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Mycket
handlar om att
koncentrera kraften
VISION
På Alelion utvecklar, tillverkar och säljer vi energilagringssystem baserade på den nya generationens litiumjonteknik. Ju mer energi som kommer från sol, vind, vatten, avfall
och biomassa, resulterar i att rädda vår miljö, optimera din
produkt, förbättra din ekonomi och ger dig mer bekvämlighet. Det handlar helt enkelt om att koncentrera kraften.
Tack vare vår djupa erfarenhet av fordons- och materialhanteringsindustrin tillsammans med vår specialistkunskap
inom litiumjontekniken, levererar Alelion idag produkter i
världsklass till internationella företag inom segmentet materialhantering.
Alelions viktigaste kunder är i det medellånga perspektivet
OEM av industritruckar. De är både kund och samarbetspartner med Alelion i att de beställer färdiga energilagringssystem från Alelion samtidigt som nya system för specifika industritrucksmodeller utvecklas i nära samarbete
med kunden.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

2016

2015

2014

2013

2012

47 752

10 814

5 284

2 290

8 919

Resultat efter finansiella poster, tkr

-18 336

-19 732

-34 095

-21 059

-29 302

Balansomslutning, tkr

121 765

36 434

16 805

12 945

15 407

18

10

9

10

13

81,8

65,3

44,4

19,0

neg

Nettoomsättning, tkr

Antal anställda, st
Soliditet, %
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

När Alelion Energy Systems AB bildades redan 2006 var
vi pionjärer inom litiumjonbatteriteknik. Sedan starten har
en mängd produkter utvecklats inom olika områden och
idag erbjuder vi mer än bara batterier. Med våra ingenjörers djupa kunskaper och vårt affärsmannaskap tar vi nu
företaget vidare och diskuterar allt mer energilösningar
istället för bara enbart batterier. Vi diskuterar utveckling
med våra kunder och partners och vi samarbetar mer än
gärna med universitet, forskning och utveckling. Allt för
att vi, våra kunder och samhället ska gå framåt med målet
att finnas kvar i många år.
Mål och Strategier
Alelions övergripande mål är att bibehålla sin starka position och växa med den snabbt ökande marknadspenetrationen av litiumjonteknik inom energilagring. För att kunna
nå dessa mål ska vi fortsätta att rekrytera personal med
nyckelkompetens.
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Alelion ska bli
den ledande globala leverantören
av energilagringssystem
med litiumjonteknik inom
valda marknadssegment.

IDÉ
Alelion utvecklar, tillverkar
och säljer energilagringssystem
baserade på
den nya generationens
litiumjonteknik.

PASSION
Passion, Innovation och
Professionalism tror vi på
och står vi för. Det och våra drivkrafter
industrialisering, visualisering,
snabbhet, lönsamhet samt
människa & miljö resulterar i
att både vi och våra
kunder utvecklas.
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VD-ORD
Genom att skapa en ny produkt i en bransch med
traditionella vanor är vi med och förändrar världen.
Alelions litiumjonbatteri bidrar till flertalet kundfördelar med fokus på energi, miljö och säkerhet.

Alelion får allt fler förfrågningar från olika OEM-kunder
inom materialhantering och även andra industriella segment. Trucktillverkarna inom materialhantering är vårt fokus just nu vilket har gett oss fantastiska möjligheter och
en mycket bra position på marknaden. Truckanvändarna
Tekniken med litiumjon går snabbt framåt och det har se- ställer dessutom allt högre krav på ekonomi, säkerhet och
dan ett par år gjorts stora framsteg när det gäller att få miljö, vilket gör att vår kompetens kring denna utveckling
fram energilösningar framför allt till industriella applika- är helt avgörande för att kunna möta kunderna med ett
tioner. Inom bilindustrin har det skett ett utvecklingsrace allt värdefullare erbjudande. Med vårt höga kvalitetstänk
mellan tillverkarna som nu börjar synas på marknaden. En i grunden förstärks vårt erbjudande till tillverkare och
bransch som agerat vid sidan om media är materialhante- slutkund med en genomgripande syn på service och supringsbranschen som redan tidigare genomgått det genom- porthantering. Vi vill sätta kunskapen gällande tekniken i
gripande skiftet över till eldrift, genom användandet av händerna på tillverkarnas tekniker som dagligen besöker
bly-syrabatterier i framför allt gaffeltruckar. Materialhante- kunderna för att ge den bästa supporten samt hålla en hög
ringsbranschen globalt kännetecknas av en konsolidering servicenivå. Batterierna kan felsökas lokalt och avancerad
med globala bolag med ledande varumärken i spetsen. Lo- support kan fås via onlinekommunikation. Alelion vill säkalt är marknaden fragmenterad med en mix av globala kerställa nöjda kunder i alla led och en hög servicegrad
och lokala varumärken som konkurrerar om kunderna. med få stillestånd. Denna typ av utveckling gör vi för att
Av de truckar som levereras är det fortfarande bara någ- spara kostnader hos kund men också skapa en bättre, säkra procent som är utrustade med litiumjonbatterier men rare och mer miljövänlig lösning som håller längre.
trenden vände definitivt uppåt under 2016. Vi bedömer
att den tillgängliga marknaden för litiumjonbatterier inom Rum för innovation
segmentet uppgår till 42 miljarder kronor.
Det gångna året har präglats av tillväxt vilket innebär att vi
i snitt ökat 13% varje månad. Det ställer stora krav på att
Att drivas av att leva länge
alla medarbetare koncentrerar sina krafter. Hela kedjan,
Att arbeta med en lösning som kan skapa betydande för- från försäljning och planering till produktion och leverans,
delar för slutkunderna både genom säkerhet och miljö är behöver fungera väl. Jag är stolt över att kunna säga att det
väldigt inspirerande. Idag konkurrerar Alelions lösningar har fungerat väldigt bra samtidigt som kraven och behofrämst med bly-syrabatterier, en gammal och idag ineffek- vet av förändring ständigt finns där. I en kraftigt växande
tiv lösning, som vi är övertygade om kommer att försvinna bransch är det partners, kunder och konkurrenter som
från marknaden i takt med ökade miljökrav och lägre pri- gör att vi ständigt måste vara på tårna och komma med nya
ser på celler. Med Alelions lösning skulle vi i Europa, om vi lösningar som bidrar till kundernas framgång. Vi vill vara
bara pratar om elförbrukningen, spara 6 TWh. Det är att drivande i att förändra industrin trots att vi bara är en del
jämföra med kärnkraftverket Forsmark som producerar i kedjan. Med Alelions lösning har vi ett batteri som håller
drygt 20 TWh. Om vi använder oss av CO2-ekvivalenter hela truckens livslängd.Vi är övertygade om att det skapar
för elproduktionen motsvarar besparingen i att använda stora värden hos slutkund, både ekonomiskt och ur ett hålllitiumjonbatterier, drygt 6 miljoner ton CO2 per år. Dess- barhetsperspektiv där vi måste värna om jordens resurser.
utom minskar miljögifter, däribland bly, och andra utsläpp Den trucktillverkare som förstår och lyckas övertyga sina
räknat över produktens livscykel. Detta när litiumjon jäm- slutkunder om att en längre livslängd på truck och batteförs med bly-syraalternativet. I takt med att industrin ökar ri gynnar kunden kommer få en stor konkurrensfördel.
sitt användande av förnyelsebara energikällor ger detta ett
betydelsefullt bidrag till FN:s globala mål gällande minska- Genom att utmana vårt sätt att arbeta samtidigt som vi
de CO2-utsläpp.
fokuserar på våra värderingar och drivkrafter skapar vi utUnder 2016 byggde Alelion vidare på den grund som rymme för den innovation som sker när människor möts
har lagts sedan starten. 10 år efter företagets grundan- och trivs. Slutligen vill jag tacka samtliga medarbetare för
de introducerade vi företaget på Nasdaq First North. In- lyckad försäljning, en rejäl upprampning i produktionen
troduktionen sker som ett led i att utveckla Alelion från samt den lyckade introduktionen på Nastaq First North.
ett entreprenörsdrivet företag till en industriell partner Ett bevis på att hela kedjan fungerar, allt ifrån utveckling,
med våra starka värderingar ”Passion”, ”Innovation” och support, administration och försäljning.
”Professionalism” som ledstjärnor. Som ett resultat av
Daniel Troedsson
börsintroduktionen har vi förstärkt organisationen inom
Verkställande
direktör,
Alelion
Energy
Systems AB
utveckling och försäljning samt inom service/support och
administration. Totalt har vi rekryterat 13 medarbetare.
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”Från
entreprenörsföretag till
industriell
partner”

OM DANIEL TROEDSSON
Född: 1969
Bor: Sävedalen
Familj: Fru och två barn
Utbildning: Handelshögskolan i Göteborg
Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola,
BSc Controlling and Automation, University
of Newcastle
Nyttig lärdom: Att göra misstag är ok
Viktigaste drivkraften: Min nyfikenhet hur
jag kan göra saker bättre
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RESULTATRÄKNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelse och VD för Alelion Energy Systems AB
(publ), 556710-7916, med säte i Mölndal, får härmed
avge årsredovisning för 2016.
Information om verksamheten
Alelion är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Fokus är initialt på segmentet materialhantering och batteri till truckar
för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Företaget har idag en ledande position inom denna
marknad. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i flera avseenden. Den är energieffektivare, lättare,
har längre hållbarhet och är mer miljövänlig. Med djup
erfarenhet av fordons- och materialhanteringsindustrin
tillsammans med vår specialistkunskap inom litiumjontekniken, levererar Alelion produkter till internationella företag inom segmentet materialhantering så kallade OEM
(Original Equipment Manufacturer) av industritruckar.
Slutanvändare av industritruckar med Alelions energilagringssystem är logistikföretag, speditörer, fordonsindustrin och handelsföretag med konsumentprodukter.
Alelions övergripande mål är att bibehålla sin starka position och växa med den snabbt ökande marknadspenetrationen av litiumjonteknik inom energilagring.

Resultaträkning (KR)

sin truckflotta med litiumjonbatterier. Energilagringssystem
såldes för första gången till tyska Jungheinrich. Utvecklingsprojekt inleddes med trucktillverkaren Crown som också
visade upp Alelions batterier på mässan IMHX i Birmingham.
I september genomfördes en löpande ISO-revision utan
anmärkning.
Vid årets slut hade totalt 25 batterisystem introducerats,
en kraftig ökning från 2 vid årets början. Årets verksamhet har varit inriktat på utveckling av Bolagets produkter i kombination med en expanderad produktion för
att möta den ökade efterfrågan. Utgifter för utveckling
uppgående till 12 596 870 kr har aktiverats under 2016.
Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer
Bolaget kommer fortsätta att fokusera på produktutveckling samt öka aktiviteter för kommersialisering och en
växande produktionstakt för att säkra Bolagets framdrift.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Aktien listades på Nasdaq Stockholm First North den 21
juni 2016. I samband med detta genomfördes en nyemission som tillförde Alelion 101 522 822 kr före kostnader
för nyemission samt lösen av brygglån. Totalt emitterades
i samband med den genomförda listningen på First North
17.207.258 TO1. Innehav av tre (3) TO1 ger rätt att teckna
en nyemitterad aktie i Alelion under perioden 2-31 oktober 2017, till teckningskursen 7 kr. Sista dag för handel
med TO1 blir den 27 oktober 2017.

Styrelsen och ledningen gör löpande bedömningar av de
risker som kan påverka såväl värderingen av Bolagets
tillgångar och skulder som Bolagets lönsamhet. Det bör
noteras att Bolagets verksamhet i huvudsak handlar om
att ta fram och kommersialisera ny teknologi. Utvecklingen är därigenom förknippad med tekniska, finansiella och
regulatoriska risker. Med en innovativ produktlösning, ett
starkt team och en närvaro på en av världens snabbast
växande marknader ser styrelsen positivt på framtiden.

Kostnader för nyemission uppgick till 7 376 114 kr. Under
året upptogs totalt 16,5 Mkr i brygglån från Bolagets ägare enligt följande fördelning: Fouriertransform 11,5 Mkr,
Pegroco Invest 4,3 Mkr och Sammaj 0,7 Mkr. Lånen var
uppdelade på två lån om 10 Mkr respektive 6,5 Mkr. Det
första lånet hade löptid 22 februari – 30 juni 2016 och en
ränta p/a om 7% (effektiv årsränta 18,5%). Det andra lånet
hade löptid 6 maj – 30 juni 2016 med ränta p/a om 6% (effektiv årsränta 38,4%). Båda lånen kvittades i samband med
den nyemission som genomfördes i samband med noteringen. Räntekostnaderna för brygglån uppgick till 0,3 Mkr.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

En delorder på 4,4 Mkr erhölls som första del av en total
order på ca 12 Mkr. Ordern kommer från en australiensisk
slutkund som bygger nytt centrallager och då utrustar hela

6

Not

jan-dec

jan-dec

2016

2015

Nettoomsättning

1

47 752 053

10 814 845

Aktiverat arbete för egen räkning

3

2 657 983

2 307 858

16 623

65 421

50 426 659

13 188 124

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Personalkostnader

-39 357 126 -13 103 756
4

Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

3,6

Övriga rörelsekostnader

-14 501 680

-9 928 406

-10 960 364

-6 098 565

-2 820 534

-2 333 668

31 786

-304 568

Summa rörelsens kostnader

-67 607 918 -31 768 963

Rörelseresultat

-17 181 259 -18 580 839

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1 324

1 933

Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 156 116

-1 152 773

Summa resultat från finansiella poster

-1 154 792

-1 150 840

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

-18 336 051 -19 731 679
7

0

0

Nettoresultat

-18 336 051 -19 731 679

Resultat per aktie, kr				
Genomsnittligt antal aktier						
Antal aktier vid periodens slut					

-0,53
34 891 177
43 494 806

-0,98
20 134 150
26 287 548

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:		
		
Överkursfond			
229 884 992
Ansamlad förlust		
- 124 575 979
Årets resultat			
- 18 336 051
				
86 972 962
		
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras
så att i ny räkning överförs:
				
86 972 962
				
86 972 962
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

Balansräkning
Tillgångar (KR)

Not

2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital och skulder (KR)

2016-12-31

2015-12-31

869 896

105 150

11 759 532

0

229 884 992

147 841 961

Ansamlad förlust

-124 575 979

-104 423 699

Periodens förlust

-18 336 051

-19 731 679

86 972 962

23 686 583

99 602 390

23 791 733

3 260 537

4 117 981

3 260 537

4 117 981

1 388 672

0

296 412

1 000 000

13 251 454

2 916 048

688 990

414 974

3 276 448

4 193 743

17 513 304

8 524 765

121 764 903

36 434 479

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

3

24 056 612

13 663 422

6

Summa anläggningstillgångar

3 634 102

2 019 841

27 690 714

15 683 263

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

1, 2

Fritt eget kapital
Överkursfond

Summa eget kapital

21 976 434

9 003 383

13 049

10 000

21 989 483

9 013 383

1 634 760

593 187

Aktuella skattefordringar

390 016

390 016

Övriga kortfristiga fordringar

957 893

875 439

1 162 268

695 421

4 144 937

2 554 063

Kassa och bank

67 939 769

9 183 770

Summa omsättningstillgångar

94 074 189

20 751 216

Summa kortfristiga skulder

121 764 903

36 434 479

Summa eget kapital och skulder

Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not

8

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

10

Summa långfristiga skulder
Avsättningar
Avsättningar för garantier
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

10

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

Summa tillgångar

8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11

9

KASSAFLÖDESANALYS

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Fond för
Aktiekapital
Eget kapital 2014-12-31

utvecklingsutgifter

2 516 535

Överkursfond
111 836 910

Fritt eget

Summa eget

kapital

kapital

-106 884 312

7 469 133

Nedsättning av aktiekapital enligt
2015-06-23
Tecknade optioner 2015-09-25
Nyemission 2015-12-21

-2 460 612
1 229

54Ê056

47 999

35 950 995

Årets resultat
Eget kapital 2015-12-31

105 151

147 841 961

Erlagd ränta

55 285
35 998 994
-19 731 679

-19 731 679

-124 155 378

23 791 733

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

2016-04-27

420 600

Nyemission 2016-07-04

344 145

Omföring från fritt EK till fond för utv utg

-420 600
11 759 532

Emissionskostnader efter skatteeffekt

101 178 676

101 522 821

-11 759 532

0

-7 376 114

Årets resultat
869 896

11 759 532

0

229 884 991

Minskning/ökning av rörelsefordringar
Minskning/ökning av leverantörsskulder
Minskning/ökning av rörelseskulder

2015

-17 181 259

-18 580 839

2 820 533

2 333 668

27 019

1 933

-1 181 811

-1 152 773

0

0

-15 515 518

-17 398 011

-12 976 101

-2 174 986

-1 041 573

1 032 581

-549 301

782 882

10 335 406

1 548 671

745 393

2 232 358

-19 001 694

-13 976 505

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

-14 827 984

-14 780 637

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-14 827 984

-14 780 637

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7 376 114
-18 336 050

-18 336 050

-142 912 028

99 602 390

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Skulder till kreditinstitut

Antal utestående teckningsoptioner (TO1)
uppgår per 31 december till 17 207 258.
Innehav av tre (3) TO1 ger rätt att teckna
1 nyemitterad aktie under perioden 2-30
oktober 2017, till teckningskursen 7 kr.

2016

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Minskning/ökning av kundfordringar

beslut på bolagsstämma

Antal aktier uppgår per 31 december till 43
494 806 st.

Betald inkomstskatt

Minskning/ökning av varulager

Fondemission enligt

Eget kapital 2016-12-31

Rörelseresultat
Erhållen ränta

2 460 612

jan-dec

Den löpande verksamheten

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

beslut på bolagsstämma

jan-dec

Nyemissioner
Emissionskostnader
Teckning av optioner

-1 561 032

-474 220

101 522 822

35 998 994

-7 376 114

0

0

55 285

92 585 676

35 580 059

9 183 770

2 360 853

Likvida medel vid årets slut

67 939 769

9 183 770

Förändring likvida medel

58 755 999

6 822 917

58 755 998

6 822 917

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Alelion Batteries ABs årsredovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäkter
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och
fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för
moms och rabatter.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter
värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan
avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Bolaget har ett skattemässigt underskott som per 201612-31 uppgår till 182 681 652 kr. Uppskjuten skattefodran till följd av detta uppgår till 40 189 963 kr med
gällande skattesats om 22%. Denna är inte uppbokad i balansräkningen till följd av historiska förluster.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den
del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens
värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av
en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt
respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall
tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för
övriga typer av materiella tillgångar.Inga låneutgifter aktiveras.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt
upparbetade immateriella tillgångar. Avskrivningar görs
linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år.
Varulager
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in,
först ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter
som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. För varor under tillverkning och färdiga
varor inkluderar anskaffningsvärde, råmaterial, direkt lön,
andra direkta kostnader samt hänförbara indirekta tillverkningskostnader.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas
som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen
är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas
som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som
ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp
av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och
det belopp som ska återbetalas.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget
kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Ersättningar till anställda
Ersättningar efter avslutad anställning:
I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar
företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har
inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något
ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader
i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts. Vid förmånsbestämda planer står företaget i
allt väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer att
kosta mer än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna.

Redovisning av utvecklingskostnader
Bolaget har under 2016 aktiverat utgifter för utveckling
av batterier till ett värde om 12 597 tkr. Som framgår av
redovisningsprinciperna så tillämpar bolaget aktiveringsmodellen för internt upparbetade immateriella tillgångar.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företa- Tidigare har utgifterna inte bedömts vara aktiverbara
get har ett formellt eller informellt åtagande som en eftersom det framtida värdet av dessa utgifter varit för
följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett osäkert. Under 2016 har bolaget kommit så pass långt i
utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet utvecklingen att det framtida värdet av utvecklingen beoch en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. döms mer tillförlitligt. Bolaget har gjort bedömningen att
det är sannolikt att de upparbetade immateriella tillgångKassaflödesanalys
arna kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det Bedömningen om hur stort värde dessa nedlagda utgifter
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
kommer att ha i framtiden är en osäkerhet som är av väsom medfört in- eller utbetalningar.
sentlig betydelse för bolagets räkenskaper.
Finansiella instrument
Egenupparbetade immateriella tillgångar
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen Bolaget har egenupparbetade immateriella tillgångar per
inkluderar kundfordringar, övriga fordringar, leverantörs- 2016-12-31 uppgående till 24 057 tkr.
skulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmäs- Värdet på dessa är en uppskattning och baseras på bolagets bedömning om deras framtida intjäningsförmåga.
siga villkor.
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.
					

Framtida likviditetsbehov
Framtida likviditetsbehov kommer att öka, främst på
grund av ett ökat behov av rörelsekapital. Bolaget gör bedömningen att likviditetsbehovet ligger inom ramen för
den nyemission som gjorts, men att likviditeten anses vara
en bedömningsfråga som är av väsentlig betydelse för bolagets räkenskaper.

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2016

2015

34 716 973
12 596 870
47 313 843

21 053 551
13 663 422
34 716 973

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-21 053 551
-2 203 680

-19 381 427
-1 672 124

Utgående ackumulerade avskrivningar

-23 257 231

-21 053 551

24 056 612

13 663 422

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiveringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående restvärde enligt plan
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Inkurans i varulager
Bolaget har ett väsentligt varulager som per 2016-12-31
uppgår till 21 976 tkr. Bolaget har bedömt att det redovisade lagret kommer att kunna användas i utveckling och
tillverkning av framtida batterier och att det inte finns något nedskrivningsbehov av befintligt lager. Inkurans i varulagret anses vara en bedömningsfråga som är av väsentlig
betydelse för bolagets räkenskaper med hänsyn till varulagret storlek.
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Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse,VD, andra ledande befattningshavare och övriga anställda

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
2016

Antal styrelseledamöter på balansdagen
Män
Totalt

5
5

4
4

3
4

1
3

12

8

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare
Kvinnor
Män
Totalt

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden

5 140 067

4 022 852

Årets förändringar
-Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 231 114
7 371 181

1 117 215
5 140 067

Ingående avskrivningar

-3 120 226

-2 458 682

Årets förändringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-616 853
-3 737 079

-661 544
-3 120 226

3 634 102

2 019 841

2016

2015

0
0
0

0
0
0

-18 336 051

-19 731 679

4 033 931

4 340 969

-7 828
291
-4 026 394
0

-6 963
425
-4 334 431
0

2016-12-31

2015-12-31

385 560
776 708
1 162 268

375 213
320 208
695 421

2015

Utgående restvärde enligt plan
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelsen,VD och ledande befattningshavare
Övriga anställda
Löner totalt
Sociala kostnader enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Totalt

Till VD har det under året totalt utgått lön och ersättningar med 1 224 tkr (1 020 tkr).
Till VD utgår utöver fast månadslön rörlig ersättning om
uppställda resultatmål uppnås. Ersättningen fastställs av
styrelsen. Under verksamhetsåret uppgick i rörlig ersättning totalt 0 kr.
Av bolagets totala pensionskostnader avser 249 tkr (337
tkr) VD och 781 tkr (382 tkr) övriga ledande befattningshavare.

2016
5 402 763
3 426 971
8 829 734

2015
3 575 792
2 523 655
6 099 447

2 948 430
1 557 483
13 335 647

2 178 681
1 225 947
9 504 075

För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader
och vid uppsägning från bolagets sida har VD även rätt till
6 månaders avgångsvederlag. Inga avtal har träffats om avgångsvederlag för övriga anställda.
Styrelsen
Enligt stämmobeslut i april 2016 utgår styrelsearvode för
perioden fram till nästa årsstämma med totalt 250 000 kr,
varav 150 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000
kr till Peter Karlsten. Inget arvode ska utgå till övriga ledamöter.

Not 5 Operationella leasingavtal

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt avseende ej redovisad uppskjuten skattefordran
Redovisad skattekostnad
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Bolaget har ett skattemässigt underskott som per 2016- 12-31 uppgår till 182
681 652 kr. Uppskjuten skattefordran till följd av detta uppgår till 40 189 963 kr med gällande
skattesats om 22%. Denna är inte uppbokad i balansräkningen till följd av historiska förluster.

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2016

2015

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:

Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år
Förfaller till betalning senare än fem år

1 205 092
4 777 433
0
5 982 525

1 194 583
449 214
0
1 643 797

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

1 115 359

1 137 711
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Not 7 Skatt på årets resultat
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Not 9 Ställda säkerheter

För egna skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter

Not 13 Förslag till vinstdisposition
2016-12-31

2015-12-31

8 000 000
8 000 000

8 000 000
8 000 000

2016-12-31

2015-12-31

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa

3 260 537
3 260 537

4 117 981
4 117 981

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa

296 412
296 412

1 000 000
1 000 000

3 556 949

5 117 981

Förfallotider
Ingen del av långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år
efter balansdagen.

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Alelion har, tillsammans med Toyota Material Handling, fått en order på
10 truckbatterier från SKF.
Alelion Energy Systems AB har beviljats finansiering för ett projekt
inom Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.
Finansieringen uppgår till 50 000 EUR och erhålls inom utlysningen SME
Instruments.

Transaktioner med närstående
Under året upptogs totalt 16,5 Mkr i brygglån från bolagets ägare enligt följande fördelning: Fouriertransform 11,5 Mkr, Pegroco Invest 4,3
Mkr och Sammaj 0,7 Mkr. Lånen var uppdelade på två lån om 10 Mkr
respektive 6,5 Mkr. Det första lånet hade löptid 22 februari – 30 juni
2016 och en ränta p/a om 7% (effektiv årsränta 18,5%). Det andra lånet
hade löptid 6 maj – 30 juni 2016 med ränta p/a om 6% (effektiv årsränta
38,4%). Båda lånen kvittades i samband med den nyemission som ge-

nomfördes i samband med noteringen. Räntekostnaderna för brygglån
uppgick till 0,3 Mkr.
I samband med arbetet med kapitalanskaffning anlitades Pegroco Invest
för rådgivning till ett arvode om 0,2 Mkr.

Mölndal 2017-04-26

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader
Upplupna konsultkostnader
Övriga poster
Summa

229 884 992
-124 575 979
-18 336 051
86 972 962

Not 14 Transaktioner med närstående

Not 10 Upplåning

Summa räntebärande skulder

Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

2016-12-31

2015-12-31

2 184 822
647 467
444 160
3 276 448

2 745 577
987 792
460 374
4 193 743

Jan Forsberg					Per Grunewald
Ordförande

Håkan Sandberg					

Christian Zeuchner			

Peter Karlsten

Daniel Troedsson
Extern verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-04-26
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Alelion Energy Systems AB (publ) för år 2016. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 1-17 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Alelion Energy Systems AB (publ):s finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Alelion Energy Systems AB (publ) 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.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna
20-41. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
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och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/
documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Alelion Energy Systems AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-

sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Alelion En- En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionergy Systems AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och en av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli- Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Göteborg den 26 april 2017
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning Johan Palmgren
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapi- Auktoriserad revisor
tal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 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 med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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2016 I KORTHET

HISTORIK

2016 blev ett historiskt år för Alelion som i juni noterades på börsen (First North, Nasdaq). Med ett stort
intresse för emissionen och starten på handeln har Alelion alla förutsättningar för en kraftig expansion till lönsamhet. Detta gör det otroligt stärkande för alla som
nu kommer att vara med och bygga upp Alelion till en
global leverantör av mer miljövänliga energilagringssystem för industrin.
•
•
•
•
•
•

13%

vår månatliga ökning
av produktionstakten

Nettoomsättningen ökade till 47,8 (10,8) Mkr
Orderingången ökade till 54,9 (12,8) Mkr
Rörelsens kostnader ökade till 67,6 (31,8) Mkr, främst
till följd av ökade produktionsvolymer samt personalkostnader inom försäljning och utveckling.
Rörelseresultatet uppgick till -17,2 (-18,6) Mkr
Nettoresultatet var -18,3 (-19,7) Mkr
Bolaget noterades på First North, Nasdaq och handeln startade den 21 juni 2016.

•

Lansering av nytt 24 och 48 V-program - 20 modeller

•

Rekrytering av sju utvecklare, fyra medarbetare inom
försäljning samt två inom support och service.

•

Uppstart av serieproduktion

•

Jungheinrich, en av världens största leverantörer av
truckar, ställage och lagerlösningar, är nu en etablerad kund till Alelion.

•

Försäljningen utanför Europa startar.

•

Under året har det skett en 4-dubblering av faktureringen och en 5-dubblering av orderingången.

•

Alelion deltog på mässan IMHX i Hannover.

•

Utbildningar inom litiumjonteknik, med fokus på
kundfördelar, säkerhet och teknisk kunskap för
Toyota Material Handling i Tyskland, Sverige, Norge,
Danmark, Belgien, UK och Holland har skett kontinuerligt under året.

Fördjupat samarbete med Toyota Material Handling,
en av världens ledande leverantör av truckar och
därtill kopplade tjänster som truckservice, reservdelsförsörjning, uthyrning, finansiering och förarutbildning.

•

•

Uppstart av utvecklingen till Crown, en av världens
största leverantör av utrustning till materialhantering.

•

•

Mer än 100 förbättringar genomförda inom ramen
för vårt interna förbättringsarbete, kallat pulstavlan
med ständiga förbättringar.

•

Utbildningar för Toyota Material Handling kring servicefrågor har skett, vilket leder till att service främst
hanteras av personal som tillbringar mycket tid hos
kunden. Detta kommer att skapa ett mervärde för
våra kunder.
Baserat på vår positioneringsstrategi har ett arbete
kring marknadsföring och kommunikation påbörjats
med första fokus på att förbättra manualer, hemsida,
filmer etc.

Alelion Energy Systems AB bildades 2006. Vid denna
tidpunkt var litiumjontekniken i sin linda och bolaget
sågs som pionjärer på marknaden. Under de första
åren fokuserade Alelion på utveckling av produkter
och förberedelser för att tillverka energilagringssystem

2014 utrustade globala OEM 17 nya industritruckar med
Alelions litiumjonbatterier. Nu är Alelion preferred supplier till två av de tre största trucktillverkarna.

Eftersom litiumjonteknik vid denna tid var relativt nytt,
var leveranstiderna ofta långa på beställda battericeller.
Det kunde vara svårt att få tag på tillräckligt stora volymer och kvaliteten kunde variera. Därför siktade Alelion
initialt på att tillhandahålla hela värdekedjan, från battericell till färdiga system.
De stora batteritillverkarna ökade efterhand investeringarna i teknologin och battericeller blev alltmer tillgängliga till
konkurrenskraftiga priser och ledtiderna kortades. 2009
beslutades att Alelion skulle fokusera enbart på utveckling
av energilagringssystem och därigenom vara en brygga mellan battericelltillverkarna och stora OEM-kunder som efterfrågade kompletta energilagringssystem. Denna utvecklade
affärsmodell ligger till grund för bolagets verksamhet idag.
2010 satsade Alelion på att utveckla ett batteripaket för
EV Adapts eldrivna Fiat. Avsikten för kunden, EV Adapt,
var att sälja Fiatmodellen till kommuner och andra aktörer som skulle vara pionjärer i användande av miljövänliga elbilar. Alelion lyckades väl med utvecklingen av
tekniken till denna komplexa produkt. EV Adapts satsning höll dock inte hela vägen då de inte lyckades med
att sälja bilarna enligt plan. Projektet kantades av förseningar och till slut hade serietillverkande bilföretag hunnit före. Alelion beslöt sig då för att lägga projektet åt
sidan och inte längre fokusera på automotivesegmentet.
Utöver detta sålde bolaget energilagringssystem till andra fordonskunder, bland annat Kalmar Motors för deras
hybriddrivna flygplansdragare samt mindre batteripaket
till golfvagnar från Moby Dick. Bolaget hade under denna
period hunnit ta fram ett flertal tekniskt avancerade och
väl fungerande lösningar för olika användningsområden,
men valde nu att ta ett steg tillbaka och identifiera vilka segment som skulle var värda att satsa på långsiktigt.
Fokus skiftade nu mot industritrucksmarknaden, i samband med att Ikea Greentech och Fouriertransform gick
in som ägare i Alelion. Alelion gick in för att lära sig det
nya segmentet från grunden för att kunna skapa en konkurrenskraftig produkt med ett business case som var
attraktivt för kunden. Som ett led i arbetet med att integrera hållbarhet i sitt varumärke, godkände IKEA Alelions
energilagringssystem för integration i de industritruckar
som Ikea använder. 2015 förvärvade Pegroco Invest, som
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funnits med i ägarkretsen sedan starten, Ikea Greentechs aktiepost och blev då Alelions näst största ägare.

2016

Easypower utvecklas så att flera olika OEMkunder kan använda lösningarna.

2015

Start av Easypower volymproduktion

2014

De första Easypowermodellerna levereras

2013

Lansering av Easypower till materialhanteringsmarknaden

2012

Fältförsök inom materialhantering/
EV batteries

2011

Tillämpningar On/Off highway med
EV&HEV Technology

2011

Tillkommande ägare: Ikea Greentech &
Fouriertransform

2010
2010

Modullösningar för elektriska fordon
Utveckling av batterilösning för FIAT 500

2009

Fokusering på batterihantering och modulteknologi, att utveckla energilagringssystem
som utgör länken mellan celltillverkare och
OEM-kunder.

2007

Förberedelse för celltillverkning

2006

FoU inom litiumjonteknik för batterier

2006

Alelion bildas av ETC Batteries and Fuelcells
varefter Pegroco Invest och Sammaj blir
delägare
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MARKNAD
Utvecklingen av litiumjonteknologi har gjort att det
idag är möjligt att använda tekniken till mer prestandakrävande utrustning, så som eldrivna fordon. Alelion
fokuserar sin försäljning mot OEM (Original Equipment Manufacturer) av industritruckar. Slutanvändare av
industritruckar med Alelions energilagringssystem är
logistikföretag, speditörer, industrin, livsmedelsbolag
och konsumentproduktsbolag.
Utöver nyproduktionsmarknaden som Alelion fokuserar
på finns det en eftermarknad för ersättningsbatterier när
uttjänta batterier ska bytas ut. Denna omfattar försäljning
till OEM men också till batteridistributörer och grossister
som i sin tur säljer vidare till slutanvändarna. Alelion är i
dagsläget inte verksam på denna marknad men utesluter
inte att bli det i förlängningen. Med bly-syrabatteriernas
gradvisa utfasning från industritrucksmarknaden kommer
denna eftermarknad successivt att minska, tack vare litiumjonbatteriernas långa livslängd.
Alelion fokuserar på truckindustrin eftersom en relativt
hög komplexitet i energilagringssystemen är nödvändig
för att klara av elförsörjning till så stora fordon. Därmed
konkurrerar Alelion inte med tillverkare av enkla battericeller. Bolaget har även valt att inrikta sig på produkter i
mellanvolymsegmentet, vilket erbjuder en tillräckligt stor
marknad för att kunna bibehålla lönsamhet.

Subsegment
Industritruckar kan delas upp i en rad olika subsegment
beroende på utformning och användningsområden. Dessa inkluderar eldrivna industritruckar samt fossilbränsledrivna industritruckar, där eldrivna industritruckar delas upp i segmenten motviktstruckar, smalgångstruckar, handhållna truckar, förarlösa truckar, mfl.
Uppdelningen och definitionerna varierar mellan olika
tillverkare och olika branschorganisationer. Olika segment har olika prestandabehov vad gäller spänning (V),
vilket kräver olika batteristorlekar. Alelion utvecklar
kontinuerligt nya energilagringssystem för att kunna bredda sig till allt fler subsegment på instritrucksmarknaden.
Segmentet eldrivna industritruckar växer snabbare
än industritrucksmarknaden som helhet. Mogna
marknader som Europa och USA leder denna utveckling. Den globala andelen elektriska industritruckar var
45 procent 2014, jämfört med endast 35 procent i Kina,
60 procent i USA och 80 procent i Europa. Under 2015
ökade försäljningen av elektriska industritruckar med 8
procent i USA och motsvarar nu över 63 procent av alla
industritruckar i USA2. Den totala marknaden för industritruckar uppgick till nästan 1,1 miljoner sålda enheter
under. 20153.

Alelion bedömer att den potentiella marknaden för litiumjonbatterier, under förutsättning att samtliga bly-syIndustritrucksmarknaden reflekterar teknologiutveckling- rabatterier ersätts med litiumjonalternativ, uppgår till 42
en genom sitt ändrade produktutbud. Vartefter produk- miljarder kronor för hela den elektriska industritruckterna förbättras avseende produktivitet och användning, smarknaden. Enligt en undersökning gjord av Industrial
minskar mängden industritruckar som varje enskild slut- Truck Association, bland sina medlemmar, förväntas litiumkund behöver för att sköta sin dagliga verksamhet. För jonteknologi vara den vanligaste tekniken för batterier i
att balansera detta, breddar tillverkarna sitt produktutbud eldrivna industritruckar näst efter bly-syra inom tre år, viloch tittar på att även bredda sina marknader genom för- ket tyder på en snabb förankring av tekniken i branschen.
värv.
Marknad för energilagring
Materialhanteringsmarknaden 2016 var ett bra år för Litiumjon är en relativt ny batteriteknologi och antrucktillverkarna, med ökade volymer men hög kon- ses vara framtiden inom energilagring. Marknaden
kurrens. Försäljningen av industritruckar föll kraftigt i för litiumjonbatterier ökar kontinuerligt, dels för
samband med den finansiella krisen 2008-2010 och har att nya applikationer som baseras på litiumjonbatteåterhämtat sig med en stabil tillväxt de senaste åren. rier kommersialiseras, dels för att litiumjonbatterier2014 översteg industritrucksförsäljningen i världen för na ersätter andra batterier i befintliga applikationer.
första gången en (1) miljon fordon1. Tillväxten förblev
stabil i Europa och USA under 2015. 2014 värderades Batterier har funnits i över 200 år. Innovation och utvärldsmarknaden för industritruckar till drygt 245 mil- veckling leder till att användningsområdet kontinujarder kronor och förväntades kunna uppnå ett värde erligt växer och marknaden ändrar form. På slutet av
på över 450 miljarder kronor år 20211. Tillväxten åter- 1960-talet lanserades alkaliska batterier som fortfafinns huvudsakligen i segmentet eldrivna industritruck- rande är de vanligaste icke-laddningsbara batterierna.
ar vilka efterfrågas i allt större utsträckning till följd av Under 1900-talet dominerades marknaden för ladden ökande miljömedvetenhet och teknisk utveckling. ningsbara batterier av bly-syra. De står för halva världsmarknaden för sekundärbatterier, men är otympliga för
1. ”Global and China Forklift Industry Report, 2015-207” av RnRMarketresearch.com http://www.prnewswire.com/news.releases/global-forkligt-market-2017-2020-forecasts-research-reports-566432991
2. ”Industrial Truck Association Announces Record Breaking 2015 North American Lift Truck Sales”. Modern Materials Handling.h.com
3. Jungheinrich Investor Presentation March 2016
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mindre applikationer. Små NiCd-batterier fick ett kommersiellt genomslag när konsumentelektronik blev trådlös.
Nickel-metallhydridbatterier (NiMH), som kan lagra dubbelt
så mycket energi per viktenhet som ett bly-syrabatteri, lanserades 1989 och blev snabbt den dominerande teknologin
för bärbara apparater och ersatte i stor utsträckning NiCd.

batteri till bilar, backup-lösningar och i industriella sammanhang. De är enkla, robusta och billiga. Varje år säljs
nästan 400 miljoner bly-syrabatterier bara till bilar och
lastbilar5. De stora nackdelarna är att de innehåller miljöfarliga och giftiga ämnen, är tunga, kräver underhåll samt
har en låg verkningsgrad och kort livslängd.

Den första hybridbilen, Toyota Prius, använde ett NiMHbatteri när den lanserades 1997. Litiumjonbatterier återfinns numer i de flesta mindre applikationerna som exempelvis mobiltelefoner. Inom fordonsindustrin står däremot
bly-syrabatterier för nästan hälften av batterimarknaden, i
huvudsak som startbatteri. Enligt Navigant Research kommer den globala marknaden för litiumjonbatterier för lätta
och tunga fordon att växa från 7,8 miljarder dollar 2015
till över 30 miljarder dollar 20244

Över 60 procent av alla sålda laddningsbara batterier i världen är bly-syrabatterier6. De används i över 70 miljoner
fordon som startbatteri och i 35 miljoner eldrivna fordon
(industritruckar, elcyklar, fyrhjulingar, eldrivna rullstolar,
med flera) som laddningsbatteri6. Bland de stora tillverkarna finns amerikanska Exide, Johnson Control och East
Penn, franska SAFT, tyska Hoppecke, japanska GS Yuasa,
Shin-Kobe och kinesiska Zibo Torch. Merparten av bly-syrabatterierna används inom fordonsindustrin. Upp till 75
procent av marknaden är ersättningsbatterier och resten
säljs direkt till fordonstillverkare6.

Alternativ till litiumjon: Bly-syra
På Alelions målmarknad, industritruckar, är bly-syra den
helt dominerande batteritekniken. Bolaget bedömer att
den även fortsättningsvis kommer att utgöra den största
konkurrenten till litiumjonbatterier. Bly-syrabatteri är en
av de äldsta batterityperna och används främst som start-

Alternativ till litiumjon: Bränsleceller
Bränsleceller kan ses som en konkurrent till litiumjon. En bränslecell producerar elektricitet med syre
och väte utan att det sker någon förbränning, vil-

4. https://www.navigantresearch.com/advanced-energy-storage-for-automotive-applications
5. ID TechEx
6.Vinnova Analys
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MARKNADEN I GRAFER
ket innebär att utsläppet av föroreningar minimeras. Själva bränslecellen anses ren, men framställningen av bränslet, vätgas, kan orsaka vissa föroreningar.
Bränsleceller testas i elbilar. Bränsleceller är fortfarande
relativt dyra. Dessutom kan användning av vätgas förknippas med en viss explosionsrisk. Infrastruktur kring
vätgas är en viktig faktor i hanteringen, då vätgas måste
komprimeras eller frysas vid lagring och transport, vilket kräver särskilda resurser som tryckkärl och särskilda
tankstationer för både komprimerad och flytande kväve.

De stora litiumjonbattericelltillverkarnas främsta konkurrensmedel är kostnadseffektiv produktion av litiumjonceller. De är i huvudsak inriktade på fordonssektorn
och kan i vissa fall välja att gå längre i värdekedjan och
erbjuda kompletta system till denna sektor. Än så länge,
enligt Alelions bedömning, verkar inte tillverkarna vara
kommersiellt intresserade av att göra sådana kompletta
lösningar för mindre nischer såsom industritruckar.
Batteritillverkarna har ett brett utbud, med bas i bly-syrateknik och där litiumjonbatterier endast utgör en mindre del av det totala produktutbudet. Teknikerna skiljer
sig hanteringsmässigt väsentligt från varandra, vilket påverkar försäljningsargumentation och i viss mån val av
distributionskanaler. För litiumjonbatterier behövs till
exempel kompetens inom IT i form av datoriserad styrning och övervakning. En satsning på litiumjon kräver
därför en helt annan kompetens samt andra processer.
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Denna utveckling drivs av lanseringen av elhybridbilar som Toyota Prius, som bytte NiMH mot litiumjon, och
litiumjon-elbilar som exempelvis Tesla Model S som lanserades med litiumjonteknik i 2013.
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De tio största OEM av industritruckar8
Utvecklingen av försäljning för hela industritrucksmarknaden i Europa under de senaste åtta åren7.
Bilden visar månatlig försäljning (tre- och tolv månaders
medelantal).
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Ett antal trucktillverkare, som är kunder/potentiella kunder till Alelion, utvecklar också litiumjonbatterier i egen
regi, exempelvis Jungheinrich som har ett egenutvecklat
litiumjonbatteri och Toyota Material Handling som har
litiumjonbatterikompetens inom Toyotakoncernen. Samtidigt samarbetar båda bolagen med Alelion och har nu
utnämnt Alelion till preferred supplier av litiumjonenergilagringssystem.

Förväntad utveckling av efterfrågan på
litiumjonbatterier uppdelat på användningsområde

78

1 000

Specific power (W/kg)

Konkurrenter
Konkurrenterna grupperas lämpligtvis i kategorierna;
- Litiumjonbattericelltillverkare, som även utvecklar
kompletta energilagringssystem, som Samsung, LG
Chem, och Panasonic.
- Bly-syrabatteritillverkare, som nu även utvecklar litiumjonbatterier. Exempel är Hoppecke, Exide och SAFT
- Trucktillverkare som utvecklar egna litiumjonbatterier.
Exempel är Jungheinrich och KION.
- Nischade litiumjonbatteritillverkare, ibland med egen
litiumjonteknik, ofta underleverantörer till bilindustrin.
Exempel är Paragon AG med sitt dotter bolag Voltabox
och Daimler-ägda Li-Tec GmBH.

Eldrivna industritruckar 2015

2010

2012

2014

2016

0

De tio största OEM

Omsättning
(MUSD)
2014
2013

Varumärken

Huvudkontor

1

Toyota Industries Corporation

7 712

7 706

BT, Cesab, Raymond, Toyota

Aichi, Japan

2

KION Group

5 314

6 111

Linde, Still

Wiesbaden, Tyskland

3

Jungheinrich AG

3 033

3 158

Jungheinrich

Hamburg, Tyskland

4

Hyster-Yale Materials Handling Inc

2 767

2 666

Hyster,Yale

Cleveland, Ohio

5

Crown Equipment Corp

2 500

2 400

Crown, Hamech

New Bremen, Ohio

6

Mitsubishi Nichiyu Forklift Co., Ltd

2 159

1 956

Mitsubishi, CAT

Kyoto, Japan

7

UniCarriers Americas Corporation

1 533

1 689

Nissan, TCM, Barrett, Atlet, UniCarriers

Hefei, Anhui, Kina

8

Anhui Forklift Truck Group Corp

1 123

1 089

Heli

Hangzhou, Kina

9

Hangcha Group Co., Ltd

971

998

HC, Hangcha

Hangzhou, Kina

900

900

Komatsu

Tokyo, Japan

10
2008

Komatsu Ltd
2010

2012

2014

2016

12 MMA

8. ”Top 20 Lift truck Suppliers 2015” av Josh Bond, Mmh.com
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VERKSAMHETEN
Alelions position i värdekedjan är att vara en brygga
mellan battericelltillverkare och stora OEM, exempelvis av industritruckar, som efterfrågar färdiga energilagringssystem. Alelion bygger ihop battericeller och
kombinerar med styrsystem till att utgöra kompletta,
robusta energilagringssystem, både som passar till befintliga eldrivna industritrucksmodeller samt till nya
varianter.

Affärsmodell
Tillsammans med kunder och/eller slutanvändare identifieras ett energilagringsbehov utifrån vilket Alelion konstruerar ett energilagringssystem. Alelion handlar upp battericeller från tillverkare. Värde adderas genom att bygga
ihop cellerna till cellmoduler med rätt energilagringskapacitet, prestanda och fysiska utformning för applikation och
produkt, till exempel en gaffeltruck, samt att utveckla och
utrusta batterierna med erforderligt BMS och gränssnitt
mot truckens elektronik.

Alelions energilagringssystem utgör en bättre lösning än
de bly-syrabatterier som används i dessa industritruckar
idag. Bolaget samarbetar för närvarande med Jungheinrich Både cellmoduler och BMS är plattformar som bolaget reoch Toyota Material Handling, vilka båda erbjuder Ale- lativt enkelt och snabbt kan använda för att utveckla enerlions energilagringssystem för flera av sina truckmodeller. gilagringssystem både för nya applikationer och produkter.
Alelions produkt paketeras så att de passar till befintliga
industritrucksmodeller som finns på marknaden idag. All
utveckling och testning av systemen sker inom bolagets
verksamhet medan tillverkning sker hos underleverantörer.
Organisation
Alelion består idag av såväl anställda som konsulter och
är idag uppdelat i fem olika verksamhetsområden;
- Affärsutveckling
- Produktion, Miljö & Kvalitet
- Service, support & Eftermarknad
- Marknadsföring & Försäljning
- Utveckling
Verksamheten är certifierad enligt ISO9001 samt
ISO14001.

Affärskalkyl
Alelion bistår kunder med upprättande av kalkyler inför
investeringsbeslut som inkluderar val av energilagringssystem och en möjlig övergång till litiumjon från bly-syra.
Kalkylerna är helt anpassade till de förutsättningar som
gäller för den specifika kunden på den aktuella platsen. Betydelsefulla parametrar för resultatet av en jämförelse är
för det första om det rör en befintlig anläggning som därmed redan tagit investeringskostnader för laddrum, extra
ventilation med mera som följer med industriell användning av bly-syrabatterier. Därutöver har antalet skift, storlek på industritrucksflotta, energikostnad samt avstånd
från lager eller driftställe till laddningsstation, inverkan på
ett investeringsbeslut.
Nedan visas en sådan investeringskalkyl. Underlaget är autentiskt, det vill säga kostnadsberäkningarna för bly-syra-

alternativet är baserade på ingångsvärden från en slutkund, Vårt erbjudande i sin helhet.
baserat på ett befintligt distributionscenter. Nya förutsätt- Alelions specifika kompetens ligger i att, på ett kostnadsningar med treskift har använts vid upprättande av kalkylen: effektivt sätt, bygga ihop litiumjonbattericeller till produkt- och applikationsanpassade energilagringssystem.
• Ett nytt lager
Med sitt egenutvecklade BMS optimeras säkerheten,
• 30 industritruckar
prestandan och livslängden i energilagringssystemet som
• Anpassningsjusteringar för både litiumjon och bly-syra helhet. Ingen annan leverantör till industritruckssegmen• Tvåskift bland lagerarbetarna
tet kan, enligt Alelions bedömning, idag leverera lika säkra
• Laddningsstation för bly-syrabatterierna ligger fem
system med motsvarande optimala kombination av preminuter från driftställe
standa, kapacitet, livslängd, driftskostnad och stresstålighet.
• Åtta års livslängd på litiumjon (brukar vara cirka
8 – 10 år)
Att kunna lagra energi från det bästa tillfället att fånga in den
• Fyra års livslängd för bly-syra (varierar mellan 3 – 5
till det ögonblick när man behöver den är av största vikt
år)
när det gäller bekvämlighet, ekonomi och miljö. Kring vår
• 30 litiumjonbatterier över hela truckens livstid (inget
batteriteknik baserad på litium bygger vi lagrings- och styrbyte, inget reservbatteri krävs)
system för energi från solen, vinden, vattnet, avfall, biomas• 120 bly-syrabatterier över hela truckens livstid (byte sa etc – en komplett lösning som optimerar din produkt.
en gång efter fyra år + ett extra batteri för att hantera
laddcykler ger fyra batterier per truck under dess livstid) Vi koncentrerar kraften
Att kunna lagra energi från det bästa tillfället att fånga In
Kalkylen visar att trots att investeringen är omkring den till det ögonblick när man behöver den är av största
dubbelt så stor för ett energilagringssystem byggt på li- vikt när det gäller bekvämlighet, ekonomi och miljö. Kring
tiumjonbatterier så gör de högre operativa kostnaderna vår batteriteknik baserad på litium bygger vi lagrings- och
samt effektivitetsvinster att den genomsnittliga årliga to- styrsystem för energi från solen, vinden, vattnet, avfall, biotala kostnaden är 81,6 procent lägre för litiumjon än för massa etc – en komplett lösning som optimerar din probly-syraalternativet. Sammantaget innebär litiumjoninves- dukt.
teringen en besparing på 1,6 miljoner euro (motsvarande
14,8 miljoner kronor) över en åttaårsperiod, det vill säga
truckarnas förväntade livslängd.
Alelion har genomfört beräkningar tillsammans med en
slutkund på kostnadseffektivitet vid investeringar i litiumjonbatterier och bedömer att återbetalningstiden i bästa
fall är ett år.
Exempel på affärskalkyl

Affärsmodell
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VÅRT ERBJUDANDE - VÅRA PRODUKTER
Litiumjonbatterier håller successivt på att konkurrera ut traditionella bly-syrabatterier för energilagring
inom många industrisegment. Alelions egenutvecklade energilagringssystem består av litiumjonceller, mekanik, elektronik och mjukvara monterat i ett robust
tråg av järn.
Helheten är kund- och applikationsanpassad avseende funktionalitet, form, kapacitet och andra detaljer. Det
egenutvecklade styrsystemet, Battery Management System (BMS), övervakar och förvaltar battericellerna så att
de fungerar optimalt.
Dessutom kommunicerar systemet med omgivande system, oftast över kommunikationsbussen CAN (Controller
Area Network, en databuss som används för styrning av
fordonets system). Alelion utvecklar även applikationsspecifika funktioner som skapar värde för truckägaren eller
användaren. En driftslogg upprättas också där till exempel
battericellernas tillstånd kan utläsas.
Alelions produkter har konceptuellt tre nivåer:

1

spänning. Under Q2 2016 lanserade bolaget Generation II i
både 24V och 48V. Jämfört med Generation II har produkterna en ökad säkerhet och en mer modulariserad utformning.
BMS gör batteriet smart
Alelions BMS består av elektronik och mjukvara som förvaltar litiumjoncellerna på ett optimalt sätt och kommunicerar med omvärlden. Det är egenutvecklat och proprietärt. Genom dess smarta funktioner, dess uppbyggnad och
möjlighet till kommunikation med trucken, anser Alelion
att produkterna är bland de tryggaste och funktionsmässigt mest optimerade på truckmarknaden.
Alelion säljer enbart kompletta energilagringssystem med
cellpaket, BMS och i vissa fall med laddare, och kan därmed
lämna garanti för hela paketet. BMS integreras med produkten och ger möjlighet till skräddarsydd funktionalitet
specifikt för produkten. Parametrar som övervakas är i
huvudsak cellspänning, temperatur och strömmar.
Övervakning och förvaltning
BMS övergripande funktion är att förvalta cellerna på bästa sätt under batteriets livslängd. Under drifttiden laddas
cellerna successivt ur. Helst ska den resterande laddningen
i battericellerna vara lika stor hela tiden, och de blir urladdade samtidigt.

Cellmodulerna. Dessa moduler är uppbyggda
av battericeller som lasersvetsas ihop enligt bestämda konfigurationer. Modulerna utgör energilagringssystemens byggstenar. Varje modul har
Batteriet fortsätter att laddas ur så länge det finns kasin egen elektronik som övervakar effekt vid anpacitet kvar i någon av cellerna. Om en cell fortsätvändning och laddning och spänning på varje cell.
ter att laddas ur när den är tom kan den bli förstörd,
vilket innebär att hela systemet inte längre fungeSammansättning av moduler i olika konfigurar eftersom varje cell måste, likt varje länk i en kedja,
rationer för att åstadkomma ett sortiment av
fungera vid seriekoppling. För att förhindra att detta sker
modulpack med olika spänningar och kapaciteter, en
balanserar BMS-funktionen cellerna på något av följande
process som kräver noggrann design och mekanik.
två sätt:
Till modulerna fogas elektronik för att få en komplett energilagringshårdvara. Denna nivå är fortfaran- 1. Passiva regulatorer: tömning av de celler som har mest
de relativt ospecifik vad gäller applikation och produkt. laddning kvar.
2. Balanserare: omfördelning av energi från de mest laddaBMS som dels övervakar information från de cellerna till de mest tömda.
cellmodulerna och utifrån det styr hur cellerna
nyttjas, dels kommunicerar med trucken via ett gräns- BMS övervakar temperatur. Stor belastning vid för låg eller
snitt anpassat till varje truckmodell. I BMS finns även för hög omgivningstemperatur kan påverka cellernas livsett redundant, oberoende övervakningsfunktion för ex- längd. BMS varnar då och begränsar belastningen på cellerna.
tra säkerhet. Den tredje nivån är applikationsspecifik.
I vissa fall tillhandahåller även Alelion laddare till energilagEnergilagringssystemet förpackas i skalskydd i oli- ringssystemen. Till skillnad från i ett bly-syrasystem så har
ka dimensioner som är anpassat till industritruck- även Alelions laddare intelligens. BMS kommunicerar med
ens utrymme. Förpackningen utgör även en extra sä- laddaren och bekräftar att det är rätt laddare trucken har
kerhet designad för att minimerar kontakt med syre. kopplats till och styr sedan laddningsspänningen enligt en
för cellens livslängd optimal uppladdningskurva.
Produktgenerationer
Alelions produkter i Generation 1 lanserades 2014 med 48V
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Säkerhet
BMS tillser att energilagringssystemet endast fungerar inom dess säkra aktionsområde. Som ytterligare
säkerhet finns det redundans i BMS med extra övervaknings- och temperatursensorer. Utvecklas det en
för hög temperatur i någon cellmodul så skyddar
BMS-systemet genom att aktivera en intern strömbrytare så att systemet går över i ett säkerhetsläge.
Kommunikation, diagnostik
Med det fullt konfigurerbara BMS kan energilagringssystemet kommunicera med produkten, till exempel
en truck. Användaren/föraren får då kontinuerlig information om laddningsstatus, ”state of charge” och eventuella informations- och felkoder. Vidare finns i BMS
loggdata med historik över hur systemet har använts.
Kunden får ett specialutvecklat diagnosverktyg för PC
där analyser kan göras över användningen av systemet.
Testning och certifiering
Bolaget och dess produkter innehar en rad certifieringar.
Bolaget innehar kvalitetscertifieringar enligt ISO 9001
och ISO 14001. Produkterna uppfyller krav för CE-märkning samt tillämpliga delar av europeiska truckstandards.
Vidare är de godkända för transport enligt UN 38.3,
ett globalt transporttestkrav för farligt gods. Därutöver
har produkterna genomgått och godkänts i de tester av
tålighet mot exempelvis vibrationer och stötar som krävs
av de större trucktillverkarna.

Märkningen och certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel. Vidare ger dessa Alelion en tidsmässig fördel framför eventuella aktörer som utvecklar konkurrerande produkter och som kommer att behöva gå
igenom liknande tids- och resurskrävande processer.
Produktion
Alelion tar ett helhetsansvar för hela leveranskedjan från
val av leverantörer, produktion till distribution och eftermarknad/service. Produktutveckling, prototyptillverkning
och testning sker i Alelions egna lokaler i Mölndal.
Alelion köper in den viktigaste komponenten, litiumjoncellen, från främst Samsung. Urvalet och provningen av
cellerna är viktig och kraven på kvalitet är höga. Den typ
av celler som Alelion köper är framtagna främst för bilindustrin, vilket medför fördelen att de tillverkas i stora
volymer och därmed till lägre kostnader.
Den slutliga monteringen, både avseende elektronik och
cellmoduler, sker hos Scanfil9 i Åtvidaberg, som också levererar produkten till kund. Varje batteri kapacitets- och
kvalitetstestas innan leverans. Även detta arbete utförs
manuellt, men arbetsinnehållet är relativt litet i förhållande
till materialkostnaderna.
Bolaget avser att investera i utveckling för att sänka produktionskostnaderna, i första hand genom att optimera
konstruktionen, dels för att minska antalet komponenter
och dels för att möjliggöra andra materialval.

9. Tidigare Partnertech. Scanfil är en medelstor kontraktstillverkare med verksamhet i Norden, Österuropa, Kina och USA
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Alelion arbetar långsiktigt med sina leverantörer. Fokus
är att säkerställa att leverantörerna är konkurrenskraftiga
med avseende på kvalitet, leveransförmåga och att de med
tiden klarar högre volymer och ett bra pris. En strategisk
fördel för leverantörerna i relationen med Alelion är om
de kan möta Alelions framtida behov av sammansättning i
USA och Asien.

Kunskap skapar fördelar

hanterar eventuella fel. Detta betyder att batterierna kan
felsökas lokalt, oavsett plats och mer avancerad support
kan fås online. Detta minskar supportbehovet, minimerar stilleståndstider samt underlättar vardagen för våra
kunder.

De få inrapporterade avvikelser företaget hittills hanterat,
härrörs huvudsakligen till handhavandefel. Det förändringsarbete vi driver sker därför även genom olika nivåer av
Service, support och eftermarknad
Under slutet av 2016 förstärktes service, sup- utbildning där Alelion erbjuder sin expertis runt litiumjonport och eftermarknad med flera kompetenser, vil- batterier, antingen via utbildning på plats hos kund, via seka bolaget kommer att bygga vidare på under 2017. minarier eller on-line. Utbildningen omfattar bl.a. produktkännedom, användning, felsökning och reparationer. Den
Alelions energilagringssystem kräver minimalt med under- omfattande garantin påvisar produktens kvalitet vilket gör
håll. Detta leder till att när systemet är levererat är det att vi valt att lägga in information kring säljargument och
enkelt att hantera för kunden, förutsatt att systemet är investeringskalkyler i vårt utbildningspaket. Kunskapen
handhavet på rätt sätt. Att stötta kundernas krav på sup- om detta gör att våra kunder och slutkunder får ökad förport i olika frågor är oerhört viktigt, särskilt då de flesta ståelse för de möjligheter som litiumjonbatterier innebär.
kunder är vana vid bly-syrabatterier och ännu inte hunnit
upptäcka de fördelar som finns med litiumjonbatterier i Under året har fokus varit att sluta cirkeln från produkform av säkrare hantering, korta laddningstider och mins- tutveckling till service och eftermarknadshantering för att
kat underhåll. Support sköts idag via supportmail men säkerställa att slutkunderna får ut det mesta av det bästa
även via telefon samt i sällsynta fall, även besök hos kund när det kommer till Alelions energilagringssystem. Detta
görs i nära samarbete med företagets globala kunder.
eller slutkund för felsökning och stöd.
Fjärrassistans
Den intelligenta uppbyggnaden av systemet tillåter fjärrassistans men har även ett inbyggt batteristyrsystem som
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HÅLLBARHET
Miljöfokus på både
Värdefulla
intern miljö och på
produkter
vår omvärld
& tjäster
Sund
affärsmodell
Kompetenta
medarbetare med
samma
värderingar

Miljöfrågorna är en del av det ständiga hållbarhetsarbetet som pågår för att vi ska bli ett starkt företag
som är byggt på långsiktighet i flera aspekter. Hållbarhet innebär för Alelion en kombinationen av hållbara produkter och ett hållbart företagande med en
affärsmodell som inte missbrukar andras eller jordens
resurser.
Miljöaspekter
Det finns flera viktiga miljöfördelar vid ersättning av
bly-syrabatterier med litiumjonbatterier som energilagringsenhet;
- Litiumjonbatteriernas livslängd är 2-4 gånger längre.
- De förbrukar mindre energi, verkningsgraden eller förhållandet mellan energi in och energi ut är cirka 30 procent bättre.
Life Cycle Analys (graferna nedan)
Litiumjonbatterier har en lägre klimatpåverkan än blysyrabatterier för alla livscykelfaser: Batteriproduktion,
användningsfas och end-of-life.

Den låga miljöpåverkan vid batteriproduktion beror på
batteriets 80-85% lägre vikt. Under användningsfasen är
miljöpåverkan låg främst på grund av lägre elförbrukning
under laddning. Den låga miljöpåverkan i slutskedet av ett
batteris liv beror till stor del på den mycket energikrävande
återvinningsteknik kring bly syra.

Result	
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  carcinogenic	
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30-‐45%	
  

Tillverkning av batterier
Att tillverka bly-syrabatterier har väsentligt större klimatpåverkan än att tillverka litiumjonbatterier. Bly-syrabatterier kräver en mycket större mängd råvara än litiumjon för
att uppnå samma energilagringskapacitet. Att litiumjonbatterier dessutom har 2-4 gånger längre livslängd, och att det
således måste tillverka 2-4 gånger så många bly-syrabatterier för att uppnå samma livslängd, förstärker denna miljöfördel ytterligare. Att utvinna bly är en energikrävande process vilket påverkar utsläppsnivån. Därför återvinns hela
97 procent av blyet i bly-syrabatterier exempelvis i USA10.
Huvudkomponenterna i den typ av litiumjoncell som Alelion använder kräver främst utvinning av litium, kobolt,
nickel, mangan, koppar, och aluminium. Av dessa är det utvinning och produktion av koppar och aluminium som har
störst miljöpåverkan. Därför är det viktigt att återvinna
ett uttjänt litiumjonbatteri. Det har visat sig att cellmaterialen har goda förutsättningar för att återvinnas. Aluminium, som används till battericellens hölje, kan exempelvis
återvinnas många gånger utan att egenskaperna försämras
märkbart.
Att drivas av att leva länge
Genom en kombination av, i grunden, en sund affärsmodell,
för kunden och miljön värdefulla produkter och tjänster
samt samspelta och kompetenta medarbetare kommer
Alelion att finnas kvar länge. Därför arbetar vi systematiskt med organisationen kring frågor som gemensamma
värderingar, drivkrafter och smarta samarbetssätt. Därmed uppnår vi en allt större effektivitet i företaget samt
ett mer optimal process för samarbeten med våra kunder.

Litiumjon ger drygt 30% reduktion av utsläpp av växthusgaser
Koldioxidkoncentrationen i luften har ökat avsevärt Alelion har också tittat på de Globala målen för hållbar
de senaste 100 åren jämfört med den förindustriel- utveckling för att se vad vi gör och mer kan göra för att
la tiden. I mitten på 1800-talet var koncentrationen bidra till något större.
av koldioxid 280 ppm (parts per million) mot 397 ppm
2014, vilket motsvarar en ökning på över 40 procent.
Elektricitet och uppvärmning stod för över 40 pro- Fördelning av utsläpp per sektor 201311
cent av CO2-utsläppen under 2013, eftersom dessa
Övrigt 7%
sektorer i huvudsak förlitar sig på förbränning av
Tjänster
3%
kol. Transport stod för 23 procent av utsläppen.
Boende 6%
Modern energianvändning handlar om att minska resursförbrukningen totalt och att hitta alternativ till fossila
energikällor. Dessa är ändliga och vid utnyttjande följer
Elektricitet
många gånger stor miljöpåverkan. Att ersätta dieseldrivna
och värme
Industri
42%
19%
truckar med eldrivna innebär en avsevärd minskning av
koldioxidutsläpp. Att därutöver ersätta ett bly-syrabatteri med ett litiumjonbatteri innebär ytterligare 30 procent
Transport
23%
minskning av utsläppen av koldioxidekvivalenter. Det innebär dessutom sänkta elkostnader för användaren.
10. www.batterycouncil.org
11. International Energy Agency
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Att bidra till något större

Vår ambition är att leva länge. Vi inser också att om vi
ska kunna göra det måste vi också bidra till en bättre
värld, i stort och smått. Därför bestämde vi oss för
att titta på de Globala målen för hållbar utveckling
och se vad vi kan bidra med.
De globala målen för hållbar utveckling
De Globala Målen antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York, den 25
september 2015. Med sina 17 mål och 169 delmål är
det den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Fram till år 2030 ska
den leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling.
I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.
Vårt bidrag
Alelion bidrar till de globala hållbarhetsmålen på framförallt fem områden; Jämställdhet, Energi, Innovation, Produktion samt Klimatet. Se beskrivningarna per område här
till höger.

5. Jämställdhet:
På Alelion är hälften av ledningsgruppen och
hälften av cheferna kvinnor/män vilket är av
allra största vikt för att driva vårt företag
framåt i den snabba takt vi idag gör.
7. Hållbar energi för alla:
Vi arbetar ständigt med vårt avfall både hos
oss och våra kunder. Litiumjontekniken är
dessutom en mer hållbar och modern energi
som optimerar investeringarna allt snabbare.
9. Hållbar industri, innovationer &
infrastruktur:
På Alelion differentierar vi oss genom att vara
innovativa tillsammans med våra kunder och
erbjuda banbrytande lösningar.
12. Hållbar konsumtion & produktion: Vi
tar hand om våra produkter ute på marknaden och säkerställer att de har så lite miljöpåverkan som är möjligt. En ständig utmaning
för vår utvecklingsavdelning.
13. Bekämpa klimatförändringarna:
Vi har en enastående produkt ur miljösynvinkel och fortsätter att utveckla våra produkter med klimatet som prioriterad aspekt.
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Smart Industri
Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och har stor betydelse för
vårt välstånd och gemensamma välfärd. Regeringen har
tagit fram en ny industraliseringsstrategi som ska bidra
till att Sverige ska vara världsledande inom modern och
hållbar industriell produktion – en produktion som är
smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder en
attraktiv arbetsplats. Det är Alelions ambition att kunna
bidra till detta mål. Läs mer om regeringens arbete
kring Smart Industri på www.regeringen.se
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ALELION SOM ARBETSGIVARE
Avgörande för Alelion är de kompetenta medarbetare vilket gör att vårt kulturarbete alltid står högt upp
på agendan. I det arbetet pratar vi om våra värderingar, våra drivkrafter och hur vi ska nå våra mål tillsammans och samtidigt känna att vi alla tycker om att gå
till arbetet varje morgon.

Värderingar och drivkrafter
Företagets värderingar beskriver vilka vi är och vad vi
står för. De beskriver också vad vi tror på och vad vi
anser vara viktigt.Våra värderingar är kärnan i vårt varumärke och uttrycks i några ord som direkt påverkar vårt
beteende gentemot arbetskamrater, kunder, ägare och
vår omvärld.
Egenskaper som passion, innovation och professionalism
är kärnan i vårt företag vilket gör värderingarna till en guide för allt vi gör. Ambitionen är att alla medarbetare ska
leva dessa värderingar varje dag eftersom de verkligen kan
särskilja oss från våra konkurrenter och leverera värde till
våra kunder och, inte minst, skapa en inspirerande plats
för oss att arbeta i.
Våra drivkrafter är verktyg vilka hjälper oss att drivas mot
våra mål och vår vision. Tillsammans med våra värdering-

ar skapar våra drivkrafter för oss ett gemensamt förhållningssätt i vårt dagliga arbete. Dessa tillsammans påverkar
därför vårt beteende, både för vårt företag och för enskilda medarbetare.
Ett bra resultat startar med en god kultur och vår kultur bygger på att våra medarbetare vill och kan utveckla och utvecklas. Då utvecklas också vårt företag, både finansiellt, kulturellt och organisatoriskt.
Mod att misslyckas
För oss på Alelion är det tillåtet och bra att misslyckas emellanåt. Så länge vi reflekterar över vad vi kan göra
bättre och ta nästa steg skapar vi ett klimat som bygger
på mod.Våra medarbetare är modiga och nyfikna på hur vi
kan göra saker på ett bättre och mer effektivt sätt.
Passion, innovation och professionalism är kärnan i vårt företag.
Värderingar

PASSION
Vi har roligt och känner
stolthet för det vi gör.

INNOVATION

SNABBHET

INDUSTRIALISERING

Genom att verka för snabbhet
kommer vi att ligga steget före
konkurrenter och kunder,
Alelions snabbhet ska genomsyra
hela organisationen.

Vi har standardiserade moduler
och konfigurerade produkter
som vi tar fram med processer
som alla kan hitta.

LÖNSAMHETSTÄNK

MÄNNISKA OCH MILJÖ

Vi differentierar oss genom att vara
innovativa tillsammans med våra kunder
och erbjuda banbrytande lösningar

På Alelion strävar vi efter ökad
lönsamhet genom att:
Fokusera på bruttovinst
Göra rätt prioriteringar
Vara kostnadseffektiva

PROFESSIONALISM

Vi synliggör viktig information
för alla berörda på ett enkelt och
tydligt sätt. Vi tar ansvar för att
underhålla informationen.

Genom att prioritera och
planera kan vi hålla vad vi lovar.
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Drivkrafter

VISUALISERING

Alelion skall vara
den ledande leverantören
av hållbara energilagringssystem,
som tar största möjliga hänsyn
till såväl miljö, som människa.
Detta sker
inte på bekostnad av
lönsamma affärer
utan skapar dom.
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LEDNING

STYRELSE
Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningoch styrelsens arbetsordning. Bolagets arbetsordning
stipulerar bland annat ansvarsförmellan Styrelsen och
verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till VD. Under 2016 har 12 protokollförda styrelsemöten ägt rum. Vid mötena har Styrelsen

Bolagsledningen består av ett team av engagerade personer som förenar erfarenhet av entreprenöriellt ledarskap
med gediget ingenjörskunnande. Teamet har en bred kompetens för att täcka huvudområden inom utvecklingen av
marina undervattenskraftverk, internationell marknadsföring och försäljning samt storprojektsfinansiering.

DANIEL TROEDSSON
Managing Director
Född: 1969

ROBERT STAVREVSKI
Director Business
Development
Född: 1971
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PETER NYSTRÖM
Director Finance
Född: 1969

FREDRIK SÖÖDER
Director R&D
Född: 1971

SANDRA HANSSON

ÅSA NORDSTRÖM

Director Service &
Aftermarket Development
Född: 1976

Director Sales & Marketing
Född: 1972

ANNELI HANSSON
Director Operations
Född: 1963

diskuterat bolagets framtida utveckling, kvartalsrapporter,
budget, finansiering samt gjort sedvanlig uppöljning av
verksamheten i bolaget. Bolagets revisor deltar varje år i
det sammanträde där bokslutskommuniké eller årsbokslut
godkänns och accepteras.

JAN FORSBERG

CHRISTIAN ZEUCHNER

PETER KARLSTEN

HÅKAN SANDBERG

Styrelseordförande
Född: 1951
Aktier: 253 667 genom bolag
Trouble Management AB

Ledamot
Född: 1968
Aktier: 0

Ledamot
Född: 1957
Aktier: 150 000 genom
bolag Confiar AB

Ledamot
Född: 1959
Aktier: 1 219 109 genom
bolag Sammaj AB

PER GRUNEWALD

JOHAN PALMGREN

Ledamot
Född: 1954
Aktier: 0

Revisor
PwC
Auktoriserad revisor
(Huvudansvarig revisor)
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AKTIEN OCH AKTIEKAPITALET

ÅRSSTÄMMA

Alelion Energy Systems AB (publ) är ett avstämningsbolag
och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos,
och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarebergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. Aktieägarna och
eller innehavare av andra av Bolaget utgivna värdepapper
erhåller inte några fysiska aktiebrev utan samtliga transaktioner med Bolagets värdepapper sker på elektronisk
väg genom registrering i VPC-systemet genom behöriga
banker och andra värdepappersförvaltare.

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2016 till 869
896 kr fördelat på 43 494 806 aktier med ett kvotvärde
om 0,02 kr. Alelion har även utgivit 17 207 258 teckningsoptioner där tre optioner ger rätt att teckna en ny
aktie till teckningskurs 7,00 kr under oktober 2017.

Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och
vinst, utan särskilda begränsningar.

Aktien
Kortnamn: ALELIO
ISIN-kod för teckningsoptionen TO 1: SE0008348171

Handel på First North
Alelions aktie handlas på First North vid Nasdaq Stockholm.

Ägarförteckning per 2016-12-31
Ägare

Antal aktier

%

Antal röster %

FOURIERTRANSFORM AKTIEBOLAG

20 725 818

47,65%

47,65%

PEGROCO INVEST AB (PUBL)

7 698 262

17,70%

17,70%

SAMMAJ AB

1 219 109

2,80%

2,80%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

735 502

1,69%

1,69%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

725 526

1,67%

1,67%

CLEAN INVEST SCANDINAVIA AB

549 776

1,26%

1,26%

JP MORGAN BANK LUXEMBOURG

449 980

1,03%

1,03%

HANDELSBANKEN HÅLLBAR ENERGI

400 000

0,92%

0,92%

HANDELSBANKENS NORDISKA SMÅBOLAGSFOND

300 000

0,69%

0,69%

TROUBLE MANAGEMENT AB

253 667

0,58%

0,58%

Antal aktier 10 största ägarna

33 057 640

76,0%

76,0%

Antal aktier vid periodens slut

43 494 806

Antal tillkommande aktier vid full utspädning
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Kallelse till årsstämma i Alelion
Energy Systems AB (publ)
Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr
556710-7916, kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni
2017 kl. 10.00 på Lilla Götafors, Götaforsliden i Mölndal.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för
bolaget per fredagen den 26 maj 2017, dels har anmält sin
avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget
till handa senast fredagen den 26 maj 2017.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid
före den 26 maj 2017 underrätta sin förvaltare härom.
Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB den 26 maj 2017.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda
Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post
skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmaktill Alelion Energy Systems AB (publ), att. Peter Nyström, ten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av
Flöjelbergsgatan 14 C, 431 37 Mölndal, eller per e-post
gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eltill peter.nystrom@alelion.com.
ler motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller orga- år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
nisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär
i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och finns att tillgå på bolagets hemsida www.alelion.com. För
personnummer avseende eventuellt ombud eller namn beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress
och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. och e-postadress som angetts för anmälan till årsstämma.
För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original
Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolags- samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
stämman om anmälan om det antal biträden denne har för vara bolaget till handa under ovanstående adress senast
avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande den 26 maj 2017.
som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

5 735 753
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Adress:
Alelion Energy Systems AB (publ)
Flöjelbergsgatan 14C
431 37 Mölndal
Telefon: 031-866 200
e-post: info@alelion.com
Org.nr 556710-7916
www.alelion.com

ALELION ENERGY SYSTEMS AB (PUBL)
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