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Under 2020 har vi haft stora framgångar med vårt
OptiBoost™ för behandling av snittblommor och vi
gick från labtester till utveckling av maskiner för
industriell behandling.
Ulf Hagman, VD

OptiFreeze AB (publ.)
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Om OptiFreeze

INTRODUKTION
OptiFreeze på tre minuter
•

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk

•

OptiFreeze har även en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär

•
•
•

skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor
genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen
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 Nasdaq First North Growth Market.

OptiFreeze AB (publ.)

Obehandlade rosor
efter 14 dagars i rumstemperatur

Behandlade rosor
efter 14 dagars i rumstemperatur

Obehandlade sticklingar från lavendel
efter 14 dagars lagring

Behandlade sticklingar från lavendel
efter 14 dagars lagring

Om OptiFreeze

Året i korthet

Nyckeltal

2020
Nettoomsättning
10

OptiFreeze slutförde OptiDry-

JAN

försöken i Tyskland med lyckat
resultat

OptiFreeze öppnade ett
nytt affärsområde för

7

15

OptiFreezes första handelsdag

MAJ

på Nasdaq First North Growth
Market

för snittblommor

KSEK

FEB

skogsindustrin

Bolaget skrev samarbetsavtal

272

16

Rörelseresultat

-9 447
KSEK

JUN

med den svenska
blomstergrossistfirman deTulp

23

OptiFreeze skrev ett

JUN

samarbets- och utvärderings
avtal med MM-flowers i

OptiFreeze fortsätter sin
lansering, nytt avtal för snitt

Storbritanien

21

SEP

Res. efter finansiella poster

-9 480
KSEK

blommor med APH Svenska AB

20

Nytt avtal i Sverige med Dagab

NOV

på plats

39 268

2021

OptiFreeze och ArcAroma
kommunicerar en plan att

KSEK

19

JAN

gå samman för att skapa ett
världsunikt bolag inom Food &
PlantTech

Balansomslutning

7

OptiFreeze lanserar OptiBoost™

APR

i butik, starten på kommersiell
utrullning

Soliditet

89,1
%

Finansiell kalender
MAJ

28
2021
AUG

10
2021
FEB

15
2022

Delårsrapport Q1

Halvårsrapport

JUN

28
2021
NOV

16
2021

Resultat per aktie före utspädning
Årsstämma 2021

-0,82
SEK

Delårsrapport Q3

Bokslutskommuniké
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Om OptiFreeze

AFFÄRSMODELL
Vision, mission och mål
OptiFreeze har en teknologi som kan användas för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vårt mål är att öka
medvetenheten om teknologin så att fler människor kan få nytta av den. För att uppnå detta arbetar OptiFreeze
medarbetare enligt denna vision och mission samt mål.

Vision
OptiFreeze levererar innovativ teknologi till livsmedels- och
blomstersticklingsindustrin baserat på världsledande metoder.
OptiFreeze förbättrar färg, struktur, lukt, smak och förlänger
hållbarheten på råvaror. OptiFreeze skapar värde för alla i livsmedelskedjan.

Mission
Vi leder vägen till ett hälsosamt, hållbart och skonsamt sätt att
bevara färskhet och minska avfall.

Mål
Sälja och installera minst 45 OptiCept™ produktionslinjer inom
applikationsområdena OptiFlower och OptiDry under 2021
och 2022

OptiFreeze har en försiktig inställning till förväntningarna då vi introducerar en helt ny process på marknaden. Även
om tekniken är ny, så är det vår övertygelse att OptiCepts produktionslina kommer att förändra hela grossistledet
inom växtförökningsindustrin. Plantorna kommer att ha en längre livstid, en bättre tillväxtpotential, vara friskare och
ha högre kvalitet vid försäljning från producenterna till plantskolorna. Företaget bedömer att de uppsatta målen är
rimliga och möjliga att uppnå.

OptiFreeze AB (publ.)

Om OptiFreeze

En hållbar teknologi
Med hjälp av OptiFreezes teknologi kan företag verksamma inom olika områden minska avfall
och intäktsbortfall genom att:





Förlänga varornas hållbarhet
Minska transportkostnader och öka flexibiliteten hos logistiken
Minskade energikostnader och ökad kapacitet vid torkning

Tillsammans leder det här till mindre avfall och ett mer energieffektivt sätt att bevara produkterna.
Med hänsyn till konsumenternas ökade krav på hållbar produktion och miljövänliga transportmetoder, samt krav
på förbättrade utvärderingsmetoder, är vi övertygade om att OptiFreezes teknologi kommer att bidra till ett mer
hållbart samhälle.

OptiFreezes erbjudande

•
•
•

Kunskap och teknologi specifikt utvecklad för varje produkt
En unikt anpassad produktionslina, OptiCept™
Färdigblandade tillsatser – unikt anpassade för varje produkt, OptiCap™

OptiFreezes affärsmodell
OptiFreezes affärsmodell innehåller nedanstående delar. Vilka delar som är
aktuella kan variera beroende på vilket affärsområde det gäller.

•
•
•
•

Försäljning av OptiCept™ produktionsutrustning
Försäljning av OptiCap™ tillsatser
Royaltyavgifter för behandlade produkter där OptiFreezes teknologi
använts
För snittblommor erbjuder OptiFreeze avtal som innebär ett totalt rörligt
pris per behandling; OptiCept™, OptiCap™ tillsatser och royalty ingår då i
totalpriset. Dessa avtal har en minimivolym.

Årsredovisning 2020
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Kommentarer från VD

KOMMENTARER FRÅN VD
Stora framgångar under 2020
Corona har ju onekligen satt ett stort avtryck på hela världen och självklart har OptiFreeze också påverkats,
främst för att vi inte har kunnat resa på det sätt vi hade velat. Under 2020 har vi haft stora framgångar med vårt
OptiBoost™ för behandling av snittblommor och vi gick från labtester till utveckling av maskiner för industriell
behandling. 2021 ska blir året för kommersiellt genombrott.

I maj flyttade OptiFreeze från Spotlight och listades
på Nasdaq First North, ett viktigt steg i vår strävan
mot ett stort och internationellt bolag.
Ulf Hagman, VD

OptiFreeze AB (publ.)

Kommentarer från VD

Vi ska dock inte glömma våra övriga projekt som alla har fina möjlig

Under juni genomföres en riktad nyemission där bolaget tillfördes

heter till framgång.

ca 25 milj före emissionskostnader. Syftet var att stärka Bolagets

Status på våra olika projekt
Projektet med sticklingar för krukväxter har ju försenats pga Corona
men arbetet pågår och vi ser postiva resultat både inom förlängd
hållbarhet och förbättrad rotning.

finansiella flexibilitet. Emissionslikviden från den riktade emissionen
avses användas till att utveckla OptiFreezes kommersiella kapacitet
och accelerera marknadsetableringen av Bolagets teknologi.

Fusion med ArcAroma AB

Skogssticklingar är ju ett annat av våra spännande projekt och

I januari 2021 presenterades ett förslag till fusion med ArcAroma AB

även här hoppas vi kunna komma igång snart. Förbättrad rotning av

och i början på mars 2021 tog respektive extra bolagsstämma beslut

eukalyptus är ett mål i detta projekt. Ett avtal är skrivet med Mondi,

om att genomföra fusionen. Detta är något som vi verkligen ser fram

ett av världens största skogs och pappersföretag. Vi ska genomföra

emot! Med hjälp av ArcAromas starka inköpsorganisation kommer

tester i Sydafrika senare under 2021.

OptiFreeze att komma snabbare till marknaden med OptiBoost™.

OptiDry för torkning av grönsaker och kryddor är ett av de projekt

Stärkt organisation är en viktig effekt av fusionen men det finns

som redan har sett framgång tillsammans med ArcAroma. Vi har

även betydande möjligheter till framgångsrik produktutveckling.

uppnått mer än 25% kortare torktid på rotfrukter och nästa steg är

OptiFreeze och ArcAroma arbetar med delvis samma teknik men

en offert med vår kund Steinicke i Tyskland, målet är leverans under

olika inriktningar och detta öppnar upp för spännande möjligheter,

Q4 2021.

framförallt inom livsmedel. ArcAroma har även ett säljbolag i Shang-

OptiBoost™ för behandling av snittblommor är det projekt som

hai, vilket ger fina möjligheter för flera av projekten i OptiFreeze.

vi har kommit längst med under 2020. Den första prototypen för
industriell behandling installerades hos De Tulp under hösten och

Jag vill tacka hela teamet på OptiFreeze för fantastiska insatser

vi lärde oss en massa av de testerna. Följden av testerna blev att

under 2020. Vi ser fram emot ett mycket spännande 2021.

vi ändrade konstruktionen och installerade den nya maskinen med
namnet Freja hos APH i januari. De första behandlade rosorna gick

Tack för visat intresse och för att ni följer vår resa,

ut till två stora ICA-butiker inför Alla Hjärtans dag och i april 2021
lanserades ett butikskoncept som tagits fram tillsammans med

Lund, den 23 april, 2021

SRC Scandinavian Retail Center och OptiFreeze började ta betalt för
behandlingarna.
Vi har ju även MM Flowers på listan över kommande installationer och vi diskuterar nu nästa steg tillsammans med dem eftersom
Covid så sakteliga släpper sitt grepp om UK. Intresset från nya kunder är stort och vi räknar med att teckna fler avtal under kommande
månader.
Vi lanserade en ny affärsmodell för OptiBoost™ och den har
tagits emot väl, kunderna uppskattar att betala per behandling och
inte behöva göra stora investeringar.

Finansiella händelser
I maj flyttade OptiFreeze från Spotlight och listades på Nasdaq
First North, ett viktigt steg i vår strävan mot ett stort och interna-

Ulf Hagman
VD OptiFreeze

tionellt bolag.
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Verksamheten

VERKSAMHETEN
Produkter och teknologin
OptiFreeze erbjuder två produkter; OptiCept™-processystem och OptiCap™-ingredienser. OptiCept™ består av
en vakuumimpregneringsmaskin (VI) och en PEF-maskin (Pulsed Electric Field) för grönsaker, frukt, bär, plantor,
snittblommor och örter.
OptiCept™ Vakuumimpregneringsmaskin (VI) OptiCap™ innehåller

impregnering. VI-processen ser till att lösningen sugs upp av vävna-

naturligt socker och tillsatser som t.ex. vitaminer. Ämnena upplöses

derna som omger cellen. Genom PEF-systemet passerar lösningen

i vatten i olika koncentrationer beroende på användningsområde,

cellerna genom porerna som finns i cellens membran.

och används till att bearbeta produkterna med hjälp av vakuum

OptiCept™ Pulsed Electric Field (PEF)
PEF-systemet behandlar grönsaker, frukter, växter, kryddor och örter i vatten
med pulserande elektriska stötar. Efter behandling separeras produkter och
vatten igen. Används inom applikationsområdena OptiFlower, OptiFresh,
OptiFreeze och OptiDry.

OptiCept™ Vakuumimpregneringsmaskin (VI)
Med hjälp av vakuum ersätts luften i grönsaker, frukter och växter av en
lösning med skräddarsydda egenskaper. Används inom applikationsområdena
OptiFlower, OptiFresh och OptiFreeze.

OptiCap™
OptiCap™ är en unik blandning av naturliga tillsatsämnen. Varje OptiCap™ är
individuellt utvecklad för varje produkt som ska behandlas i OptiCept™-processen.

OptiFreeze AB (publ.)

Verksamheten

Applikationsområden
Teknologin kan appliceras på flera olika applikationsområden. OptiFlower för sticklingar, plantor och snittblommor, OptiDry för torkning av frukter, grönsaker och örter, OptiFresh för att förlänga lagringsperioden för färsk
skuren frukt och grönsaker och OptiFreeze för att förbättra kvaliteten hos frukt och grönsaker under nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Företaget tittar kontinuerligt efter nya områden att applicera teknologin och fler
applikationsområden kan tillkomma.

Fördelar med OptiFlower

•
•
•
•

Fördelar med OptiFresh

•
•
•

Ökad livslängd
Förbättrad rottillväxt efter
plantering
Ökad tillväxt efter plantering

Förlänger lagringsperioden
Förbättrar strukturen
Bevarar färg och smak

Förbättrad öppning och färg på
snittblommor, samt friskare
bladverk

Fördelar med OptiFreeze

Fördelar med OptiDry

•
•
•
•
•

Bevarar aromföreningar
Minskar torkningstiden
Bevarar färgintensiteten
Förbättrar återfuktande egen-

•

Förbättrar frystoleransen hos växt

•

Bevarar aromen och smaken efter

•

skaper
Intensifierar smaken

vävnaden
nedfrysning
Behåller strukturen intakt efter
nedfrysning

Stora framsteg under året
Under året har OptiFreeze gjort stora framsteg framförallt inom

Inom OptiDry har genomförts tester på rotfrukter i Tyskland hos

OptiFlower. Tillsammans med Syngenta har ett samarbetsavtal

kunden Steinicke som är verksamma inom torkning av grönsaker

tecknats med Prebona för att testa Prebonas produkter tillsammans

och kryddor. Testerna har fortsatt på kryddor i industriell skala och

med OptiFreezes teknologi för att ytterligare förlänga livslängden

resultat väntas snart.

på plantor och växter. Samarbets- och utvärderingsavtal har också

Verksamheten inom OptiFresh och OptiFreeze har under året

tecknats under 2020 med blomstergrossisterna deTulp, A.P.H, och med

varit till stor del vilande. Inom dessa områden krävs en del arbete

Dagab, en av Sveriges största aktörer inom dagligvaruhandeln samt

för att nå kommersialisering då det handlar om behandling av livs-

med M.M Flowers, Storbritanniens största importör av snittblommor.

medel vilken är en hårt reglerad marknad. Under 2020 har företaget

Inom OptiFlower har även avtal tecknats med BCC, ett ledande bolag

inte haft kapacitet att driva arbetet inom dessa applikationsområ-

inom skogsindustrin.

den utan har fokuserat på framförallt OptiFlower.

Årsredovisning 2020
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Verksamheten

OptiBoost™ – nytt varumärke för
behandling av snittblommor
I oktober 2020 lanserade OptiFreeze ett nytt varumärke för behandling av
snittblommor; OptiBoost™. Varumärket används för att kommunicera att
snittblomman genomgått behandling med OptiFreezes teknologi.

Tillfälliga färgförändringar kan uppstå på de gröna bladen efter
behandling med OptiBoost™. Detta är ingen felaktighet utan ska
ses som ett kvitto på genomgången behandling. När blommorna
tagits ut ur kylen så återfår de sin originalfärg och är starkare än
tidigare.

Bevis på genomgången behandling

OptiFreeze AB (publ.)

Efter några timmar i rumstemperatur
återfår löven sin originalfärg

Verksamheten

Under behandlingen blir blomman ”boostad” med energi och naturliga ingredienser vilket
ger flera fördelar som bättre öppningsgrad, vackrare färger och längre hållbarhet. För slutkonsumenten betyder detta vackrare snittblommor med längre livslängd. För grossisterna
ger det större utrymme och flexibilitet när det kommer till lagring och transport.
Teknologin är patenterad och utökade patentansökningar kopplade till både maskin och
metod har lämnats in under året. Ambitionen är att utöka patent till fler länder under det
kommande året.

Stor marknadspotential
OptiFreezes kunder för OptiBoost™ är blomgrossister och dagligvaruhandeln medan slutkunden är konsumenterna av snittblommor. OptiBoost™ har mottagits väl och responsen har varit

Obehandlade rosor
efter 14 dagar i rumstemperatur

mycket positiv. Flera avtal för OptiBoost™ har tecknats under året och fler är att vänta.
Marknadspotentialen för OptiBoost™ är mycket stor. Marknaden för snittblommor är
stor med liten eller ringa konkurrens inom området. Det stora intresset i kombination med
den föreslagna fusionen med ArcAroma gör att bolaget ser en möjlighet att höja prognosen
för installerade system under de kommande två åren från 30 till 45 system. OptiFreezes
uppskattning är att varje system ska generera en intäkt på cirka 5-10 miljoner kronor per år
när användningen är fullt igång.

Fördelar med OptiBoost™-behandlade rosor:

•
•
•

Längre livslängd
Öppnare och vackrare blommor

Behandlade rosor
efter 14 dagar i rumstemperatur

Intensivare färg och grönare blad

Den 9 april 2021 var startskottet för försäljning av
OptiBoost™-behandlade rosor i två ICA-butiker i Skåne.
Rosorna är behandlade av A.P.H. Svenska AB.

Årsredovisning 2020
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Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse,
finansiella rapporter & noter

OptiFreeze AB (publ.)

Förvaltningsberättelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Med ”Bolaget” och ”OptiFreeze” avses OptiFreeze AB med organisationsnummer 556844-3914.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

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 hållbarheten på
grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar 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.
Bolaget grundades 2011 av ArcAroma AB (publ), LU Innovation och flertalet forskare på Department of Food Technology på Lunds Universitet. Företagets lokaler finns på Kalkstensvägen i Lund där företaget bedriver metod- och
produktutveckling både självständigt och tillsammans med partners. OptiFreeze är resultatet av lång tids forskning
på Institute of Food Technology på Lunds Universitet. Företaget har sin bas i Lund, Sverige, och aktien handlas på
Nasdaq First North Growth Market.

Väsentliga händelser under året
OptiFreeze slutförde OptiDry-

2020

Mats Narfeldt rekryterades som

försöken i Tyskland med lyckat

OptiFreeze öppnade ett nytt

ny CFO till OptiFreeze AB. Mats

resultat

affärsområde för skogsindustrin

kommer att ingå i bolagsledningen

10
JAN

3

FEB

7

FEB

27

MAR

30

MAR

16
APR

OptiFreeze och Syngenta når

OptiFreeze höjde prognosen men

Aktieägarna kallades till

tillsammans ytterligare framgång

ser viss förskjutning pga Corona

årsstämma i OptiFreeze

vid tester på snittblommor

Årsredovisning 2020
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Förvaltningsberättelse

Finansiell översikt
Koncern
KSEK / %

2020-04-16 – 2020-12-31

Nettoomsättning

272

Rörelseresultat

-9 447

Res. efter finansiella poster

-9 480

Balansomslutning

39 268

Soliditet (%)

89,1%

Resultat per aktie före utspädning

-0,82

Moderbolag – Flerårsöversikt
KSEK / %

2020

2019

2018

2017

2016

275

3 481

1 238

191

-

Rörelseresultat

-11 918

-8 326

-6 837

-8 976

-6 772

Res. efter finansiella poster

-11 921

-8 328

-6 841

-8 959

-6 762

37 958

25 283

18 245

23 375

15 341

92,3%

90,1%

82,7%

93,8%

92,1%

Nettoomsättning

Balansomslutning
Soliditet (%)
Definitioner:
Soliditet (%) = Eget kapital i procent av balansomslutningen

OptiFreeze inledde samarbete
med Prebona AB i syfte att
utvärdera OptiFreezes teknologi
för att ytterligare förlänga

OptiFreeze genomförde en riktad

Riktad emission avslutad,

livslängden på blommor och växter

nyemission om ca 25 MSEK

omvandling av BTA till aktier

30
APR

6

MAJ

15
MAJ

9

JUN

16
JUN

16
JUN

18
JUN

OptiFreeze godkändes för

OptiFreezes första handelsdag på

Bolaget skrev samarbetsavtal för

Avslutade tester i Tyskland inom

upptagande till handel på Nasdaq

Nasdaq First North Growth Market

snittblommor med den svenska

OptiDry

First North Growth Market

OptiFreeze AB (publ.)

blomstergrossistfirman deTulp

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk översikt
Koncern / moderbolag
En koncern bildades den 16 april 2020 då OptiFreeze AB registrerade dotterbolaget OptiFreeze Värdepapper AB.
Koncernen utgörs i allt väsentligt av moderbolaget eftersom ingen egentlig verksamhet bedrivs i dotterbolaget som
endast administrerar bolagets incitamentsprogram.

Rapportering enligt IFRS
OptiFreeze har som ett led i sin utveckling valt att upprätta rapporteringen för koncernen i enlighet med IFRS
(International Financial Reporting Standards) i samband med att koncernen bildades. I samband med detta gick
moderbolaget över till att upprätta rapportering i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer. (Se Not 2 för
ytterligare information.)

Intäkter och resultat
Koncern
Nettoomsättningen uppgick till 272 KSEK. Huvuddelen av nettoomsättningen utgjordes av ett utvärderingsprojekt hos
Steinicke i Tyskland, samt uthyrning av personal. OptiFlower-teknologin har under året nått kommersialiseringsfasen.
Årets resultat och Årets totalresultat uppgick till -9 480 KSEK. Koncernens resultat per aktie för räkenskapsåret
före och efter utspädning uppgick till -0,82 kr.

Moderbolag
Huvuddelen av verksamheten bedrevs under året i moderbolaget. Nettoomsättningen uppgick under året till 275
KSEK (3 481 KSEK) och övriga intäkter uppgick till 190 KSEK (51 KSEK). Aktiverade kostnader uppgick till 2 861 KSEK
(2 039 KSEK). Årets resultat och Årets totalresultat uppgick till -11 921 KSEK (-8 328 KSEK). Skillnaden i nettoomsättning och resultat jämfört med föregående år utgjordes främst av den maskin som leverades till Syngenta
föregående år samt ökade lednings- och försäljningsrelaterade kostnader som ett led i kommersialiseringen av
OptiFlower-teknologin.

OptiFreeze stärker organisationen inför
kommersiellt genombrott. Ulf Hagman
tillträder som permanent VD. Eda
Demir Westman tillträder som vice VD

OptiFreeze fortsätter sin

OptiFreeze tecknar nytt avtal

och COO när hon kommer tillbaka från

lansering, nytt avtal för

om fördjupat samarbete med

föräldraledighet

snittblommor

ArcAroma

23
JUN

30
JUN

9

SEP

21
SEP

20

NOV

25

NOV

14
DEC

OptiFreeze skrev ett samarbets-

OptiFreeze redo för kommersiell

Ytterligare ett viktigt steg mot

OptiFreeze byter Certified Adviser

och utvärderingsavtal med

utrullning och har omarbetat

kommersialisering. Nytt avtal i

till Erik Penser Bank AB

MM-flowers i Storbritanien

affärsmodellen

Sverige.
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Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten i moderbolaget var -10 651 KSEK (-6 625 KSEK), primärt till följd av rörelseresultatet som uppgick till -11 918 KSEK (-8 326 KSEK). Förändringen jämfört med föregående år är kopplat till det som
kommenterats under intäkter och resultat. Förändringen av rörelsekapitalet uppgick till 302 KSEK (1 078 KSEK).
Det totala kassaflödet i moderbolaget uppgick till 8 031 KSEK (6 878 KSEK). I detta belopp ingår att likviditeten
under året tillförts 23 731 KSEK genom en riktad nyemission.

Investeringar
Kassaflödet från investeringar uppgick till -5 049 KSEK (-2 532 KSEK) och avser främst balanserade utvecklingsutgifter och patent som uppgick till 3 648 KSEK (2 465 KSEK) samt maskiner för utveckling och uthyrning till kunder som
uppgick till 1 376 KSEK (0 KSEK).

Riktad Nyemission
Årsstämman den 14 maj 2020 beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av
aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal
aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare
som kan komma att teckna aktier i bolaget, fann styrelsen det lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sker med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer
råda. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning.
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
OptiFreeze höjer

2021
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företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller
nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
Den 9 juni 2020 beslutade styrelsen för OptiFreeze, med stöd av bemyndigandet, om en riktad nyemission om totalt
1 041 666 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Därigenom tillfördes OptiFreeze cirka 25,0
MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställde finansiering för accelererad marknadsetablering av bolagets teknologi.

Teckningsoptioner
OptiFreeze har, som ett led i incitamentsprogram till styrelseledamöter och personal, emitterat sammanlagt 210
000 teckningsoptioner, varav 150 000 teckningsoptioner av serie TO1 samt 60 000 teckningsoptioner av serie TO2,
i enlighet med beslut vid årsstämman som hölls den 14 maj 2020, varav 35 000 innehas av OptiFreezes dotterbolag
OptiFreeze Värdepapper AB, org.nr 559242–2041. Teckningsoptionerna i OptiFreeze har erbjudits styrelseledamöter
och personal på marknadsmässiga villkor. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att under perioden från den
1 oktober 2023 till och med den 15 oktober 2023 teckna sig för en ny aktie i OptiFreeze till en teckningskurs som
uppgår till 55,00 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 210 000 aktier skulle OptiFreeze
aktiekapital öka med 18 900 SEK.
Fullständiga villkor för teckningsoptioner finns på Bolagets hemsida:
https://investor.optifreeze.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/

Organisation, personal och hållbarhet
Ulf Hagman som tillträdde som tillförordnad VD den 1 oktober 2019 har den 30 juni 2020 utsetts till permanent VD
och tidigare VD Eda Demir Westman har efter sin föräldraledighet tillträtt rollen som Vice VD och COO. Organisationen har under året stärkts med flera metodutvecklare, en sälj-projektledare, en Supply Chain Manager.
OptiFreeze verksamhet har ett hållbarhetsfokus vad gäller såväl miljö- och personalfrågor. Den verksamhet som
bedrivs omfattas inte av särskilda krav på miljötillstånd.

Kommuniké från extra

OptiFreeze bekräftar starkare

OptiFreeze offentliggör preliminär

bolagsstämma i OptiFreeze AB

resultat inom OptiDry – Torkning

tidplan avseende fusionen med

(publ) publiceras

av grönsaker och kryddor

ArcAroma

5

MAR

16

MAR
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MAR

7

APR

OptiFreeze skapar blomsterkoncept för

OptiFreeze lanserar OptiBoost™

handeln tillsammans med SRC

i butik, starten på kommersiell

20
APR

utrullning
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Produktutveckling
OptiFreeze teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren
frukt, blomstersticklingar 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. Teknologin tillämpas i fyra produktområden, OptiFlower, OptiFresh, OptiDry och OptiFreeze där det sker kontinuerlig produktutveckling i egen regi.
I februari 2019 tecknade Bolaget ett strategiskt partnerskap med Syngenta Flowers genom vilket man gemensamt kommer att utveckla recept för specifika grödor, identifiera marknadsstrategier, utveckla samarbeten med
tredje parts aktörer samt hitta nya affärsområden för OptiFreeze teknologi inom blomsterindustrin (OptiFlower).
Syngenta har kommunicerat att det är deras intention att göra processen till industriell standard och teknologin kommer att kunna marknadsföras och säljas till alla aktörer inom OptiFreeze målmarknad.

Förväntad framtida utveckling
Framgångarna med OptiFlower-teknologin och, det under året lanserade varumärket, OptiBoost för behandling av
snittblommor, gör att vi förväntar att kunna göra ett antal kund-installationer under året. Vi ser också goda möjligheter att utveckla övriga projekt såsom avseende sticklingar för krukväxter, skogssticklingar och OptiDry även om
dessa ligger efter OptiFlower gällande kommersialisering.
Mot bakgrund det enhälliga beslutet av den extra bolagsstämma att anta styrelsens förslag att fusionera verk
samheten med ArcAroma AB (publ) ser vi ökade möjligheter att uppnå försäljning under året och att i ett längre
perspektiv skapa ett stort bolag med intressanta lösningar bland annat gällande livsmedel.

Risker och osäkerhetsfaktorer
OptiFreeze 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. För
en utförligare beskrivning av bolagets risker och hantering av dessa hänvisas till not 3.

Risker gällande nyckelpersoner
Bolagets verksamhet är i hög utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Ett
antal personer med relevant erfarenhet och kunskap kring den utvecklade teknologin är dessutom ägare i bolaget,
vilket säkerställer kompetensen i bolaget. Sekretessavtal finns också upprättade med anställda, konsulter och samarbetspartners för att skydda företaget avseende för företaget kritisk information och kunskap.

Effekter av spridningen av Corona-viruset
Corona-viruset har under året haft inverkan på bolaget då vi inte har kunnat besöka svenska och internationella
kunder och potentiella kunder såsom planerat. Viss förskjutning har mot denna bakgrund skett avseende pågående
projekt. Vårt fokus har varit på den svenska marknaden där effekterna har varit mindre än i utlandet. Det är i nuläget
svårt att till fullo överblicka vilka konsekvenser Corona-viruset får under det kommande året. Fortsätter bolagets
samarbetspartners och kunder att påverkas av restriktioner kan ytterligare förskjutning av vissa projekt ske. Bolagets bedömning är dock att det i så fall endast får en kortsiktig påverkan. Bolaget har under året fortsatt dialogen
med samarbetspartners och potentiella kunder på distans och ser möjligheter att med kort varsel intensifiera samarbeten när restriktionerna hävs och det är möjligt att åter genomföra fysiska besök och installationer. Bolaget har
inte begärt eller erhållit några statliga stöd med anledning av Corona-pandemin.
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Ägarförhållanden
Största aktieägare
Aktieägare

Antal aktier och röster

Ägarandel

Petr Dejmek med närstående

560 782

4,63%

Phoon, Pui Yeu (Rei)

425 978

3,52%

Katazyna Dymek

355 121

2,93%

Federico Gomez

370 042

3,06%

Gunvald Berger

219 753

1,82%

Johan Möllerström med närstående

182 735

1,51%

Henning Ramslöv

147 641

1,22%

9 839 594

81,31%

12 101 646

100,00%

Övriga

Resultatdisposition
Förslag till behandling av bolagets till förfogande stående medel.
Till årsstämmans förfogande står:

SEK

balanserat resultat

-2 778 239

överkursfond

39 655 160

årets resultat

-11 920 997
24 955 924

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinsmedel och fria fonder disponeras enligt följande:
balanserat resultat samt årets resultat
avräknas mot överkursfonden

SEK
-14 699 236
39 655 160
24 955 924

Koncernens och bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt sammanställningar av eget kapital med tillhörande noter och tilläggsupplysningar, vilka utgör en
integrerad del av denna årsredovisning.
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Resultaträkning, koncernen

KONCERNENS RAPPORT ÖVER
TOTALRESULTATET
SEK

Not

2020-04-16 – 2020-12-31

Nettoomsättning

6

272 401

Övriga rörelseintäkter

7

143 548

Rörelsens intäkter

Summa rörelsens intäkter

415 949

Rörelsens kostnader
Aktiverat arbete för egen räkning

2 209 638

Råvaror och förnödenheter

-1 072 209

Övriga externa kostnader

-6 845 376

Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

10

-2 957 664

9, 15, 16, 17

-1 197 591

Summa rörelsens kostnader

-9 863 201

Rörelseresultat

-9 447 252

Resultat från finansiella poster
Finansiella kostnader

11

Summa finansiella poster

-32 439

Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatt

-32 439

-9 479 691
13

ÅRETS RESULTAT

0
-9 479 691

Genomsnittl. antal aktier före och efter utspädning

14

11 580 813

Resultat per aktie före och efter utspädning (sek)

14

-0,82

I koncernen återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summan totalresultat överensstämmer med årets resultat.
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Finansiell ställning, koncernen

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL
STÄLLNING
Tillgångar
SEK

Not

2020-12-31

Balanserade utvecklingsutgifter

14

9 458 626

Övriga immateriella anläggningstillgångar

15

2 203 632

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

11 662 258

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Nyttjanderättstillgångar

16

2 190 635

9

1 303 729

Summa materiella anläggningstillgångar

3 494 364

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

160 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

160 000

Summa anläggningstillgångar

15 316 622

Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbete för annans räkning

18

598 661
598 661

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

20

1 125 674

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

125 377
1 251 051

Likvida medel

22

22 101 646

Summa omsättningstillgångar

23 951 358

SUMMA TILLGÅNGAR

39 267 980
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Finansiell ställning, koncernen

Eget kapital och skulder
SEK
Eget kapital

Not

2020-12-31

23

Aktiekapital

1 089 148

Övrigt tillskjutet kapital

74 783 411

Balanserade medel inklusive årets resultat

-40 900 609

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

34 971 950

Summa eget kapital

34 971 950

Långfristiga skulder
Leasingskulder, långfristiga

788 195

Summa långfristiga skulder

788 195

Kortfristiga skulder
Leasingskulder, kortfristiga

583 583

Leverantörsskulder

1 320 739

Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

34 117
4

282 026

24

1 287 369

Summa kortfristiga skulder

3 507 834

Summa skulder

4 296 029

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

OptiFreeze AB (publ.)

39 267 980

Förändring av eget kapital, koncernen

KONCERNENS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
SEK
Ingående eget kapital 2020-04-16

Övrigt tillskjutet kapital

Aktiekapital
995 398

50 694 926

Årets resultat
Årets totalresultat

0

0

Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat

Totalt eget
kapital

- 31 420 918

20 269 406

-9 479 691

-9 479 691

-40 900 609

10 789 715

Transaktioner med koncernens ägare
Emitterade teckningsoptioner
Nyemission

93 750

Emissionskostnader
Utgående eget kapital 2020-12-31

1 089 148

432 250

432 250

24 906 234

24 999 984

-1 249 999

-1 249 999

74 783 411

-40 900 609

34 971 950
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Kassaflödesanalys, koncernen

KONCERNENS RAPPORT ÖVER
KASSAFLÖDEN
SEK

Not

2020-04-16 – 2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-9 447 252
27

Erhållna / erlagda finansnetto

1 197 591
-32 439

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-8 282 100

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-350 927

Ökning/minskning kortfristiga skulder

1 276 883

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7 356 144

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

14, 15

-2 845 537

16

-1 375 760
-4 221 297

Finansieringsverksamheten
Amortering lån leasingskuld
Erhållna aktieägartillskott

-373 998
432 250

Nyemission

24 999 984

Emissionskostnader

-1 249 999

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

23 808 237

Årets kassaflöde

12 230 796

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

9 870 849
22 101 646

Specifikation likvida medel
Kassa och bank

22 101 646

Summa

22 101 646

OptiFreeze AB (publ.)

Resultaträkning, moderbolaget

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
SEK

Not

2020

2019

274 794

3 481 431

2 860 772

2 038 871

189 793

51 477

3 325 359

5 571 779

Råvaror och förnödenheter

-1 339 719

-3 876 341

Övriga externa kostnader

-9 088 775

-4 883 977

-3 847 034

-4 512 455

-967 760

-625 244

0

-13

-11 917 928

-8 326 251

-3 069

-1 705

-3 069

-1 705

Resultat efter finansiella poster

-11 920 997

-8 327 956

Resultat före skatt

-11 920 997

-8 327 956

0

0

-11 920 997

-8 327 956

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

7

Summa
Rörelsens kostnader

Personalkostnader

10

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

11

Summa finansiella poster

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

12

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summan totalresultat överensstämmer med årets resultat.
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Balansräkning, moderbolaget

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Tillgångar
SEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

Balanserade utvecklingsutgifter

14

9 458 626

6 680 387

Övriga immateriella anläggningstillgångar

15

2 203 632

1 661 241

11 662 258

8 341 628

2 190 635

1 455 253

2 190 635

1 455 253

457 250

0

0

0

Andra långfristiga fordringar

160 000

160 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

617 250

160 000

14 470 143

9 956 882

598 661

598 661

598 661

598 661

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

16

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

17

Fordringar hos koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Pågående arbete för annans räkning

18

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

19

0

67 125

Övriga fordringar

20

1 035 279

821 046

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

125 377

141 335

1 160 656

1 029 506

21 728 796

13 697 509

Summa omsättningstillgångar

23 488 113

15 325 676

SUMMA TILLGÅNGAR

37 958 256

25 282 558

Kassa och bank

OptiFreeze AB (publ.)
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Balansräkning, moderbolaget

Eget kapital och skulder
SEK

2020-12-31

2019-12-31

Aktiekapital

1 089 148

995 398

Fond för utvecklingsutgifter

8 987 563

6 209 324

Summa bundet eget kapital

10 076 711

7 204 722

Överkursfond

39 655 160

26 378 876

Balanserat resultat

-2 778 239

-2 465 415

-11 920 997

-8 327 956

Summa fritt eget kapital

24 955 924

15 585 505

Summa eget kapital

35 032 635

22 790 227

1 320 739

1 565 064

34 117

75 303

4

283 396

215 232

24

1 287 369

636 732

2 925 621

2 492 331

37 958 256

25 282 558

92,3

90,1

Eget kapital

Not
23

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av eget kapital, moderbolaget

FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL I
MODERBOLAGET
SEK
Ingående eget kapital 2019-01-01

Aktiekapital
888 954

Fond för
utvecklings
utgifter
3 743 909

Disposition enligt stämma
Omföring bundet och fritt kapital
Nyemission

Överkursfond

Emissionskostnader

Summa
Eget kapital

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

Balanserat
resultat inkl
årets resultat

17 289 464

17 395 908

-1 361 068

-1 361 068

Årets resultat

-8 327 956

-8 327 956

Utgående eget kapital 2019-12-31

995 398

6 209 324

26 378 876

-10 793 371

22 790 227

Ingående eget kapital 2020-01-01

995 398

6 209 324

26 378 876

-10 793 371

22 790 227

-10 793 371

10 793 371

0

-2 778 239

0

Disposition enligt stämma
Omföring bundet och fritt kapital
Nyemission

2 778 239
93 750

24 906 234

24 999 984

Emissionskostnader

-1 249 999

-1 249 999

Incitamentsprogram

413 420

413 420

Årets resultat
Utgående eget kapital 2020-12-31

OptiFreeze AB (publ.)

1 089 148

8 987 563

39 655 160

-11 920 997

-11 920 997

-14 699 236

35 032 635

Kassaflödesanalys, moderbolaget

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
SEK

Not

2020

2019

-11 917 928

-8 326 252

967 760

625 244

-10 950 168

-7 701 008

-3 069

-1 705

-10 953 237

-7 702 713

0

1 514 818

-131 149

232 449

433 290

-669 467

-10 651 096

-6 624 913

-25 000

0

16

-1 375 760

-67 000

14, 15

-3 648 012

-2 465 415

-5 048 772

-2 532 415

Nyemission

24 906 234

17 289 464

Emissionskostnader

-1 175 079

-1 254 624

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

23 731 155

16 034 840

8 031 288

6 877 512

Likvida medel vid årets början

13 697 509

6 819 997

Likvida medel vid årets slut

21 728 796

13 697 509

Kassa och bank

21 728 796

13 697 509

Summa

21 728 796

13 697 509

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

27

Erlagda finansiella kostnader
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av rörelsens fordringar
Ökning/minskning av rörelsens skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i koncernföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Specifikation likvida medel
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NOTER
Not 1 – Allmän information
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
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. Bolaget grundades 2011 av ArcAroma AB (publ), LU Innovation och flertalet
forskare på Department of Food Technology på Lunds Universitet.
Företagets lokaler finns på Kalkstensvägen i Lund där företaget bedriver metod- och produktutveckling både självständigt och tillsammans med partners. OptiFreeze är resultatet av lång tids forskning på Institute of Food Technology på Lunds
Universitet. Företaget har sin bas i Lund, Sverige, och aktien handlas på Nasdaq First Growth Market.
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i Lund.
Adressen till huvudkontoret är Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund. Moderföretaget är sedan den 15 maj 2020 noterat på
Nasdaq First North Growth Market.

Not 2 – Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när koncernredovisning upprättas anges nedan. Dessa principer til�lämpas konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
Moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens såvida inte annat anges. De skillnader som finns förtecknas i
slutet av denna not.

Grund för rapporters upprättande
Koncernredovisningen för OptiFreeze har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations
Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De
områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen är i huvudsak balansposten balanserade utvecklingsutgifter. För
ytterligare information se avsnitt om Moderbolagets Redovisningsprinciper.
Den 18 juni 2020 registrerades dotterbolaget OptiFreeze Värdepapper AB och en koncern bildades. I samband med
bildandet av koncernen har moderbolaget bytt redovisningsprincip från K3 (BFNAR 2012:1) till att redovisa enligt RFR 2
Redovisning för juridiska personer som getts ut av Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 ska tillämpas av moderbolag
som upprättar koncernredovisning enligt IFRS. I samband med övergången från K3 till RFR 2 har inga övergångseffekter
identifierats för moderbolaget. För koncernen finns inga övergångseffekter eftersom koncernredovisningen upprättas
enligt IFRS allt sedan koncernen bildades den 18 juni 2020.

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Nya eller ändrade IFRS, inklusive uttalanden, som hittills antagits av IASB för tillämpning 2021 eller senare, bedöms inte få
någon väsentlig eﬀekt på koncernens redovisning.

Principer för koncernredovisning
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen
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genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de
tidigare eget kapitalandelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust till följd av omvärderingen redovisas i resultatet. Varje villkorad köpeskilling som ska överföras
av koncernen redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av verkligt värde av en villkorad
köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller skuld redovisas antingen i resultaträkningen eller i övrigt totalresultat.
Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras.
Klassificering av lång- och kortfristig
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader
räknat från balansdagen medan omsättningstillgångar i allt väsentligt består av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Långfristiga skulder utgörs i allt väsentligt av belopp som OptiFreeze
per rapportperiodens slut har en ovillkorad rätt att välja att betala längre bort i tiden än tolv månader efter rapportperiodens slut. Har OptiFreeze inte en sådan rätt per rapportperiodens slut – eller innehas skuld för handel eller förväntas skuld
regleras inom den normala verksamhetscykeln – redovisas skuldbeloppet som kortfristig skuld.
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den
ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används
svenska kronor (kr), som är koncernens presentationsvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
resultaträkningen.
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella
intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -förluster redovisas i posten övriga intäkter respektive övriga
rörelsekostnader.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Detta innebär bland annat att redovisat resultat justeras
för ej likviditetsstörande poster.

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
OptiFreeze teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. 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. Teknologin tillämpas i fyra
produktområden, OptiFlower, OptiFresh, OptiDry och OptiFreeze där det sker kontinuerlig produktutveckling i egen regi. I
februari 2019 tecknade Bolaget ett strategiskt partnerskap med Syngenta Flowers genom vilket man gemensamt kommer
att utveckla recept för specifika grödor, identifiera marknadsstrategier, utveckla samarbeten med tredje parts aktörer samt
hitta nya affärsområden för OptiFreeze teknologi inom blomsterindustrin (OptiFlower). Syngenta har kommunicerat att det
är deras intention att göra processen till industriell standard och teknologin kommer att kunna marknadsföras och säljas
till alla aktörer inom OptiFreeze målmarknad.
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Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika tillgångar som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:

•
•
•
•
•
•

Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas eller säljas,
Företagets avsikt är att färdigställa för användande eller försäljning av tillgången,
Det finns förutsättningar att använda eller sälja tillgången,
Det kan visas hur tillgången genererar sannolika framtida ekonomiska fördelar,
Det finns adekvata, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången,
De utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.,

Utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period.
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som kostnad då de
uppkommer.
Direkt hänförbara utgifter som balanseras omfattar utgifter för framtagande och utveckling av testanläggningar samt
en skälig andel av utgifter för anställda i anslutning till detta.
Balanserade utvecklingsutgifter skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, vilken bedöms vara fem år.
Avskrivning har i detta räkenskapsår påbörjats av nedlagda utvecklingsutgifter från och med den 1 oktober 2020,
och som ej avser utvecklingsprojekt som är pågående. Nedlagda utvecklingsutgifter i de sistnämnda projekten påbörjas
avskrivning på när projektet är klart för kommersialisering.

Materiella anläggningstillgångar
Samtliga materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar liksom eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i
enlighet med syftet med anskaffningen.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket
som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för
den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i
resultaträkningen under den period de uppkommer.
Inventarier, verktyg och installationer
Tillgångarna skrivs av under 5 år.
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess
bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet
och redovisas netto i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.
Nedskrivning av icke finansiella tillgångar
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. För tillgångar som ännu inte är färdiga för användning (t ex
ej färdigställda balanserade utvecklingsutgifter) sker nedskrivningsprövning minst en gång per år.
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde.
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende
kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning
av om återföring bör göras.

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar omfattar likvida medel, kundfordringar och övriga fordringar vilka ska regleras kontant. Finansiella
skulder omfattar leverantörsskulder och övriga skulder vilka ska regleras kontant.
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Redovisning och värdering vid första redovisningstillfället
Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas när de är utgivna. Avistaköp och avistaförsäljning av finansiella
tillgångar redovisas per affärsdagen. Övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde med tillägg/avdrag för transaktionsutgifter, förutom avseende
instrument som löpande värderas till verkligt värde via resultatet för vilka transaktionsutgifter istället kostnadsförs då de
uppkommer. Kundfordringar (utan en betydande finansieringskomponent) värderas initialt till det transaktionspris som
fastställts enligt IFRS 15.
Samtliga koncernens finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, då de inte är för handel.
Klassificering och efterföljande värdering
Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell tillgång som värderad till upplupet anskaffningsvärde, verkligt
värde via övrigt totalresultat (skuldinstrumentsinvestering), verkligt värde via övrigt totalresultat (egetkapitalinvestering),
eller verkligt värde via resultatet. Det upplupna anskaffningsvärdet minskas med nedskrivningar. Ränteintäkter, valutakursvinster och -förluster samt nedskrivningar redovisas i resultatet. Vinster eller förluster som uppstår vid bortbokning
redovisas i resultatet.
Påföljande värdering av finansiella skulder sker till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden. Räntekostnader och valutakursvinster och -förluster redovisas i resultatet. Vinster eller förluster vid borttagning från redovisningen
redovisas också i resultatet.
Nedan beskrivs hur koncernens olika innehav av finansiella tillgångar har klassificerats:
Finansiella tillgångar
Samtliga finansiella tillgångar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Detta
eftersom de innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att erhålla de avtalsenliga kassaflödena samtidigt som
kassaflödena från tillgångarna endast utgörs av betalningar av kapitalbelopp och ränta.
Effektivräntan är den ränta som exakt diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under den förväntade perioden för det finansiella instrumentet till redovisat bruttovärde för den finansiella tillgången, eller det upplupna
anskaffningsvärdet för den finansiella skulden.
Borttagande av finansiella tillgångar och finansiella skulder från balansräkningen
Koncernen tar bort en finansiell tillgång från balansräkningen när de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den
finansiella tillgången upphör eller om den överför rätten att ta emot de avtalsenliga kassaflödena genom en transaktion i
vilken i väsentlighet alla risker och fördelar med ägarskapet har överförts.
Koncernen bokar bort en finansiell skuld från rapporten över finansiell ställning när de antaganden som anges i avtalet
fullgörs, annulleras eller upphör.
Kvittning
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en
legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera
tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten får inte vara beroende av framtida händelser och den måste vara
rättsligt bindande för företaget och motparten både i den normala affärsverksamheten och i fall av betalningsinställelse,
insolvens eller konkurs.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
En reserv för förväntade kreditförluster beräknas och redovisas för de finansiella tillgångar som värderas till upplupet
anskaffningsvärde. För kundfordringar och leasingfordringar tillämpas en förenklad metod och reserv för kreditförluster
beräknas och redovisas utifrån förväntade kreditförluster för hela den återstående löptiden. Beräkningen av förväntade
kreditförluster baseras huvudsakligen på information om historiska förluster för liknande fordringar och motparter. Den
historiska informationen utvärderas och justeras kontinuerligt utifrån den aktuella situationen och koncernens förväntan
om framtida händelser.
Kreditförluster värderas som nuvärdet av alla underskott i kassaflödena (d.v.s. skillnaden mellan bolagets kassaflöde
i enlighet med avtalet och kassaflödet som koncernen förväntar sig att få). Förväntade kreditförluster diskonteras med
effektivräntan på den finansiella tillgången.
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En finansiell tillgångs redovisade bruttovärde skrivs bort när koncernen inte har några rimliga förväntningar på att återvinna en finansiell tillgång i sin helhet eller en del av den.
Kundfordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller utförda tjänster i den löpande verksamheten. Om
betalning förväntas inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är längre), klassificeras de
som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar.
Likvida medel
Likvida medel definieras som, förutom kassa och bank, även de kortfristiga placeringar vilka lätt kan omvandlas till ett känt
belopp av kassa och bank och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med
användningen av först in, först ut-metoden (FIFU).

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital.
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital
som ett avdrag från emissionslikviden.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från
leverantörer.

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten
avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga
skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till
skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar
och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om
den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att
finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och
skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och
samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att
reglera saldona genom nettobetalningar.

Ersättning till anställda
Pensionsförpliktelser
OptiFreeze har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken
koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till
anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna redo-
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visas som personalkostnaderna när de faller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som tillgång i den utsträckning
som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo. En förmånsbestämd
pensionsplan är en pensionsplan som inte är avgiftsbestämd. Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett
belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom
ålder, tjänstgöringstid och lön.
Teckningsoptionsprogram
OptiFreeze har ett teckningsoptionsprogram där teckningsoptioner sålts till ledande befattningshavare. Optionerna har
sålts till ett pris som motsvarar bedömt verkligt värde vid förvärvstillfället, vilket innebär att det inte finns något belopp att
redovisa som aktierelaterad ersättning i balans- och resultaträkningen under IFRS 2.
Rörlig ersättning
Vice VD har baserat på tidigare anställningsavtal erhållit en prestationsbaserad ersättning under 2020. I nuläget finns inga
avtal med Rörlig ersättning.
Ersättning vid uppsägning
Ersättning vid uppsägning utgår när en anställning sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en
anställd accepterat en frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den
bevisligen är förpliktad att säga upp anställd enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande. Vid utgången
av räkenskapsåret finns inte någon avsättning för ersättning vid uppsägning.

Intäktsredovisning
Koncernens intäkter är framför allt hänförlig till försäljning av maskiner och reservdelar samt uthyrning av maskiner. Koncernen har även vissa intäkter från försäljning av administrativa tjänster. Nedan beskrivs hur respektive intäktsström redovisas.
Försäljning av maskiner och reservdelar
Försäljning av maskiner intäktsförs när maskinen installerats och accepterats av kunden eftersom installation och leverans
av maskin i den försäljning som hittills skett har setts som ett prestationsåtagande under IFRS 15. En bedömning görs dock
avtal för avtal utifrån kontraktsvillkoren i det aktuella fallet. Intäktsföring av försäljning av reservdelar sker när dessa levererats och accepterats av kunden. Intäkten värderas utifrån den ersättning som specificeras i avtalet med kunden, efter
avdrag för rabatter och mervärdesskatt.
Uthyrning av maskiner
Uthyrning av maskiner som skett har gjorts under avtal som klassificerats som operationella leasingavtal. Detta innebär
att koncernen har kvar den uthyrda maskinen i balansräkningen och intäktsför erhållna leasingbetalningar i den period som
de avser.
Försäljning av administrativa tjänster
Intäkter från försäljning av tjänster redovisas i den period då tjänsterna utförs samt baserat på antal nedlagda timmar i den
period då tjänsterna utförs.
Statliga bidrag
Statliga bidrag redovisas till verkligt värde när det föreligger rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de villkor
som är förknippade med bidragen och bidrag kommer att erhållas. Statliga bidrag redovisas systematiskt i resultaträkningen över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Bidrag som är hänförliga till
resultatet redovisas som övriga rörelseintäkter. Dessa bidrag avser lönebidrag.
Rörelsesegment
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra sig
kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp
av företagets högste verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till
rörelsesegmentet. Då verksamheten i koncernen är organiserad som en sammanhållen verksamhet, med likartade risker
och möjligheter för de varor och tjänster som produceras, utgör hela koncernens verksamhet under räkenskapsåret ett
rörelsesegment.
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Leasing
När ett avtal ingås bedömer koncernen om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal är, eller innehåller, ett
leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period bestämma över användningen av en identifierad tillgång i
utbyte mot ersättning.
Vid leasingavtalets början eller vid omprövning av ett leasingavtal som innehåller flera komponenter – leasing- och
icke-leasingkomponenter – fördelar koncernen ersättningen enligt avtalet till varje komponent baserat på det fristående
priset. För leasing av lokaler där koncernen är leasetagare har koncernen emellertid valt att inte skilja på icke-leasingkomponenter och redovisar leasing- och icke-leasingkomponenter som erläggs med fasta belopp som en enda leasingkomponent.
Leasing där Koncernen är leasetagare
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld vid leasingavtalets inledningsdatum. Nyttjanderättstillgången värderas initialt till anskaffningsvärde, vilket består av leasingskuldens initiala värde med tillägg för leasingavgifter
som betalats vid eller före inledningsdatumet plus eventuella initiala direkta utgifter. Nyttjanderättstillgången skrivs av
linjärt från inledningsdatumet till det tidigare av slutet av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperiodens slut, vilket i
normalfallet för koncernen är leasingperiodens slut.
Leasingskulden – som delas upp i långfristig och kortfristig del – värderas initialt till nuvärdet av återstående leasingavgifter under den bedömda leasingperioden. Leasingperioden utgörs av den ej uppsägbara perioden med tillägg för ytterligare perioder i avtalet om det vid inledningsdatumet bedöms som rimligt säkert att dessa kommer att nyttjas.
Leasingavgifterna diskonteras i normalfallet med koncernens marginella upplåningsränta, vilken utöver koncernens/
företagets kreditrisk återspeglar respektive avtals leasingperiod, valuta och kvalitet på underliggande tillgång som tänkt
säkerhet. I de fall leasingavtalets implicita ränta lätt kan fastställas används dock den räntan.
Leasingskulden omfattar nuvärdet av följande avgifter under bedömd leasingperiod:

•
•
•
•

fasta avgifter, inklusive till sin substans fasta avgifter,
variabla leasingavgifter kopplade till index eller pris (“rate”), initialt värderade med hjälp av det index eller pris (“rate”)
som gällde vid inledningsdatumet,
lösenpriset för en köpoption som koncernen är rimligt säker på att utnyttja och
straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet om bedömd leasingperiod återspeglar att sådan uppsägning
kommer att ske.

Skuldens värde ökas med räntekostnaden för respektive period och reduceras med leasingbetalningarna. Räntekostnaden
beräknas som skuldens värde gånger diskonteringsräntan.
Leasingskulden för koncernens lokaler med hyra som indexuppräknas beräknas på den hyra som gäller vid respektive rapportperiods slut. Vid denna tidpunkt justeras skulden med motsvarande justering av nyttjanderättstillgångens
redovisade värde. På motsvarande sätt justeras skuldens och tillgångens värde i samband med att ombedömning sker utav
leasingperioden. Detta sker i samband med att sista uppsägningsdatumet inom tidigare bedömd leasingperiod för lokalhyresavtal har passerats alternativt då betydelsefulla händelser inträffar eller omständigheterna på ett betydande sätt
förändras på ett sätt som är inom koncernens kontroll och påverkar den gällande bedömningen av leasingperioden.
Koncernen presenterar nyttjanderättstillgångar och leasingskulder som egna poster i rapporten över finansiell ställning.
För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader eller mindre eller med en underliggande tillgång av lågt värde,
understigande 50 tkr, redovisas inte någon nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Leasingavgifter för dessa leasingavtal
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Leasingavtal där Koncernen är leasegivare
När koncernen är leasegivare fastställer den vid varje leasingavtals inledningsdatum huruvida leasingavtalet ska klassificeras som ett finansiellt eller operationellt leasingavtal.
Vid fastställande av klassificering görs en övergripande bedömning av om leasingavtalet i allt väsentligt överför de
ekonomiska risker och förmåner som är förknippade med ägandet av den underliggande tillgången. Om så är fallet är
leasingavtalet ett finansiellt leasingavtal, i annat fall är det ett operationellt leasingavtal. Som en del av denna bedömning
tar koncernen hänsyn till ett flertal indikatorer. Exempel på sådana indikatorer är om leasingperioden utgör en större del
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av tillgångens ekonomiska livslängd eller om äganderätten till den underliggande tillgången överförs till leasetagaren när
leasingavtalet löpt ut.
Koncernen redovisar leasingavgifter från operationella leasingavtal som intäkt linjärt över leasingperioden som del av
posten Nettoomsättning.

Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med ett
vägt genomsnitt antal stamaktier under perioden.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderföretaget upprättar sin årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer samt Akutgruppens uttalande. Reglerna i RFR 2 innebär att
moderföretaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS/IAS regler och
uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag som skall göras från IFRS/IAS.
Moderföretaget tillämpar de redovisningsprinciper som finns angivna för koncernen med undantag av nedanstående.

Aktier i dotterföretag
Innehav i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsmetoden, vilket innebär att i balansräkningen redovisas innehaven till
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar från dotterbolag redovisas som utdelningsintäkter.

Redovisning av koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln i RFR 2, vilket innebär att både lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Finansiella instrument
Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 9 för finansiella instrument. Delar av principerna i IFRS 9 är dock ändå tillämpliga – såsom avseende nedskrivningar, inbokning/bortbokning och effektivräntemetoden för ränteintäkter och räntekostnader. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och
finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. För finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde tillämpas IFRS 9s nedskrivningsregler.

Leasade tillgångar
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16, i enlighet med undantaget som finns i RFR 2. Som leasetagare redovisas leasingavgifter som kostnad linjärt över leasingperioden och således redovisas inte nyttjanderätter och leasingskulder i balansräkningen. På samma sätt som i koncernredovisningen skiljs inte leasing- och icke-leasingkomponenter åt för lokaler.
Istället redovisas leasing- och icke leasingkomponenter som en enda leasingkomponent för dessa typer av underliggande
tillgångar. De avtal där moderbolaget utgör leasegivare redovisas som operationella leasingavtal.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderbolaget följer årsredovisningslagens uppställning vilket bl.a. innebär en annan indelning av eget kapital. Av denna
anledning redovisar moderbolaget posten kassa och bank separat i sin balansräkning.

Not 3 – Finansiell riskhantering
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika typer av finansiella risker såsom marknads-, likviditets-, och kredit
risker. Marknadsriskerna består i huvudsak av valuta-, ränte- och prisrisk. Det är bolagets styrelse som är ytterst ansvarig
för exponering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker och dessa ramar utvärderas och revideras årligen.
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Marknadsrisk
Valutarisk
Koncernen har mycket få transaktioner i utländsk valuta varför valutarisken är mycket begränsad.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöde fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor. Det
är bolagets bedömning att man i dagsläget inte påverkas av någon väsentlig ränterisk.
Likviditet- och finansieringsrisk.
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem med att möta dess åtagande relaterat till koncernens finansiella
skulder. Med finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad.
Företaget arbetar kontinuerligt med olika finansieringsalternativ för att brygga tiden fram till positivt kassaflöde. Per
balansdagen hade koncernen likvida medel uppgående till 22 101 646 SEK.
Kredit- och motpartsrisk
Koncernen har likvida medel om 22 102 tkr den 31 december 2020. För likvida medel är bank motpart, vilken är graderade
AAA/Stable, baserad på Standard & Poor´s kreditbetyg.
Nedskrivning av likvida medel har mätts som förväntad förlust på 12-månadersbasis och reflekterar de korta löptiderna
av exponeringen. Koncernen anser att likvida medel har låg kreditrisk baserat på motparternas externa kreditbetyg. Den
förväntade kreditförlusten för likvida medel av bedömts som immateriell och därför ej redovisats.

Kredit- och motpartsrisk
Maximal exponering för kreditrisk
Koncern
2020-12-31

SEK
Kundfordringar

-

Deposition för lokalhyra

160 000

Likvida medel

22 101 646

Summa

22 261 646

Maximal exponering för kreditrisk
Moderbolag
2020-12-31

Moderbolag
2019-12-31

-

67 125

160 000

160 000

Kassa och bank

21 728 796

13 697 509

Summa

21 888 796

13 924 634

SEK
Kundfordringar
Deposition för lokalhyra

Kapital
Koncernens mål för förvaltning av kapital är att säkerställa koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att generera en skälig avkastning till aktieägarna och nytta för övriga intressenter. Koncernens kapital definieras som koncernens
egna kapital. Koncernens nuvarande policy är att inte lämna någon utdelning. Först när företaget når en långsiktig lönsamhet kommer förslag om utdelning till aktieägare att kunna ske. Det finns inte några externa krav på koncernens kapital.
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Not 4 – Finansiella tillgångar och skulder
Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder framgår av nedanstående tabell. Se även not 3, Finansiell riskhantering.

Koncernen

SEK

Finansiella tillgångar värderade till
upplupet anskaffningsvärde
2020-12-31

Likvida medel
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via
övrigt totalresultat

Finansiella skulder
värderade till
upplupet anskaffningsvärde

2020-12-31

2020-12-31

22 101 646
125 377

Leverantörsskulder

1 320 739

Övriga skulder

282 026

Upplupna kostnader
Deposition för lokalhyra
Summa

1 287 369
160 000
22 387 023

0

2 890 134

Kontrakturella betalningar – Koncernen
2020-12-31
SEK
Inom 1 månad

Leverantörsskulder

Leasing

1 320 739

47 862

Inom 2-12 månader

535 721

Inom 13-60 månader

788 195

Efter 60 månader
Summa

0
1 320 739

1 371 778

Nettovinst/-förlust för respektive kategori av finansiella instrument:
Koncernen har inte några nettovinster/förluster att redovisa för de olika finansiella instrumenten.
Verkliga värden
Redovisade värden utgör en rimlig approximation av verkliga värden.

Not 5 – Viktiga uppskattningar och bedömningar för
redovisningsändamål
OptiFreeze ABs finansiella rapporter är upprättade i enlighet med IFRS. Detta innebär att upprättandet av bokslut och
tillämpning av redovisningsprinciper ofta baseras på uppskattningar och antaganden som anses rimliga och väl avvägda
vid den tidpunkt då bedömningen görs. Med andra bedömningar, antaganden och uppskattningar kan resultatet emellertid bli ett annat, och händelser kan inträffa som kan kräva en väsentlig justering av det redovisade värdet för den berörda
tillgången eller skulden. Nedan följer de viktigaste områden där bedömningar och antaganden gjorts och som bedöms ha
störst inverkan på de finansiella rapporterna.
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Balanserade utvecklingsutgifter
OptiFreeze AB undersöker varje år om det finns någon indikation för nedskrivningsbehov avseende balansposten Balanserade utvecklingsutgifter, i enlighet med redovisningsprinciper som beskrivs i Not 2. För balanserade utvecklingsutgifter
som ännu inte är färdigställda sker nedskrivningsprövning årligen. I samband med nedskrivningsprövning görs beräkningar
som bygger på bedömningar och antaganden. Andra bedömningar än de ledningen gjort kan resultera i ett helt annat resultat och en annan finansiell ställning. Mer information ges i Not 15 och 16.

Not 6 – Intäkter
Industriella tester genomfördes under året hos en kund. Inga andra kunder stod för mer än 10% av intäkterna.
SEK

Koncern
2020*

Sålda maskiner, reservdelar och konsulttjänster

Moderbolag
2019

2020

2019

13 500

15 900

2 797 132

Industriella tester hos kunder

258 901

258 894

684 300

Summa

272 401

274 794

3 481 431

13 500

45 900

145 500

Övriga länder

258 901

228 894

3 335 931

Summa

272 401

274 794

3 481 431

Per land:
Sverige

* 2020-04-16 - 2020-12-31

Bolaget har inte redovisat några intäkter under 2020 från prestationsåtaganden som uppfyllts (eller delvis uppfyllts) under
tidigare perioder.
Ingen information lämnas om återstående presentationsåtaganden per den 31 december 2020 eller den 31 december
2019 som har en ursprunglig förväntad löptid på högst ett år som är tillåtet enligt IFRS 15.

Not 7 – Övriga rörelseintäkter
SEK

Koncern
2020*

Erhållna bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa
* 2020-04-16 - 2020-12-31
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Moderbolag
2019

2020

2019

141 390

188 520

47 630

2 158

1 273

3 847

143 548

189 793

51 477
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Not 8 – Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning
SEK

Koncern
2020*

Moderbolag
2019

2020

2019

Mazars AB
Revisionsuppdrag

-

127 820

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

-

33 780

Andra uppdrag

-

-

Summa

0

161 600

KPMG
Revisionsuppdrag

170 000

170 000

-

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

180 000

180 000

-

10 000

10 000

-

Summa

360 000

360 000

0

SUMMA

360 000

360 000

161 600

Andra uppdrag

* 2020-04-16 - 2020-12-31

Med revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att avge
revisionsberättelsen samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget. Med revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag avses arvode för olika typer av kvalitetsäkringstjänster. Med övriga tjänster avses
sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 9 – Leasingavtal
Moderbolag
Operationell leasing
SEK
Leasingkostnad

2020*

2019

616 243

702 776

624 629

571 452

1 672 291

2 190 566

-

-

2 296 920

2 762 018

Nominella värdet av framtida leasingavgifter fördelar sig enligt följande:
Förfaller inom 1 år
Mellan 2-5 år
Senare än 5 år
Summa återstående löptider
* 2020-04-16 - 2020-12-31

Koncernen
I koncernen redovisas leasingavtal enligt IFRS 16 från och med den 16 april 2020, och där OptiFreeze AB är leasetagare.
Dessa avtal avser hyra av lokaler och dessa hyresavtal har redovisats enligt IFRS 16, där nyttjanderättstillgång, leasingskuld, ränta och avskrivningar är baserade på dessa avtals ursprungliga löptider. Principerna för redovisningen framgår av
not 2 Sammanfattning av viktiga Redovisningsprinciper under rubriken IFRS 16 Leasingavtal. För löptidsanalys avseende
leasingskuld se Not 4 Finansiella tillgångar och Skulder
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Tillkommande nyttjanderättstillgångar:
OptiFreeze har under året tecknat avtal om leasing av en personbil varför denna nyttjanderättstillgång har tillkommit och
redovisas nedan (bil). Avtalstiden löper ut 2023.

Belopp redovisade i Resultaträkningen:
SEK

2020-04-16 – 2020-12-31

Avskrivningar av nyttjanderättstillgång, lokaler

446 756

Avskrivningar av nyttjanderättstillgång, bil

4 144

Räntekostnad leasingskuld, lokaler

30 486

Räntekostnad leasingskuld, bil

1 456

Leasingkostnad avseende korttidsleasar

109 620

Belopp redovisade i Balansräkningen:
2020-12-31

2020-12-31

Nyttjanderätt lokaler

1 016 695

Nyttjanderätt bil

287 034

Leasingskuld lokaler

1 015 727

Leasingskuld bil

253 077

Belopp redovisade i Kassaflödesanalysen:
SEK

2020-04-16 – 2020-12-31

Amorteringar och korttidsleasar

575 685

Not 10 – Medelantal anställda, personalkostnader, pensioner och övrigt
Medelantal anställda:
Antal

Koncern
2020*

Moderbolag
2019

2020

2019

Män

4

4

3

Kvinnor

3

3

4

Summa

7

7

7

* 2020-04-16 - 2020-12-31

OptiFreeze AB (publ.)

Noter

Könsfördelning inom företagsledningen:
Antal

Koncern
2020*
Kvinnor

Moderbolag
2019

Män

Kvinnor

2020
Män

Kvinnor

2019
Män

Kvinnor

Män

Styrelseledamöter

1

3

1

3

1

3

Övriga ledande befattnings
havare inkl verkställande
direktören

1

1

1

1

1

0

Summa

2

4

2

4

2

3

* 2020-04-16 - 2020-12-31

Löner och andra ersättningar:
SEK

Koncern
2020*

Moderbolag
2019

2020

2019

Styrelser och verkställande direktörer

1 942 643

2 609 597

1 745 243

Övriga anställda

1 638 714

2 221 258

2 400 070

89 813

106 625

97 449

3 581 357

4 830 854

4 145 313

Pensionskostnader för styrelser och verkställande
direktörer

74 794

105 677

108 129

Pensionskostnader för övriga anställda

72 706

103 966

141 313

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

339 563

473 392

747 430

Summa

487 063

683 035

996 872

varav rörlig ersättning till ledande befattningshavare
Summa
Sociala kostnader:

* 2020-04-16 - 2020-12-31

Koncernens pensionsplaner
Samtliga pensionsplaner i koncernen är avgiftsbestämda och inbetalning av premier sker till Länsförsäkringar.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare - Moderbolag
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode i enlighet med stämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören
beslutas av styrelsen och ersättning till övriga ledande befattningshavare av verkställande direktör. Verkställande direktör
erhåller ingen pension från företaget, ledande befattningshavare har premiebaserade pensionsförsäkringslösningar. Några
avtal om avgångsvederlag finns inte. Verkställande direktören har rätt till 3 månaders uppsägningstid. Nedan sammanfattas
ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare. Övriga ersättningar som utgått avser konsultarvode.
Martin Linde har erhållit konsultarvode avseende ledningsuppgifter utöver styrelseuppdrag, Petr Dejmek har erhållit konsult
arbete avseende teknisk rådgivning. Ulf Hagman har erhållit konsultarvode avseende marknads- och ledningsarbete..
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2020
SEK

Grundlön /
Styrelse-arvode

Övriga
ersättningar

Pensions
kostnad

Summa

Styrelsens ledamöter
Martin Linde, styrelseordförande

94 600

340 542

-

435 142

Petr Dejmek, styrelseledamot

47 300

18 000

-

65 300

Anders Hättmark, styrelseledamot

47 300

-

-

47 300

Elisabeth Yllfors, styrelseledamot

47 300

-

-

47 300

Federico Gomez, styrelsesuppleant

24 920

-

-

24 920

190 210

29 760

105 677

325 647

-

1 769 665

-

1 769 665

451 630

2 157 967

105 677

2 715 274

Verkställande direktören
Eda Demir Westman*
Ulf Hagman
Summa
*) Varav rörlig ersättning 29 760

2019
SEK

Grundlön /
Styrelse-arvode

Övriga
ersättningar

Pensions
kostnad

Summa

Styrelsens ledamöter
Martin Linde, styrelseordförande

54 870

260 833

-

315 703

Petr Dejmek, styrelseledamot

46 500

12 600

-

59 100

Anders Hättmark, styrelseledamot

46 500

67 999

-

114 499

Elisabeth Yllfors, styrelseledamot

46 500

-

-

46 500

Federico Gomez, styrelsesuppleant

33 764

35 820

-

69 584

600 808

61 200

108 129

770 137

-

477 849

-

477 849

828 942

916 301

108 129

1 853 372

Verkställande direktören
Eda Demir Westman*
Ulf Hagman
Summa
*) Varav rörlig ersättning 61 200

Aktierelaterade ersättningar - Optionsprogram
OptiFreeze har ett teckningsoptionsprogram där teckningsoptioner sålts till ledande befattningshavare. Optionerna har
sålts till ett pris som motsvarar bedömt verkligt värde vid förvärvstillfället, vilket innebär att det inte finns något belopp att
redovisa som aktierelaterad ersättning i balans- och resultaträkningen under IFRS 2.

Akiterelaterade ersättningar
Den 3 juni 2020 startade koncernen två aktieoptionsprogram som ger styrelsemedlemmar respektive personal och nyckelpersonser rätt att förvärva aktier i företaget. Aktieoptionernas löptid från programmets start är 3,4 år. Inga aktieoptioner har lösts in under perioden. Utestående aktieoptioner per den 31 december 2020 har ett lösenpris på 55,00 kr och en
återstående avtalsenlig löptid på 2,8 år. Under jämförelseperioden (2019) fanns inga aktierelaterade ersättningar.

OptiFreeze AB (publ.)

Noter

Förutsättningar och villkor för tilldelningarna framgår nedan, enligt vilka samtliga aktieoptioner regleras genom fysisk
leverans av aktier.
Avtalsenlig löptid/lösenpris
på optionerna

Datum för tilldelning/personalkategori
Tilldelning av aktieoptioner till styrelsen den 3 juni 2020

60 000

3,4 år / 55 kr

Tilldelning av aktieoptioner till personal och nyckelpersoner
den 3 juni 2020

115 000

3,4 år / 55 kr

Totalt antal aktieoptioner

175 000

Det verkliga värdet av optionerna har uppskattats med hjälp av Black Scholes.
Verkligt värde vid värderingstidpunkten (SEK)

2,47

Lösenpris (SEK)

55,00

Förväntad volatilitet (%)

46

Optionernas löptid (År)

3,4

Riskfri ränta (%)

-0,2

Aktiepris vid utgivandedatum (vägt genomsnittligt aktiepris) (SEK)

27,40

Aktieoptionerna har sålts till ett pris som motsvarar bedömt verkligt värde vid förvärvstillfället, vilket innebär att det inte
finns några personalkostander för aktierelaterade ersättningar.

Not 11 – Finansiella kostnader/ Övriga räntekostnader och liknande
resultatposter
Finansiella kostnader
Koncernens räntekostnad avser till största delen leasing.
SEK

Koncern
2020*

Leasing
Poster som värderats till upplupet anskaffningsvärde
Summa finansiella kostnader

Moderbolag
2019

2020

2019

-30 486
-1 953

-3 069

-1 705

-32 439

-3 069

-1 705

* 2020-04-16 - 2020-12-31
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Not 12 – Skatt på årets resultat
SEK

Koncern
2020*

Moderbolag
2019

2020

2019

Skattekostnad
Aktuell skattekostnad

-

-

-

Uppskjuten skatt

-

-

-

Summa skattekostnad

-

-

-

-9 479 691

-11 920 997

-8 327 956

2 028 654

2 551 093

1 782 183

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-615

-1 709

-3 042

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

-

-

-

267 500

267 500

291 269

-2 295 538

-2 816 884

-2 070 410

0

0

0

Resultat före skatt
Avstämning av effektiv skatt
Skatt enligt gällande skattesats 21,4% (21,4%)

Skatteeffekt av emissionskostnader bokat direkt
mot eget kapital
Ej värderat skattemässigt underskott
Summa
* 2020-04-16 - 2020-12-31

Ackumulerade underskott för vilket uppskjuten skattefordran inte redovisas, uppgår för koncernen till 57 780 744 kr och för
moderbolaget till 57 778 585 kr (fgår 44 615 573 kr). Underskotten löper utan förfallotider.

Not 13 – Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera resultat respektive årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden.
Under 2020 har OptiFreeze enligt Stämmobeslut gett ut totalt 210 000 teckningsoptioner vilka under redovisade perioder inte har gett upphov till utspädning. Beroende på aktiekursens utveckling och särskilda inlösenvillkor för teckningsoptionerna kan dessa komma att ge upphov till utspädning.

Koncern
SEK
Vägt antal utestående aktier före och efter utspädning

2020-04-16 – 2020-12-31
11 607 925

Före & efter utspädning
Årets resultat

-9 479 691

Resultat per aktie

-0,82

Årets totalresultat

-9 479 691

OptiFreeze AB (publ.)
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Not 14 – Balanserade utvecklingsutgifter
SEK

Koncern
2020-12-31

2019-12-31

Moderbolag
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde

7 331 521

6 680 387

4 641 516

Investeringar

2 209 638

2 860 772

2 038 871

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 541 159

9 541 159

6 680 387

-

-

-

Avskrivningar

-82 533

-82 533

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-82 533

-82 533

0

9 458 626

9 458 626

6 680 387

Ingående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde*

*Av utgående redovisat värde avser 4 589 171 kr pågående utvecklingsutgifter. Motsvarande värde 2019-12-31 uppgick
till 6 680 387 kr.
Koncernens utvecklingsutgifter är framför allt kopplade till utvecklingen av områdena OptiFlower, OptiDry, OptiFresh
och OptiFreeze.

Not 15 – Övriga immateriella anläggningstillgångar
SEK

Koncern
2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

1 812 581

1 661 241

1 234 697

635 899

787 239

426 544

2 448 480

2 448 480

1 661 241

0

0

-

Avskrivningar

-244 848

-244 848

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-244 848

-244 848

0

2 203 632

2 203 632

1 661 241

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2019-12-31

Moderbolag

Övriga immateriella anläggningstillgångar avser i huvudsak patent.
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Not 16 – Inventarier, verktyg och installationer
SEK

Koncern
2020-12-31

Moderbolag

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde

3 257 259

3 257 259

3 190 259

Investeringar

1 375 760

1 375 760

67 000

Försäljning av anläggningstillgångar

-

-

-

Omklassificering av anläggningstillgångar

-

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 633 019

4 633 019

3 257 259

-1 940 542

-1 802 006

-1 176 762

Försäljning av anläggningstillgångar

-

-

-

Omklassificering av anläggningstillgångar

-

-

-

-501 843

-640 379

-625 244

-

-

-

-2 442 385

-2 442 385

-1 802 006

2 190 635

2 190 635

1 455 253

Ingående ackumulerade avskrivningar

Avskrivningar
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 17 – Andelar i koncernföretag
SEK

Moderbolag
2020-12-31

Ingående redovisat värde

2019-12-31
0

-

Förvärv under året

25 000

-

Tillskott under året

432 250

-

Försäljning under året

-

-

Nedskrivning

-

-

457 250

0

Utgående redovisat värde

Specifikation av moderföretagets innehav av andelar i koncernföretag

Företag
OptiFreeze
Värdepapper AB
Utgående redovisat värde

OptiFreeze AB (publ.)

Land
Sverige

Säte
Lund

Org.nr

Verksamhet

559242-2041

Värdepappers
handel och därmed
förenlig verksamhet

Andel stamaktier
som ägs av moder
företaget

Bokfört värde
2020-12-31

100%

457 250

457 250

Noter

Not 18 – Varulager
SEK

Koncern
2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

0

0

-

Produkter under arbete

598 661

598 661

598 661

Summa

598 661

598 661

598 661

Råvaror och förnödenheter

2019-12-31

Moderbolag

Not 19 – Kundfordringar
SEK

Koncern
2020-12-31

2019-12-31

Moderbolag
2020-12-31

2019-12-31

Kundfordringar
Kundfordringar

-

-

67 125

Reserv för förväntade kreditförluster

-

-

-

Kundfordringar netto

0

0

67 125

Ej förfallna

-

-

30 000

Förfallna 1-30 dagar

-

-

37 125

Förfalllna 30-60 dagar

-

-

-

Förfallna 60-90 dagar

-

-

-

Förfallna över 90 dagar

-

-

-

Kundfordringar netto

0

0

67 125

Förfallostruktur

Not 20 – Övriga fordringar
SEK

Koncern
2020-12-31

2019-12-31

Moderbolag
2020-12-31

2019-12-31

Övriga fordringar

1 125 674

1 035 279

888 171

Summa

1 125 674

1 035 279

888 171

Ingen del av de övriga fordringarna var förfallna till betalning per 2020-12-31 respektive 2019-12-31. Beloppen är upp
tagna till nominella belopp.
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Not 21 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SEK

Koncern
2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

5 870

5 870

11 599

Förutbetalda hyror

52 125

52 125

51 737

Övriga förutbetalada kostnader

67 382

67 382

78 000

-

-

-

125 377

125 377

141 336

Förutbetald försäkring

Upplupna intäkter
Summa

2019-12-31

Moderbolag

Not 22 – Likvida medel/ Kassa och bank
SEK

Koncern
2020-12-31

2019-12-31

Moderbolag
2020-12-31

2019-12-31

Kassa och bank

22 101 646

21 728 796

13 697 509

Summa

22 101 646

21 728 796

13 697 509

Not 23 – Övrigt totalresultat / Eget Kapital
Eget kapital – Koncernen
Aktiekapital
Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt
vid bolagsstämman med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt till koncernens kvarvarande nettotillgångar.
Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital består i sin helhet av belopp som vid emission betalats utöver emitterade aktiers kvotvärde.
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag.
Utdelning
Ingen utdelning kommer att föreslås till årsstämman 2021.

OptiFreeze AB (publ.)
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Eget kapital – Moderbolaget
SEK

Moderbolag
2020-12-31

2019-12-31

Fond för utvecklingsarbete
Avser utvecklingsarbete som skett i bolaget
Ingående balans

6 209 324

4 170 453

Årets aktiverade utvecklingsutgifter

2 860 772

2 038 871

-82 533

-

8 987 563

6 209 324

11 059 980

9 877 264

1 041 666

1 182 716

12 101 646

11 059 980

Upplösning av aktiverade utvecklingsutgifter
Utgående redovisat värde
Aktiekapital
Förändring av antal aktier:
Ingående balans
Nyemission
Utgående balans

Bundet eget kapital.
Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning.
Fond för utvecklingsutgifter
Det belopp som aktiveras avseende egenupparbetade utvecklingsutgifter ska föras om från fritt eget kapital till fond för
utvecklingsarbete i bundet eget kapital. Fonden ska minskas i takt med att de aktiverade utgifterna skrivs av eller ned.
Under året har fonden upplösts med belopp motsvarande gjorda avskrivningar på belopp som tidigare förts till fonden.
Överkursfond
Överkursfond består i sin helhet av belopp som vid emission betalats utöver emitterade aktiers kvotvärde efter räkenskapsåret 2013 samt under räkenskapsåret inbetalda teckningsoptioner och utgör fritt eget kapital.
Balanserat resultat
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med överkursfond och årets resultat summa fritt eget kapital.

Not 24 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SEK

Koncern
2020-12-31

Personalrelaterade kostnader
Upplupna styrelsearvoden
Övriga upplupna poster
Summa

2019-12-31

Moderbolag
2020-12-31

2019-12-31

679 669

679 669

484 982

-

-

-

607 700

607 700

151 750

1 287 369

1 287 369

636 732

Övriga poster avser i huvudsak upplupna konsultarvoden.
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Not 25 – Ställda säkerheter
För redovisade räkenskapsår finns inga ställda säkerheter.

Not 26 – Eventualförpliktelser
För redovisade räkenskapsår finns inga eventualförpliktelser.

Not 27 – Specifikation till rapport över kassaflödet
Poster som inte är kassaflödespåverkande
SEK

Koncern
2020-12-31

2019-12-31

Moderbolag
2020-12-31

2019-12-31

Avskrivningar

1 197 591

967 760

625 244

Summa

1 197 591

967 760

625 244

Förändring av skulder inom finansieringsverksamheten - koncernen
SEK

Leasingskuld

Ingående balans 2020-04-16

1 384 949

Kassaflöden inom finansieringsverksamheten
Amortering av leasingskuld

-372 214

Andra förändringar
Tillkommande leasingskulder
Utgående balans 2020-12-31

Not 28 – Händelser efter balansdagen
14 jan 2021

Första kommersiella avtalet på plats inom snittblommor

19 jan 2021

OptiFreeze och ArcAroma föreslår fusion för att skapa ett starkare bolag

28 jan2021

OptiFreeze höjer försäljningsprognosen för kommande 2 år med 50%

16 feb 2021

OptiFreeze tecknar avtal för skogsindustrin med Mondi South Africa

16 feb 2021

OptiFreeze kallar till extra bolagsstämma

19 feb 2021

OptiFreeze offentliggör fusionsdokument med anledning av samgåendet med ArcAroma

5 mar 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ) publiceras

16 mar 2021

OptiFreeze skapar blomsterkoncept för handeln tillsammans med SRC

29 mar 2021

OptiFreeze bekräftar starkare resultat inom OptiDry – Torkning av grönsaker och kryddor

7 apr 2021

OptiFreeze lanserar OptiBoost™ i butik, starten på kommersiell utrullning

20 apr 2021

OptiFreeze offentliggör preliminär tidplan avseende fusionen med ArcAroma

OptiFreeze AB (publ.)

359 043
1 371 778

Noter

Not 29 – Transaktioner med närstående
Köp- och försäljningstransaktioner med närstående parter sker på marknadsmässiga villkor.
Följande transaktioner har skett med närstående:

Koncernen
SEK

Försäljning av varor
och tjänster till
närstående

Inköp av varor och
tjänster hos närstående

2020-12-31

2020-12-31

Närståenderelation
Martin Linde / Staffansgården i Trää AB

-

339 625

Anders Hättmark / Confidera Syd AB

-

-

Petr Dejmek AB / 3B Tech & Med Science HB

-

18 000

Ulf Hagman / Hajelo AB

-

1 692 800

Göran Hedby / Granit AB

-

-

Federico Gómez Galindo

-

-

Eda Demir Westman

-

-

Summa

0

2 050 425

Moderbolaget
SEK

Försäljning av varor och tjänster till närstående

Inköp av varor och tjänster hos
närstående

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Martin Linde / Staffansgården i Trää AB

-

-

339 625

260 833

Anders Hättmark / Confidera Syd AB

-

-

-

67 999

Petr Dejmek AB / 3B Tech & Med Science HB

-

-

18 000

12 600

Ulf Hagman / Hajelo AB

-

-

1 692 800

441 600

Göran Hedby / Granit AB

-

-

-

35 820

Federico Gómez Galindo

-

-

-

-

Eda Demir Westman

-

-

-

-

Summa

0

0

2 050 425

818 852

Närståenderelation
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Koncernen
SEK

Fordringar hos
närstående

Skulder till
närstående

2020-12-31

2020-12-31

Närståenderelation
Martin Linde / Staffansgården i Trää AB

-

-

Anders Hättmark / Confidera Syd AB

-

-

Petr Dejmek AB / 3B Tech & Med Science HB

-

-

Ulf Hagman / Hajelo AB

-

147 200

Göran Hedby / Granit AB

-

-

Federico Gómez Galindo

-

-

Eda Demir Westman

-

-

Summa

0

147 200

Moderbolaget
SEK

Fordringar hos närstående

Skulder till närstående

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Martin Linde / Staffansgården i Trää AB

-

-

-

61 750

Anders Hättmark / Confidera Syd AB

-

-

-

-

Petr Dejmek AB / 3B Tech & Med Science HB

-

-

-

-

Ulf Hagman / Hajelo AB

-

-

147 200

150 016

Göran Hedby / Granit AB

-

-

-

-

Federico Gómez Galindo

-

-

-

-

Eda Demir Westman

-

-

-

-

Summa

0

0

147 200

211 766

Närståenderelation

Ersättning till styrelse, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare framgår av Not 10.
Nyckelpersoner med närståenderelationer till Optifreeze AB är bolagets styrelseledamöter samt VD och vice VD. Inköp
från nyckelpersonerna avser konsulttjänster inom ledning, teknik, sälj och marknadsföring.

Not 30 – Uppgifter om moderbolaget
OptiFreeze AB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Lund. Moderbolagets aktier är noterade på
Nasdaq First North Growth Market.
Adressen till huvudkontoret är Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund.
Koncernredovisningen för år 2020 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.

OptiFreeze AB (publ.)

Noter

Not 31 – Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står:

SEK

balanserat resultat

-2 778 239

överkursfond

39 655 160

årets resultat

-11 920 997
24 955 924

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinsmedel och fria fonder disponeras enligt följande:
balanserat resultat samt årets resultat
avräknas mot överkursfonden

SEK
-14 699 236
39 655 160
24 955 924
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Signaturer

SIGNATURER
Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas Årsstämman 2021-06-28 för fastställelse.
Lund den 22 april 2021

Martin Linde
Styrelseordförande

Petr Dejmek

Anders Hättmark

Elisabeth Yllfors

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Ulf Hagman
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 april 2021
KPMG AB

David Olow
Auktoriserad revisor

OptiFreeze AB (publ.)

Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i OptiFreeze AB (publ)
Organisationsnummer 556844-3914

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-

oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

ningen för OptiFreeze AB (publ) för år 2020. Bolagets årsredovisning

Övriga upplysningar

och koncernredovisning ingår på sidorna 14-58 i detta dokument.

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet

2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsbe-

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

rättelse daterad den 7 april 2020 med omodifierade uttalanden i

rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella

för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och

ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat

att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad

och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting

gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av

Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningsla-

EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den

gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och

interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en

koncernredovisningens övriga delar.

årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över
totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen.

Grund för uttalanden

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-

De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka

ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagan-

standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är

det om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
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inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera

torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera

bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt

uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra

alternativ till att göra något av detta.

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre

•

kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-

oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse

bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-

som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

redovisningen återger de underliggande transaktionerna och

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsak-

på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga

tiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende

om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-

utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra

ningen och koncernredovisningen.

uttalanden.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

•

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig

som vi identifierat.

dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter

•
•
•

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,

Uttalanden

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller

har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande

åsidosättande av intern kontroll.

direktörens förvaltning för OptiFreeze AB (publ) för år 2020 samt av

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll

förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåt-

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-

gärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men

slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter

inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktö-

Grund för uttalanden

rens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.

ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt

upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska

drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbe-

ansvar enligt dessa krav.

visen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning

och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är

OptiFreeze AB (publ.)
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försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan

likviditet och ställning i övrigt.

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-

och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokfö-

der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

ringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägen-

inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen

heter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen

sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande

enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de

granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella

åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär

i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska

att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och

skötas på ett betryggande sätt.

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg

Revisorns ansvar

och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att

om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens

med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-

förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har

ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

Malmö den 22 april 2021

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

KPMG AB

dovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt

David Olow

med aktiebolagslagen.

Auktoriserad revisor
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Styrelse och VD

STYRELSE OCH VD
Ulf Hagman, VD

Ulf Hagman har en mix av både jordbruks- och företagsekonomisk utbildning. Han har mer än 30 års erfarenhet från olika befattningar
inom blom-, frukt- och grönsaksindustrin. Mellan 2002–2016 arbetade han som ekonomichef hos Euroflorist vilket är Europas största
blomsterförmedlingsföretag. Från 2016 till idag har han arbetat som ledningskonsult samt med olika styrelseuppdrag.Ulf är tillförordnad
VD sedan 2019.
Innehav i bolaget:
48 900 aktier samt 30 000 teckningsoptioner

Martin Linde, styrelseordförande

Martin Linde är styrelseordförande sedan 2019. Han har en magisterexamen i ekonomi vid Lunds universitet och en EMBA. Han har bred
erfarenhet, från livsmedelsindustrin till uppstartsbolag. Han har varit VD för bolag inom livsmedelsindustrin, exempelvis Nordic Foodgroup,
Abdonmills Finax och chefsbefattningar inom försäljning, marknadsföring och företagsledning. Han har även varit VD på Arc Aroma Pure
AB (publ) och chefsbefattningar på Acousort, Biofrigas och SensoDetect med mera.
Innehav i bolaget:
27 933 aktier samt 10 000 teckningsoptioner

Petr Dejmek, styrelseledamot

Petr Dejmek, är sedan 2015 styrelseledamot i OptiFreeze. Dr Dejmek är professor emeritus vid Lunds universitet och är diplomerad
ingenjör och doktor i teknik. Han har studerat maskinteknik i forna Tjeckoslovakien, processteknik i Tyskland och livsmedelsteknik i Sverige.
Dr Dejmek är den ursprungliga innovatören och upphovsmannen bakom den patenterade teknologin som utgör grunden i OptiFreeze. Dr
Dejmek har erfarenhet av produktutveckling på Alfa Laval i Sverige och Danmark, och har varit professor på Lunds Universitet sedan 1989.
Han har publicerat över 100 vetenskapliga rapporter.
Innehav i bolaget:
560 782 aktier samt 10 000 teckningsoptioner

Anders Hättmark, styrelseledamot

Anders Hättmark, är sedan augusti 2013 styrelseledamot i OptiFreeze och är utbildad inom ekonomi. Hättmark har lång erfarenhet av
rekrytering av ledande befattningshavare och affärsutveckling för företag och organisationer. Han har ett utbrett nätverk inom näringslivet, livsmedelssektorn och den offentliga sektorn. Hättmarks fokusområden är främst marknad och affärsutveckling.
Innehav i bolaget:
59 775 aktier samt 10 000 teckningsoptioner

Elisabeth Yllfors, styrelseledamot

Elisabeth Yllfors, är sedan 2017 styrelseledamot i OptiFreeze. Yllfors driver en konsultfirma specialiserad på affärsutveckling och ledarskap. Yllfors har bred erfarenhet från livsmedelsindustrin och har tidigare arbetat som Nordic Marketing Director och CEO på Findus. Hon
har även haft ledande befattningar på Unilever och inom Nestlé-gruppen.
Innehav i bolaget:
10 000 aktier samt 10 000 teckningsoptioner

Federico Gómez Galindo, styrelseledamot

Federico Gómez Galindo, har en doktorsexamen i Food Process Engineering och är idag docent i ämnet vid Lunds Universitet. Gómez
Galindo har varit styrelsesuppleant sedan 2017 och är en av uppfinnarna till de patent som OptiFreeze innehar. Han forskar för tillfället om
PEF och vakuumimpregnering. Han har tidigare arbetat med forskning och utveckling i Ecuador.
Innehav i bolaget:
362 850 aktier

Johan Möllerström, styrelseledamot

Johan Möllerström är suppleant sedan 2017. Han är VD för ArcAroma (publ), ett bolag listat på Nasdaq First North. Johan är civilekonom
från Lunds Universitet med inriktning finansiell teori. Han har en gedigen erfarenhet av internationell tillväxt. Under 11 år var han VD för
Malmberg Water AB och växte verksamheten från en omsättning om 150 MSEK till 500 MSEK, all tillväxt kom från exportmarknaden.
Johan är även styrelseledamot i Biofrigas Sweden AB, Naxon AB och Kinnova Science Park i Kristianstad.
Innehav i bolaget:
144 237 aktier samt 20 000 teckningsoptioner

OptiFreeze AB (publ.)

63

OptiFreeze och ArcAroma arbetar med delvis samma teknik men olika
inriktningar och detta öppnar upp för spännande möjligheter, framförallt
inom livsmedel. ArcAroma har även ett säljbolag i Shanghai, vilket ger
fina möjligheter för flera av projekten i OptiFreeze.
Ulf Hagman, VD
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