OptiFlower och OptiDry för tillfället är bolagets viktigaste
affärsområden.

OptiFlower
Vi har under det senaste året blivit glatt överraskade av de

Sticklingsprojektet är fortsatt i fokus men har blivit
drabbat av vissa förseningar då Coronapandemin har gjort
det omöjligt för oss att resa till Kenya där sticklingarna
behandlas och bistå i testerna.

positiva reaktioner vi fått från potentiella kunder. Det är

OptiDry

uppenbart att vår metod löser viktiga problem för blomste-

Vår teknologi erbjuder stora fördelar och används vid

rindustrin.

torkning av grönsaker, örter och frukt. Med tekniken är det

I vårt snittblomsprojekt har vi fortsatt mycket lovande

möjligt att reducera torkningstiden för att spara energi och

resultat; förbättrad hållbarhet, bättre färgintensitet och

öka kapaciteten, men den förbättrar även möjligheterna att

bättre öppningsgrad på rosor. Vi bedömer att ett kom-

behålla färska produkters egenskaper i torkat tillstånd.

mersiellt genombrott är runt hörnet eftersom potentiella

Inom OptiDry-segmentet har vi under 2019 genomfört

kunder har visat stort intresse. Under kvartalet har vi ökat

framgångsrika försök med en av Europas största aktörer

våra resurser inom området och målet är att sälja de första

inom torkning av grönsaker, örter och kryddor. Vårt mål är

anläggningarna under 2020.

att detta ska generera försäljning av en anläggning under

För projektet med sticklingar fortsätter testerna med
målsättningen att ge sticklingen mer livskraft, vilket skulle

2020.

resultera i mindre svinn och större flexibilitet i arbetet med

Vårt skogsprojekt

att föröka livskraftiga småplantor. Vår partner Syngenta

Vi tecknade under slutet på 2019 ett samarbetsavtal med

säljer sticklingar till odlare som själva rotar dem. Bolaget

BCC och nästa steg är att genomföra tester på Eucalyptus
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i Sydafrika. Dessa tester är under planering men kan drab-

i framtiden tittar tillbaka kommer vi att se att just denna

bas av viss försening beroende på reserestriktioner.

period var starten på kommersialiseringen för OptiFreeze.

Finansiella läget
Vi fortsätter lanseringen inom både OptiDry och OptiFlower. Bolaget står finansiellt starkt och med de för-

Det är med stor entusiasm och stora förväntningar som vi
fortsätter vårt arbete och vi hoppas att Corona inte kommer att påverka mer än den har gjort.
Det är också med stor glädje som jag konstaterar att vi i

väntade försäljningarna känns läget mycket bra i bolaget.

slutet på april har fått bekräftelse på att vi uppfyller Nasdaqs

Tillsammans med vår partner Syngenta arbetar vi för att

hårda krav för notering på Nasdaq First North Growth Market

göra OptiCept™-linjen till den globala standarden inom

Sweden.

blomsterindustrin.
Tack för att ni följer vår resa!

Avslutning
Jag är stolt över vårt arbete och att vi som bolag kan hante-

Lund, 5 maj, 2020

ra alla spännande projekt. Jag är övertygad om att när vi

Ulf Hagman, tillförordnad VD

Under kvartalet har vi ökat våra resurser inom snittblommor
och målet är att sälja de första anläggningarna under 2020
Ulf Hagman, tillförordnad VD
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Allmänt om verksamheten
OptiFreeze har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter
och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen.
OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga

teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels-

hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomsterstick-

och växtförökningsindustrin över hela världen.

lingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan

Bolaget grundades 2011 av LU Innovation, flertalet

användas för att framställa torkade varor som frukt, grön-

forskare på Department of Food Technology på Lunds

saker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden

Universitet och ArcAroma Pure AB (publ).

samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna

OptiCept™, vakuumimpregneringsmaskin (VI) och PEF-maskin (Pulsed Electric Field)

OptiCept™ och OptiCap™
OptiFreeze erbjuder två produkter, OptiCept™-processystem och OptiCap™-ingredienser. OptiCept™ består av en vakuum
impregneringsmaskin (VI) och en PEF-maskin (Pulsed Electric Field) för grönsaker, frukt, bär, plantor, snittblommor och
örter. OptiCap™ innehåller naturligt socker och tillsatser som vitaminer.
OptiFreeze-metoden kan användas på ett brett urval av produkter indelade i fyra olika användningsområden, OptiFresh,
OptiFreeze, OptiDry samt OptiFlower.

OptiFreeze skapar intäkter på tre olika sätt

•
•
•

Försäljning av OptiCept™ produktionsutrustning
Försäljning av OptiCap™ tillsatser
Royaltyavgifter för behandlade produkter där OptiFreezes teknologi använts
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Finansiella kommentarer
Finansiell information
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter uppgick under kvartalet till 700 KSEK (672 KSEK). Av detta utgjordes under kvartalet i år av aktiverade
utvecklingsutgifter på 651 KSEK (338 KSEK).

Resultat
Resultatet efter finansnetto uppgick under kvartalet uppgick till -2 282 KSEK ( -1 981 KSEK). Resultatförsämringen jämfört
med föregående år beror framför allt på högre externa försäljningsrelaterade kostnader.

Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultatet med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

Finansiering
Bolaget har under kvartalet inte genomfört några finansieringsaktiviteter.

Investeringar
Investeringar under kvartalet uppgick till 802 KSEK (412 KSEK). Av detta utgjorde 651 KSEK (338 KSEK) balanserade utvecklingsutgifter och 151 KSEK (74 KSEK) patent.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet – 2 629 KSEK (-2 707 KSEK). Det lägre rörelseresultatet
-2 281 KSEK (-1 980 KSEK) kompenseras av mindre negativ förändring i rörelsekapital jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet har förändringarna i rörelsekapitalet förbättrats av att ingen lageruppbyggnad har skett och att
rörelsefordringarna har reducerats.

Redovisningsprinciper
Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd ”K3” (BFNAR
2012:1). Redovisningsprinciperna är detsamma som de som tillämpades i Årsredovisningen 2019. För ytterligare information se Årsredovisning 2019.

Granskning av rapporten
Denna Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Organisation och personal
Mats Narfeldt tillträdde den 30 mars 2020 som CFO i samband med att Lars Josefsson gick i pension.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de
mål som satts upp. Bolaget arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns. Arbetet sker
systematiskt med syftet att synliggöra risker samt begränsa påverkan av den risk som aktualiseras.
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Aktieägarinformation
Aktien
OptiFreeze-aktien är sedan juni 2014 noterad på Spotlight Stock market.
Aktiekapitalet utgjordes per den 31 mars 2020 av 11 059 980 aktier.
Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av 11 059 980 aktier.

Årsstämma 2020
OptiFreeze AB:s årsstämma kommer att hållas den 14 maj 2020, kl. 15:00 i bolagets lokaler på Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund.

Finansiell kalender
Årsstämma 2020, 			

14 maj 2020

Delårsrapport kvartal 2 2020, 		

18 augusti 2020

Delårsrapport kvartal 3 2020, 		

6 november 2020

För ytterligare information
Martin Linde, Styrelseordförande
Tel. +46 (0) 706 730 968
E-post: martin.linde@optifreeze.se
Ulf Hagman, tf VD
Tel. +46 (0) 733 636 380
E-post: ulf.hagman@optifreeze.se

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.
Lund den 5 maj 2020
OptiFreeze AB (publ)
Martin Linde, styrelseordförande
Petr Dejmek, styrelseledamot
Anders Hättmark, styrelseledamot
Elisabeth Yllfors, styrelseledamot
Ulf Hagman, tf VD
Notera: Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2020.
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Resultaträkning i sammandrag
SEK

Q1, 2020

Q1, 2019

Q1-Q4, 2019

2 393

333 620

3 481 431

651 134

338 053

2 038 871

46 244

-

51 477

699 772

671 673

5 571 779

-260 199

-261 499

-3 876 341

-1 711 314

-1 050 433

-4 883 977

Personalkostnader

-870 339

-1 180 658

-4 512 455

Avskrivningar

-138 536

-159 513

-625 244

-

-

-13

-2 280 617

-1 980 429

-8 326 251

-1 116

-186

-1 705

-2 281 732

-1 980 616

-8 327 956

-

-

-

-2 281 732

-1 980 616

-8 327 956

-0,21

-0,20

-0,81

31 mar, 2020

31 mar, 2019

31 dec, 2019

Balanserade utvecklingsutgifter/Patent

9 144 102

6 287 979

8 341 628

Inventarier, verktyg och installationer

1 316 717

1 853 984

1 455 253

Långfristiga fordringar

160 000

160 000

160 000

Varulager m. m.

598 661

2 621 632

598 661

Kortfristiga fordringar

672 061

2 876 200

1 029 506

Kassa & bank

10 265 690

3 701 727

13 697 509

Summa tillgångar

22 157 231

17 501 522

25 282 558

20 508 495

13 102 728

22 790 227

1 648 737

4 398 794

2 492 331

22 157 231

17 501 522

25 282 558

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade utgifter/övriga intäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens intäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt
Resultat per aktie

Balansräkning i sammandrag
SEK
Tillgångar

Eget kapital och Skulder
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital och Skulder
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Kassaflödesanalys i sammandrag
SEK

Q1, 2020

Q1, 2019

Q1-Q4, 2019

-2 280 617

-1 980 429

-8 326 252

138 536

159 513

625 244

-1 116

-186

-1 705

-

-

-

-2 143 196

-1 821 102

-7 702 713

-

-508 153

1 514 818

357 445

-1 614 244

232 449

-843 594

1 236 995

-669 467

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 629 345

-2 706 504

-6 624 913

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-802 474

-411 766

-2 532 415

-

-

16 034 840

Periodens kassaflöde

-3 431 819

-3 118 270

6 877 512

Likvida medel vid periodens början

13 697 509

6 819 997

6 819 997

Likvida medel vid periodens slut

10 265 690

3 701 727

13 697 509

Resultat från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Netto erhållna/betalda räntor
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager m.m.
Minskning/ökning av rörelsefordringar
Minskning/ökning av rörelseskulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring av Eget kapital 2020-03-31
SEK
Belopp vid årets ingång 2019-01-01

Aktiekapital
888 954

Fond för
utvecklings
utgifter
3 743 909

Disposition enligt årsstämma
Omföring bundet och fritt eget kapital
Nyemission

Överkursfond

Balanserat
resultat inkl
årets resultat

18 661 940

-8 211 460

15 083 343

-8 211 460

8 211 460

0

-2 465 415

0

2 465 415
106 444

Emissionskostnader

Summa
Eget kapital

17 289 464

17 395 908

-1 361 068

-1 361 068

Årets resultat

-8 327 956

-8 327 956

UB 2019-12-31

995 398

6 209 324

26 378 876

-10 793 371

22 790 227

Belopp vid årets ingång 2020-01-01

995 398

6 209 324

26 378 876

-10 793 371

22 790 227

-651 134

0

-2 281 732

-2 281 732

-13 726 237

20 508 495

Omföring bundet och fritt eget kapital

651 134

Periodens resultat
UB 2020-03-31

995 398

6 860 458
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