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2017 i korthet
Alelion bygger vidare med ökad orderingång
och investeringar för framtiden.
•	Nettoomsättningen ökade till 137,5 (47,8) Mkr
•	Orderingången ökade till 146,0 (54,9) Mkr
•	Rörelsens kostnader ökade till 170,6 (67,6) Mkr,
främst till följd av ökade produktionsvolymer.

Nettoomsättningen
ökade till
137,5 (47,8) Mkr

•	Rörelseresultatet uppgick till –29,2 (–17,2) Mkr
•	Nettoresultatet var –30,7 (–18,3) Mkr

•	Teckningsperioden för bolagets teckningsoptioner (TO1)
avslutades med 98,2% teckningsgrad. Totalt tecknades 5 633 444
aktier med stöd av teckningsoptioner med lösenkursen 7 kr
under löptiden juni 2016 till oktober 2017. Bolaget tillfördes
därmed totalt 39,4 Mkr innan transaktionskostnader.

Orderingången
ökade till
146,0 (54,9) Mkr

•	Alelion har fått en ”Notice of Allowance” gällande patent i USA.
Patentansökan gäller mätteknologin i litiumjonbatterier.
•	Som en följd av att Per Nordberg avslutade sin anställning
i Fouriertransform, lämnade han sitt uppdrag som styrelse
ledamot och ledamot i valberedningen i Alelion.Valberedningen
fick i uppdrag att söka hans efterträdare och den 12 december
valdes Tommy Nilsson till ny styrelseledamot av den extra
bolagsstämman.

Bolagets ekonomiska
utveckling i sammandrag

2017

2016

2015

2014

2013

Nettoomsättning, tkr

137 457

47 752

10 814

5 284

2 290

Resultat efter finansiella poster, tkr

–30 694

–18 336

–19 732

–34 095

–21 059

Balansomslutning, tkr

151 625

121 765

36 434

16 805

12 945

25

18

10

9

10

74,7

81,8

65,3

44,4

19,0

Antal anställda, st
Soliditet, %
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•	En viktig slutkund har beslutat att övergå till litiumjonbatterier
för delar av sin truckflotta och byter därför nu löpande ut de
gamla bly-syrabatterierna.
•	Organisationen förstärktes med tre nyckelmedarbetare,
nämligen COO, strategisk inköpare samt patent- och
certifieringsingenjör.

•	Under juni gjorde Intertek, för Alelions räkning, en omcerti
fieringsrevision till nya standarder avseende kvalitet och miljö,
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Revisionen godkändes
utan avvikelser.
•	Arbetet med att implementera Alelions supportkoncept på
börjades och Alelion utbildade OEM-kunders servicetekniker
i 13 länder.
•	Alelion ansökte om ytterligare 2,5 MEUR i EU-bidrag för en
pilotstudie tillsammans med Toyota Material Handling.
Besked från EU:s utvärderare förväntas komma kring skiftet
kvartal 2/kvartal 3 2018.
•	Tillsammans med Toyota Material Handling fick Alelion en order
på tio litiumjonbatterier för truckar till verkstadskoncernen SKF:s
nya nordiska distributionscenter. SKF valde litiumjonbatterier
för att minska energiåtgång och miljöavtryck.
•	En finansiering på 50 TEUR erhölls inom ramen för EU:s
ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020, för att
tillsammans med Toyota Material Handling göra en pilotstudie
kring hur Alelions energilösningar kan vidareutvecklas. 17,5 TEUR
har betalats ut under 2017.

•	En rörelsekredit från bank på 20 Mkr samt övriga krediter
på 6 Mkr (billeasing, garanti & remburs) erhölls.
Alelion årsredovisning 2017
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VD:n har ordet
Att lyckas som teknikföretag handlar om att
tro på sin idé – och om att ihop med sina
kunder våga satsa för att utveckla produkter
som det finns en global marknad för.
bara m
 öjlighet att tillgodose olika typer av kunder utan också att
snabbare möta svängningar i efterfrågan mellan batterier med olika
typer av specifikationer, svängningar som vi tidigare haft svårt att
möta tillräckligt fort.

Investeringar tyngde resultatet

Daniel Troedsson,VD

När Alelion grundades 2006 var litiumjonteknologin fortfarande
relativt okänd och tanken att stora delar av fordonsflottan på
sikt skulle ställa om till eldrift var ren science fiction. Men Alelion
trodde – och satsade. I nära samarbete med våra kunder har vi
nu mer än tio år senare drivit fram en förändring av hela truck
branschen och byggt ett företag med en omsättning på nära 140
miljoner kronor. 2017 innebar fortsatta kommersiella framgångar
och satsningar för att ännu bättre ta tillvara de många möjligheter
som litiumjonteknologin och den ökande elektrifieringen för med sig.
Under det gångna året utökade vi vår personalstyrka med
fler säljare och marknadsförare och satsade stora summor på att
utveckla en ny produktgeneration och en egen produktionslina.
Vårt beslut att bygga Sveriges första fabrik för storskalig produktion
av litiumjonbatterier har mött stor och positiv uppmärksamhet.
Fabriken byggs mitt i fordonsklustret i Göteborg och är på nära
håll omgiven av aktörer som på olika sätt intresserar sig för och
kan dra nytta av elektrifiering och litiumjonteknologins möjligheter.
Fabriken får en hög grad av automation och beräknas stå färdig
under den andra halvan av 2018.
Samtidigt som vi lägger produktionen i en egen fabrik lanserar
vi också en helt ny och modulbaserad produktplattform. Den
nya plattformen, ihop med vår automatiserade produktionslina,
ger oss stor flexibilitet och möjlighet att vid en och samma lina
producera batterier till olika typer av industrifordon, kund
kategorier och segment. Men den ökade flexibiliteten ger oss inte
6
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Våra satsningar under 2017 var medvetna beslut men tyngde
likväl resultatet som fortsatte att vara negativt trots en nära nog
tredubbling av orderingång och omsättning jämfört med 2016.
För att förbättra vår lönsamhet jobbar vi nu fokuserat med att
öka våra bruttomarginaler, ett arbete som följer plan. Den nya
produktplattformen och den egna produktionslinan kommer att
bli viktiga komponenter i det arbetet och vi räknar med att de
kommer att bidra till fortsatta och tydliga förbättringar.

I nära samarbete med våra kunder
På Alelion har vi en historia av att jobba nära våra kunder och att
lösa deras behov och förbättra deras affärer. Det tillvägagångs
sättet betyder att vi utvecklas i takt med kunderna och tar fram
de produkter som det faktiskt finns en global marknad för. Det
tillvägagångssättet är också skälet till att några av världens största
tillverkare av materialhanterare (truckar) är våra kunder, däribland
Toyota Material Handling och Jungheinrich. Truckbranschen var
en av de första att elektrifieras och där pågår nu ett teknikskifte
med en övergång från batterier med bly-syra till litiumjon. Truck
marknaden är fortfarande vårt huvudfokus och den är gigantisk
– den totala marknaden för litiumjonbatterier enbart till truckar
beräknas uppgå till 50 miljarder SEK. Men behovet av mer hållbara
energilagringssystem och av litiumjonteknologi ökar nu inom
flera branscher och bakom det ligger ett antal starka och globala
drivkrafter som gör att vi ser ljust på framtiden.

Drivkrafter som gynnar oss
Klimat- och miljöfrågan
Det ökande klimathotet innebär att det är bråttom med att ställa
om till mer effektiva och hållbara energisystem med lägre utsläpp

av växthusgaser som koldioxid. Truckar som drivs med litiumjon
batterier är betydligt mer energieffektiva än truckar som drivs
av bly-syrabatterier vilket innebär att våra kunder både minskar

av system för energilagring som klarar att jämna ut skillnaderna
i produktion och konsumtion över tid – energilagringssystem
baserade på litiumjonbatterier är utmärkta för just detta.

sina utsläpp av koldioxid och slipper problemet med farlig vätgas
som bildas när bly-syrabatterier laddas. Men fler sektorer inom
transportsektorn måste elektrifieras om vi skall klara de klimat
mål som FN lagt fram och mycket är på gång. El-bussar är redan
vanligt förekommande och flera av de stora lastbilstillverkarna
står i begrepp att introducera elektrifierade lastbilar.
Ett annat miljöproblem som driver på utvecklingen mot ökad
elektrifiering är utsläpp av hälsovådliga partiklar från fossila bränslen.
Politiker och myndigheter har svarat med krav på begränsningar

Avreglering och småskalighet
Den tredje drivkraften som gör att vi ser ljust på framtiden är
den avreglering av elmarknaden som nu sker och den efter
följande ökande förekomsten av småskaliga elproducenter. Med
fler och mindre aktörer på energimarknaden ökar behovet av att
lokalt kunna lagra energi, och även här kan energilagringssystem
baserade på litiumjonteknologi spela en viktig roll.

och i Tyskland öppnade landets högsta förvaltningsdomstol i

Spännande framtid

slutet av februari en möjlighet för landets städer att förbjuda alla

Drivkrafter och framsynta ägare, teknologi och kunder – allt
detta är företeelser som bidragit till den positiva och spännande
utveckling som Alelion varit med om sedan starten. Inget av detta
hade dock lett till några kommersiella framgångar om vi inte
också haft en välutbildad, motiverad och hårt arbetande personal.
Därför skulle jag vilja avsluta med att tacka dem för deras goda
insatser under det gångna året! Vi har massor kvar att göra och
jag ser fram emot att fortsätta jobba med er och att tillsammans
med våra kunder bidra till en mer hållbar energianvändning!

dieselbilar utom de allra nyaste.
Mer volatila energipriser
En annan konsekvens av miljöproblemen är att produktionen av
el från vind och sol ökar vilket i sin tur också ger upphov till ökad
efterfrågan på vår teknologi och våra produkter. Elproduktion
med hjälp av sol och vind är beroende av väder, säsong och tid på
dygnet och är därför till sin natur mer ojämn. Det här ökar behovet
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Marknad
Vi är en betydande del av framtiden.
Acceptans och efterfrågan av litiumteknologin
ökar stadigt inom industrin.

dominerades marknaden för laddningsbara batterier av bly-syra.
De står för halva världsmarknaden för sekundärbatterier, men är
otympliga för mindre applikationer. Litiumjonbatterier återfinns
numer i majoriteten av applikationerna inom konsumentelektronik.
Inom fordonsindustrin står däremot bly-syrabatterier för nästan
hälften av batterimarknaden, i huvudsak som startbatterier. Enligt
Navigant Research kommer den globala marknaden för litiumjon
batterier för lätta och tunga fordon att växa från 7,8 miljarder
dollar 2015 till över 30 miljarder dollar 2024.

Alternativ till litiumjon: Bly-syra
Utvecklingen av litiumjonteknologi har gått snabbt
framåt de senaste åren och framför allt har imple
menteringen av teknologin inom nya användnings
områden fått en stor genomslagskraft. Varje dag
finns ny information om eldrivna fordon, satsningar
inom automotiveindustrin men även inom helt nya
industrisegment.
Alelion har under flera år fokuserat sin försäljning mot OEM
(Original Equipment Manufacturer) av industritruckar där slut
användarna är logistikföretag, speditörer, industrin, livsmedelsbolag
och konsumentproduktsbolag. Inom denna bransch sker nu en
allt snabbare övergång till litiumjonbatterier, till stor del drivet av
slutanvändare som ser de fördelar som litiumjon för med sig.
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 industritrucks
marknaden kommer denna eftermarknad successivt att minska,
tack vare litiumjonbatteriernas långa livslängd. Alelion fokuserar
på truckindustrin eftersom en relativt hög komplexitet i energi
lagringssystemen är nödvändig för att klara av elförsörjning till så
stora fordon. Bolaget har även valt att inrikta sig på produkter i
mellanvolymsegmentet, vilket erbjuder en tillräckligt stor marknad
för att kunna bibehålla lönsamhet.

En marknad i förändring
Industritruckmarknaden reflekterar teknologiutvecklingen genom
sitt ändrade produktutbud.Vartefter produkterna förbättras av
seende produktivitet och användning, minskar mängden industri
truckar som varje enskild slutkund behöver för att sköta sin
dagliga verksamhet. För att balansera detta breddar tillverkarna
sitt produktutbud och tittar på att även bredda sina marknader
genom förvärv.
8
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Materialhanteringsmarknaden var fortsatt väldigt stark under 2017.
Flera av de stora trucktillverkarna ser toppnoteringar gällande
försäljning och produktion. Konkurrensen är fortsatt mycket
hög inom branschen med både krav på prispress och innovativa
lösningar. 2014 värderades världsmarknaden för industritruckar
till drygt 245 miljarder kronor och förväntades kunna uppnå ett
värde på över 450 miljarder kronor år 2021. Tillväxten återfinns
huvudsakligen i segmentet eldrivna industritruckar vilka efterfrågas
i allt större utsträckning till följd av en ökande miljömedvetenhet
och teknisk utveckling.

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 motvikts
truckar, smalgångstruckar, handhållna truckar, förarlösa truckar,
m fl. 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 energilagrings
system för att kunna bredda sig till allt fler subsegment på
instritruckmarknaden. Alelion bedömer att den potentiella
marknaden för litiumjonbatterier, under förutsättning att samtliga
bly-syrabatterier ersätts med litiumjonalternativ, uppgår till 50
miljarder kronor för hela den elektriska industritrucksmarknaden.
Enligt en undersökning gjord bland medlemmarna inom Industrial
Truck Association förväntas litiumjonteknologi inom kort vara
den vanligaste tekniken för batterier i eldrivna industritruckar
näst efter bly-syra, vilket tyder på en snabb förankring av tekniken
i branschen.

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

Alternativ till litiumjon: Bränsleceller
Bränsleceller kan vara ett alternativ till litiumjonbatterier. En
bränslecell producerar elektricitet med syre och väte utan att det
sker någon förbränning, vilket innebär att utsläppet av föroreningar
minimeras. Själva bränslecellen anses ren, men framställningen av
bränslet, vätgas, kan orsaka vissa föroreningar. Bränsleceller testas
i elbilar men 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.

Konkurrenter
Konkurrenterna grupperas lämpligtvis i kategorierna;
Litiumjonbattericelltillverkare, som även utvecklar kompletta
energilagringssystem, som Samsung, LG Chem, och Panasonic.
Bly-syrabatteritillverkare, som nu även utvecklar litium jon
batterier. Exempel är Hoppecke, Exide och SAFT
Trucktillverkare som utvecklar egna litiumjonbatterier.
Exempel är Jungheinrich och KION.
Nischade litiumjonbatteritillverkare, ibland med egen litium
jonteknik, ofta underleverantörer till bilindustrin.
Exempel är Paragon AG med sitt dotterbolag Voltabox och
Daimlerägda Li-Tec GmBH.
De stora litiumjonbattericelltillverkarnas främsta konkurrens
medel 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. Batteritillverkarna har ett brett utbud, med bas i bly-syra
teknik 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 och andra processer. Ett antal truck
tillverkare, 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.

Marknad för energilagring
Litiumjon är en relativt ny batteriteknologi och anses vara fram
tiden inom energilagring. Marknaden för litiumjonbatterier ökar
kontinuerligt, dels för att nya applikationer som baseras på litium
jonbatterier kommersialiseras, dels för att litiumjonbatterierna
ersätter andra batterier i befintliga applikationer. Under 1900-talet
Alelion årsredovisning 2017
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Historia
Från diversifiering till specialisering.
Alelion Energy Systems AB bildades 2006. Vid denna
tidpunkt var litiumjontekniken i sin linda och bolaget
sågs som pionjär på marknaden. Under de första åren
fokuserade Alelion på den tekniska utvecklingen av
produkter och förberedelser för att tillverka energi
lagringssystem.
Eftersom litiumjonteknik vid denna tid var något nytt, var
leveranstiderna på battericeller ofta långa. Det var också svårt att
få tag på de volymer som önskades och kvalitetén på cellerna
varierade. Därför siktade Alelion initialt på att tillhandahålla hela
värdekedjan, från battericell till färdiga system. Allteftersom
förhoppningarna på den nya tekniken infriades, ökade investering
arna i teknologin. Battericeller blev alltmer tillgängliga till
konkurrenskraftiga priser och ledtiderna kortades.
2009 beslutades att Alelion skulle fokusera enbart på ut
veckling av energilagringssystem och därigenom vara en brygga
mellan battericellstillverkarna och stora OEM-kunder som nu
började efterfråga kompletta energilagringssystem. Det nära
samarbetet med kunderna ledde till att Alelion utvecklade den
affärsmodell som fortfarande ligger till grund för bolagets verk
samhet. 2010 satsade Alelion på att utveckla ett batteripaket
för EV Adapts eldrivna Fiat. EV Adapt hade för avsikt att sälja en
elektrifierad Fiatmodell till kommuner och andra aktörer som

Alelion bildas av
ETC Batteries and
Fuelcells varefter
Pegroco Invest och
Sammaj blir delägare.

2006

Den nya marknaden
I samband med att Ikea Greentech och Fouriertransform gick in
som ägare i Alelion började bolaget fokusera på marknaden för
industritruckar. Tillsammans med sina kunder gick Alelion in och
byggde det nya segmentet från grunden genom att utveckla en
konkurrenskraftig produkt och ett business case som var attraktivt
för kunden. Ikea, som ville integrera hållbarhet i sitt varumärke,
godkände Alelions energilagringssystem och började använda
dem i sina industritruckar. 2015 förvärvade Pegroco Invest AB,

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

2007

FoU inom litiumjon
teknik för batterier.

hade ambitionen att vara pionjärer på miljöområdet genom att
använda miljövänliga elbilar.
Trots att detta var i ett tidigt skede av elektrifiering av fordon,
och att produkten var komplex, lyckades Alelion väl med utveck
lingen av tekniken. EV Adapts satsning höll dock inte hela vägen
och till slut hade serietillverkande bilföretag hunnit ikapp. Alelion
beslutade då att inte längre fokusera på automotivesegmentet
utan att istället undersöka möjligheterna inom industrifordon.
Bolaget hade tidigt börjat sälja energilagringssystem även till kunder
inom industrifordonssektorn, däribland Kalmar Motors och deras
hybriddrivna flygplansdragare samt mindre batteripaket till golf
vagnar. Bolaget tog under denna period fram ett flertal tekniskt
avancerade och väl fungerande lösningar för olika användnings
områden, men valde nu att ta ett steg tillbaka och identifiera
segment som skulle vara värda att satsa på långsiktigt.

Förberedelse för
celltillverkning.

2008

2009

Tillämpningar On/Off highway
med EV&HEV Technology.

som funnits med i ägarkretsen sedan starten, Ikea Greentechs
aktiepost och blev Alelions näst största ägare. Sedan 2013 är
Alelion preferred supplier till två av de tre största trucktillverkarna
i världen och 2014 kunde de globala trucktillverkarna lansera 17
modeller som utrustats med Alelions litiumjonbatterier. Nästa
stora steg togs 2016 då Alelion noterades på Nasdaq First North
och i samband med det gjorde en emission på 101,5 MSEK.
Under hösten 2017 togs ytterligare 39,4 MSEK in genom inlösen

Fältförsök inom materialhantering/ EV batteries.
De första Easypowermodellerna levereras.

Modullösningar
för elektriska
fordon.

2010

2011

Utveckling av batterilösning
för Fiat 500.

2012

2013

2014

Lansering av Easypower till
materialhanteringsmarknaden.

av en teckningsoption. Det tillförda kapitalet har använts för att
utveckla en helt ny generation moduluppbyggda batterier och för
att förstärka försäljningsfunktionen samt bredda affären genom
att bygga upp ett attraktivt serviceerbjudande. Alelions historik
byggs i takt med att vi utvecklar bolaget – nästa kapitel i vår
historia kommer tveklöst att handla om vårt beslut i början av
2018 om att bygga Sveriges första fabrik för storskalig produktion
av litiumjonbatterier för industrifordon.

Easypower utvecklas så att flera olika
OEM kunder kan använda lösningarna.
Noteras på Nasdaq First North.

2015

2016

Start av Easypower
volymproduktion.

Tillkommande ägare:
Ikea Greentech & Fouriertransform.
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Verksamhet
Vi bygger energismarta
lagringssystem för energi.

Alelion Energy Systems AB skapar produkt- och
systemlösningar inom den nya revolutionerande
litiumbatteritekniken. Vår specialkompetens ligger i
att på ett kostnadseffektivt sätt konstruera och
producera kundanpassade energilagringssystem
utifrån prestanda, livslängd, miljö och säkerhet.

för laddrum till extra ventilation, som behövs vid industriell använd
ning av bly-syrabatterier. Alla parametrar som exempelvis antalet
skift, storlek på truckflotta samt körtid och köravstånd, vägs in. Här
nedanför presenterar vi exempel på affärskalkyl:

Affärskalkyl

Speciellt framgångsrika är vi inom eldrivna gaffeltruckar och
andra fordon för lager och transport, där litiumjonteknologin
gör stor nytta både för kundernas affär och för vår gemensamma
miljö. Bland annat är vi preferred supplier av litiumjonbatterier
till Toyota Material Handling och till Jungheinrich.

Nya förutsättningar för treskift på ett distributionscenter

Organisation

• Tvåskift bland lagerarbetarna

Alelions medarbetare består av både anställda och konsulter.
Verksamheten är indelad i sex olika områden:
– Affärsutveckling
– Produktion
– Miljö & Kvalitet
– Service, Support & Eftermarknad
– Försäljning & Marknadsföring
– Utveckling.
Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001.

Affärsmodell

• Nytt lager
• 30 industritruckar
• Anpassningsjusteringar för både litiumjon och bly-syra

•	Laddningsstation för bly-syrabatterierna ligger fem minuter
från driftställe
•	8 års livslängd på Alelion litiumjonbatteri (brukar vara 8–10 år)
• 4 års livslängd för bly-syrabatteri (varierar mellan 3–5 år)
•	30 litiumjonbatterier över hela truckens livstid (inget byte
eller reservbatteri behövs)
•	120 bly-syrabatterier över hela truckens livstid (byte en gång
efter 4 år + ett extra batteri för att hantera laddcykler vilket
ger 4 batterier per truck under dess livstid)

Alelion identifierar behoven tillsammans med kunden och/
eller slutanvändaren. Utifrån dessa konstruerar Alelion ett
energilagringssystem. Battericellerna inhandlas från tillverkare i
främst Asien men även Europa. Battericellerna byggs sedan ihop
till cellmoduler med rätt prestanda, energilagringskapacitet och
fysisk utformning redo för leverans till kund.

Resultat
Kalkylen visar att trots att investeringen är omkring dubbelt så
stor för ett energilagringssystem byggt på litiumjonbatterier så
gör de högre operativa kostnaderna samt effektivitetsvinster att
den genomsnittliga årliga kostnaden är 81,6 procent lägre för
litiumjonbatterier än för bly-syraalternativet.

Affärskalkyl

Sammantaget innebär litiumjoninvesteringen en besparing på
1,6 miljoner euro (16,5 miljoner kronor) över en 8-årsperiod,
det vill säga litiumjonbatteriernas förväntade livslängd.

Alelion bistår kunden med rätt kalkyler för varje investerings
beslut. Dessa inkluderar val av energilagringssystem och jäm
förelser mellan litiumjon- och bly-syrateknik. Kalkylerna är helt
kundanpassade och tar hänsyn till allt från investeringskostnader
12
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Alelion har genomfört beräkningarna tillsammans med en slutkund och bedömer åter
betalningstiden för investeringen i litiumjonbatterier kan betala sig redan efter ett år.

Litiumbatterier

Alelions produkter har konceptuellt tre nivåer:

Litiumjonbatterier håller successivt på att konkurrera ut tradi
tionella bly-syrabatterier för energilagring. De är lätta, starka,
snabbladdade, har liten volym, lång livslängd och är speciellt
anpassade för strömkrävande utrustning. De är underhållsfria,
kräver ingen ventilation och minskar energiförbrukningen med
cirka 30 procent jämfört med bly-syrabatterier samt ger lägre
totalkostnader.

Cellmodulerna
Våra moduler är uppbyggda av battericeller som lasersvetsas ihop
enligt bestämda konfigurationer.Varje modul har sin egen elektronik
som övervakar effekt vid användning samt laddning och spänning
på varje cell. Modulerna sätts samman i olika konfigurationer
beroende på vilka spänningar och kapaciteter som behövs, en
process som kräver noggrann design och mekanik.

Produkterna
Alelions egenutvecklade energilagringssystem består av litium
jonceller, mekanik, elektronik och mjukvara monterat i ett
robust tråg av järn. Vårt egenutvecklade styrsystem Battery
Management System (BMS) övervakar och styr battericellerna
för optimal funktion och livslängd. Dessutom kommunicerar
systemet med omgivande system, oftast över kommunikations
bussen Controller Area Network (CAN), som används för styr
ning av fordonets system.Vi utvecklar även applikationspecifika
funktioner som exempelvis driftsloggar där battericellerna
tillstånd kan utläsas.
Till skillnad från bly-syrasystem laddas Alelions litiumjon
batterier med intelligenta laddsystem. BMS kommunicerar med
laddaren och bekräftar att rätt laddare har kopplats till trucken
och styr sedan laddningsspänningen enligt en optimal laddnings
kurva för bästa batterilivslängd.

Elektronik
Modulerna kompletteras med elektronik för att erhålla en kom
plett energilagringsråvara. Alelions egenutvecklade BMS består
av elektronik och mjukvara som förvaltar litiumjoncellerna på
ett optimalt sätt med hänsyn till cellspänning, temperatur samt
strömmar och kommunicerar med trucken. Användaren får
kontinuerlig information om laddningsstatus, ”state of charge”,
och eventuella informations- och felkoder samt tillgång till BMS
loggdata med historik över hur systemet har använts. Till systemet
medföljer även ett specialutvecklat diagnosverktyg för PC där
analyser kan göras över användningen av systemet.
BMS integreras med produkten och ger möjlighet till
skräddarsydd funktionalitet liksom garanti för hela paketet.
Applikationsanpassning
Energilagringssystemet förpackas i skalskydd i olika dimensioner
anpassade för industritruckens utrymme. Förpackningen utgör även
en extra säkerhet designad för att minimera kontakt med syre.
Alelion årsredovisning 2017

13

Produktion
Alelion tar ett helhetsansvar för hela leveranskedjan från val av
leverantörer och produktion till distribution, eftermarknad och
service. Produktutveckling, prototyptillverkning och testning sker
i Alelions egna lokaler i Mölndal.

Testning och certifiering
Alelion och dess produkter innehar en rad certifieringar. Bolaget
är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Produkterna upp
fyller krav för CE-märkning samt tillämpliga delar av europeiska
truckstandarder.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 truck
tillverkarna och enligt de normer som råder i branschen.

Service, support och eftermarknad
Alelions energilagringssystem kräver minimalt med underhåll.
Den intelligenta utbyggnaden av systemet tillåter fjärrassistens
och har därtill ett inbyggt batterisystem som hanterar eventu
ella fel. Det betyder att litiumjonbatterierna kan felsökas lokalt,
oavsett plats, och mer avancerad support kan fås online. Detta
system minskar supportbehovet, minimerar stilleståndstider samt
underlättar vardagen för våra kunder.
Det är fortsatt få inrapporterade avvikelser samtidigt som
antalet levererade batterier ökar. De felrapporter som kommer
in beror till största delen på handhavandefel. Därför satsar
Alelion på att konstruera produkter som är anpassade efter sin
applikation och dess miljö samt på proaktiv kommunikation och
utbildning med målet att nå nollvision.
Det förändringsarbete vi driver sker därför även genom olika
nivåer av utbildning där Alelion erbjuder sin expertis runt
litiumjonbatterier, antingen via utbildning på plats hos kund, via
seminarier eller on-line. Utbildningen omfattar bland annat
produktkännedom, användning, felsökning och reparationer.
Vår omfattande garanti påvisar våra produkters höga kvalitet,
vilket har gjort att vi har valt att lägga in information kring
säljargument och investeringskalkyler i vårt utbildningspaket.
Kunskapen kring detta gör att våra kunder och slutkunder får
ökad förståelse för de möjligheter som litiumjonbatterier ger.

Miljö och livslängd
Litiumjonbatterier har en lägre klimatpåverkan än bly-syrabatterier
i alla livscykelfaser: batteriproduktion, användningsfas och återvinning.
Tillverkning
Den låga miljöpåverkan vid batteriproduktionen beror till stor del
på att litiumjonbatteriet har 80–85 procent lägre vikt än bly-syra
batteriet. Bly-syrabatterier kräver en mycket större mängd råvara
än litiumjonbatterier för att uppnå samma energilagringskapacitet.
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Användning
Under användningsfasen är miljöpåverkan låg tack vare lägre
elförbrukning och effektivare laddning.Verkningsgraden är 30
procent högre och reduktionen av växthusgaser uppgår till drygt
30 procent jämfört med bly-syrabatterier. Litiumjonbatterier har
dessutom 2–4 gånger längre livslängd.
Återvinning
Den låga miljöpåverkan i slutskedet beror till stor del på den
väsentligt mindre energiåtgången vid återvinning jämfört med
återvinning av bly-syrabatterier. Ett litiumjonbatteri består av
metall, elektronik samt celler. Gällande metall och elektronik
återvinns detta enligt gällande normer. För celler sker fortfarande
forskning och utveckling för att på ett framgångsrikt sätt kunna ta
tillvara råmaterialet på ett effektivt sätt.
Hållbarhetsmål
Genom en kombination av en sund affärsmodell, samspelta och
kompetenta medarbetare samt för kunden och miljön värdefulla
produkter och tjänster, står Alelion starkt och kommer att finnas
kvar länge.Våra produkter och tjänster ligger väl i linje med de
globala målen för en hållbar utveckling där vi strävar efter att
bidra till något större.
Ett viktigt bidrag är vårt arbete med livscykelanalys för våra
batterier där vi strävar efter att optimera energieffektiviteten men
minimera den negativa miljöpåverkan. Utvinning av råmaterial är
en fråga som hela branschen och kunderna är berörd av och där
vi fortsätter ställa de krav gällande ”Code of Conduct” som vi
tillsammans med våra kunder har.
Alelion ligger långt framme inom framför allt fem områden:
– Jämställdhet
– Hållbar energi för alla
– Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
– Hållbar konsumtion och produktion
– Bekämpa klimatförändringen.

Smart Industri
Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor
i svensk industri och har stor betydelse för vårt välstånd och vår
gemensamma välfärd. Regeringen har tagit fram en ny industriali
seringsstrategi 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 Smart Industri på www.regeringen.se

Alelion årsredovisning 2017
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Förvaltningsberättelse
Styrelse och VD för Alelion Energy Systems AB (publ),
556710-7916, får härmed avge årsredovisning för 2017.

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-syrabatterier och dieselmotorer. Företaget har idag en ledande
position inom denna marknad. Litiumjontekniken är överlägsen
bly-syratekniken i flera avseenden. Ett batteri med litiumjon är
energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även
till en betydligt mindre miljöpåverkan. Med djup erfarenhet
av fordons- och materialhanteringsindustrin tillsammans med
vår specialistkunskap inom litiumjontekniken, levererar Alelion
produkter till internationella företag inom segmentet material
hantering 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 litiumjon
teknik inom energilagring. Med en innovativ produktlösning, ett
starkt team och en närvaro på en av världens snabbast växande
marknader ser vi framtiden an med positiv förväntan.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
I slutet av första kvartalet fick Alelion och Toyota Material Handling
en order på tio truckar utrustade med litiumjonbatterier till verk
stadskoncernen SKF:s nya nordiska distributionscenter. SKF valde
Alelions batterilösningar för att minska energiåtgång och miljöavtryck
och för att få en bättre användning av lokalytan då inget laddningsrum
behövs. De lösningar SKF valde förbättrar också arbetsmiljön och
minskar de totala koldioxidutsläppen med 25 ton per år.
Inom ramen för EU:s ramprogram Horizon 2020 fick Alelion
under första kvartalet 50 TEUR i icke återbetalningspliktig finans
iering för att göra en förstudie tillsammans med Toyota Material
Handling kring hur Alelions energilösningar kan vidareutvecklas.
Parterna har byggt upp en stor kunskap om litiumjonbatterier för
materialhanteringssektorn som möjliggör dramatiskt bättre total
ekonomi kring truckar och andra fordon för materialhantering.
Projektet syftar till att stärka denna kunskap ytterligare för att
skapa än mer nytta i ett framtida energisystem. Energianvändningen
inom en truckflotta kan exempelvis optimeras med hänsyn till
elprisfluktuationer över till exempel tid på dygnet. Energilagrings
systemen i en truckflotta kan också användas i andra delar av en
industrianläggning för att optimera anläggningens totala energi
användning. 17,5 TEUR har betalats ut under 2017.
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Under andra kvartalet genomfördes, för Alelions räkning, en
omcertifieringsrevision till nya uppgraderade standards avseende
kvalitet och miljö, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Revisionen
genomfördes utan avvikelser. Detta är ett kvitto på att vi går
mot mer industriella processer, vilket är en förutsättning för
att Alelions kunder ska uppnå positiv miljöpåverkan med ökad
lönsamhet som följd.
Under tredje kvartalet valde en storkund att övergå till
litiumjonbatterier för delar av sin truckflotta och byter därför nu
löpande ut de gamla bly-syra batterierna
Under tredje kvartalet förstärktes organisationen med tre
nyrekryteringar, nämligen COO, strategisk inköpare samt patentoch certifieringsingenjör.
En rörelsekredit på 20 Mkr samt övriga krediter på 6 Mkr
(billeasing, garanti & remburs) erhölls från bank.
Under fjärde kvartalet beslutade den extra bolagsstämman i
Alelion Energy Systems AB den 12 december 2017 om inrättande
av incitamentsprogram 2017/2018 för anställda i bolaget, där
anställda förvärvade 1 277 000 teckningsoptioner (en anslutnings
grad på 85,1%). Löptiden är tre år och får utnyttjas under perioden
1–29 januari 2021. Lösenpriset är 15 kronor och incitaments
programmet kan föranleda en maximal utspädning om 2,96%.
Under fjärde kvartalet avslutades teckningsperioden för bolagets
teckningsoptioner (TO1) med 98,2% teckningsgrad.Totalt tecknades
5 633 444 aktier med stöd av teckningsoptioner och bolaget
tillförs därmed totalt 39,4 Mkr innan transaktionskostnader, som
uppgick till 1,3 Mkr.
Alelion fick en ”Notice of Allowance” gällande patent i USA.
Patentansökan gäller mätteknologin i litiumjonbatterier
Som en följd av att Per Nordberg avslutade sin anställning i
Fouriertransform, lämnade han sitt uppdrag som styrelseledamot
och ledamot i valberedningen i Alelion.Valberedningen fick i
uppdrag att söka hans efterträdare och den 12 december valdes
Tommy Nilsson till ny styrelseledamot av den extra bolagsstäm
man.
Årets verksamhet har varit inriktat på utveckling av bolagets
produkter i kombination med en expanderad produktion för att
möta den ökade efterfrågan. Alelion fortsatte under verksamhets
året att fokusera på de två befintliga OEM-kunderna där störst
effektivitet i såväl utvecklingsarbete som affärsskapande kan nås
på kort sikt. Dessa båda kunder har tillsammans en tredjedel av
världsmarknaden för industritruckar. Dialogen med andra truck
tillverkare fortgår.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen ökade under perioden januari till december
till 137,5 (47,8) Mkr och orderingången ökade till 146,0 (54,9)
Mkr. För perioden januari–december ökade kostnaderna till
170,6 (67,6) Mkr. Ökningen återspeglar dels kostnader för en
större organisation med mer resurser bland annat för försäljning
och support, dels kostnader som kan hänföras till den kraftiga
ökningstakten av produktionen, där vi rustar för framtiden.
Alelion årsredovisning 2017
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För helåret aktiverades totalt 11,6 (12,6) Mkr och avskrivningar
för utvecklingskostnader var 6,1 (2,2) Mkr. För perioden januari–
december var rörelseresultatet –29,2 (–17,2) Mkr och netto
resultatet –30,7 (–18,3) Mkr.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades under
året till –60,2 (–19,0) Mkr. Före förändringar i rörelsekapital var
kassaflödet för året –19,4 (–14,1) Mkr. Under året ökade varulagret
med 36,4 Mkr till 58,4 Mkr och kundfordringarna ökade med
14,4 Mkr till 16,0 Mkr.
Likvida medel var vid årets slut 31,2 Mkr, jämfört med 67,9 Mkr
föregående år. Bolaget hade vid årsskiftet en outnyttjad checkkredit
på 20 Mkr. Soliditeten försämrades till 74,7 (81,8) procent.

Förväntad framtida utveckling och
väsentliga riskfaktorer
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.
Alelions övergripande mål är att bibehålla sin starka position
och växa med den snabbt ökande marknadspenetrationen av
litiumjonteknik inom energilagring. Med en innovativ produkt
lösning, ett starkt team och en närvaro på en av världens snabbast
växande marknader ser styrelsen framtiden an med positiv
förväntan.
Finansieringsrisk
Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering
av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla. Om Alelions
utveckling avviker från den planerade kan det i framtiden uppstå
en situation där bolaget måste anskaffa nytt kapital.Ytterligare
kapital kan komma att anskaffas på ogynnsamma villkor för
företagets aktieägare. I det fall Alelion i framtiden misslyckas med
att anskaffa nödvändigt kapital på för företaget rimliga villkor, kan
företagets fortsatta verksamhet och strategi påverkas negativt.
Framtida likviditetsbehov kommer att öka, främst på grund
av ett ökat behov investeringar i egen produktion, nyanställningar
inom produktion, utveckling och försäljning samt ökat rörelse
kapital. Bolaget gör bedömningen att likviditetsbehovet ligger
inom ramen för den nyemission med tillhörande teckningsoptioner
som gjorts under 2017 samt med ökad bankfinansiering, men att
likviditeten anses vara en bedömningsfråga som är av väsentlig
betydelse för bolagets räkenskaper. Ny bedömning kan komma
att göras om förutsättningarna ändras. Bolaget lämnar inga officiella
prognoser.
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Valutarisk
Med ökande försäljning kommer Bolaget bli utsatt för valuta
exponering då merparten av intäkterna och kostnaderna beräknas
komma att erhållas och erläggas i andra valutor än svenska
kronor.
Kreditrisk
Kreditrisk definieras som risken att Alelions motparter inte kan
uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot företaget. Risken att
företagets kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga
att betalning ej erhålls för kundfordringar, utgör en kundkreditrisk.
Uteblivna försäljningslikvider eller andra intäkter kan ha en negativ
påverkan på verksamhetens finansiella resultat

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
259 675 197

Balanserade vinstmedel

–142 771 558

Årets resultat

–30 694 179
86 209 460

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning överförs

Resultaträkning

Not

jan–dec 2017

jan–dec 2016

Nettoomsättning

1

137 457 293

47 752 053

Aktiverat arbete för egen räkning

3

3 481 295

2 657 983

505 799

48 409

141 444 387

50 458 445

–123 340 722

–40 532 512

4

–21 275 079

–14 501 680

Övriga externa kostnader

5, 6, 7

–18 313 091

–9 784 978

Av- och nedskrivningar av materiella och imma
teriella anläggningstillgångar

3, 8, 9

–7 296 870

–2 820 534

–406 278

0

–170 632 041

–67 639 704

–29 187 654

–17 181 259

25 843

1 324

Räntekostnader och liknande resultatposter

–1 532 369

–1 156 116

Summa resultat från finansiella poster

–1 506 526

–1 154 792

–30 694 179

–18 336 051

0

0

–30 694 179

–18 336 051

–0,66

–0,53

Genomsnittligt antal aktier

46 311 528

34 891 177

Antal aktier vid periodens slut

49 128 250

43 494 806

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Personalkostnader

Förslag till vinstdisposition
Överkursfond

Resultaträkning

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

86 209 460

Resultat från finansiella poster

86 209 460

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat
Nettoresultat

Resultat per aktie, kr
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Balansräkning
Tillgångar

Balansräkning
Not

2017-12-31

2016-12-31

Eget kapital och skulder

2017-12-31

2016-12-31

982 565

869 896

Fond för utvecklingsutgifter

20 009 842

11 759 532

Summa bundet eget kapital

20 992 407

12 629 428

259 675 197

229 884 992

–142 771 558

–124 575 979

Periodens förlust

–30 694 179

–18 336 051

Summa fritt eget kapital

86 209 460

86 972 962

107 201 867

99 602 390

Skulder till kreditinstitut

2 074 889

3 260 537

Summa långfristiga skulder

2 074 889

3 260 537

5 399 285

1 388 672

8 033 698

0

1 185 648

296 412

16 728 258

13 251 454

827 485

688 990

10 173 594

3 276 448

36 948 683

17 513 304

151 624 723

121 764 903

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

3

29 574 236

24 056 612

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

5 218 756

3 537 895

Förbättringsutgifter på annans fastighet

9

78 654

96 207

Not

Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag

10

Fordringar dotterbolag

50 000

0

140 470

Summa anläggningstillgångar

35 062 116

27 690 714
Summa eget kapital

Omsättningstillgångar
Långfristiga skulder

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

1, 2

Förskott till leverantörer

58 370 159

21 976 434

0

13 049

58 370 159

21 989 483
Avsättningar
Avsättningar för garantier

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

16 027 456

1 634 760

390 016

390 016

Kortfristiga skulder

1 409 594

957 893

Utnyttjad checkräkningskredit

1 076 882

1 162 268

Skulder till kreditinstitut

18 903 948

4 144 937

Leverantörsskulder

11

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

39 288 500

67 939 769

116 562 607

94 074 189

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
Summa tillgångar

20

Alelion årsredovisning 2017

151 624 723

16

121 764 903
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Förändring av eget kapital
Aktiekapital
Eget kapital 2015-12-31

Fond för
utvecklingsutgifter

105 151

Kassaflödesanalys
Överkursfond

Fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

147 841 961

–124 155 378

23 791 733

jan–dec 2017

jan–dec 2016

–29 187 654

–17 181 259

11 307 483

4 209 205

25 843

1 324

–1 532 369

–1 156 116

0

0

–19 386 696

–14 126 846

Minskning/ökning av varulager

–36 380 676

–12 976 101

Minskning/ökning av kundfordringar

–14 392 696

–1 041 573

Minskning/ökning av rörelsefordringar

–366 315

–549 301

Den löpande verksamheten

Fondemission enligt

Rörelseresultat

beslut på bolagsstämma

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2016-04-27

420 600

Nyemission 2016-07-04

344 145

Omföring från fritt EK till
fond för utv utg

–420 600
101 178 676
11 759 532

Emissionskostnader efter
skatteeffekt

Eget kapital 2016-12-31

869 896

–18 336 050

–18 336 050

–142 912 028

99 602 390

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

229 884 991

8 250 310

–8 250 310

0

–1 280 923

–1 280 923

Minskning/ökning av leverantörsskulder

3 476 804

10 335 406

39 321 439

39 434 108

Minskning/ökning av rörelseskulder

7 035 641

–643 279

–60 013 938

–19 001 694

Investeringar i materiella och immateriella anlägg
ningstillgångar

–14 527 802

–14 827 984

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–14 527 802

–14 827 984

–296 412

–1 561 032

Nyemissioner

39 434 108

101 522 822

Emissionskostnader

–1 280 923

–7 376 114

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

37 856 773

92 585 676

Likvida medel vid kvartalets början

67 939 769

9 183 770

Likvida medel vid kvartalets slut

31 254 801

67 939 769

–36 684 968

58 755 999

112 669

Teckningsoptioner DB
2017-12-20
Årets resultat
982 565

–7 376 114

Erhållen ränta

11 759 532

Emissionskostnader efter
skatteeffekt

Eget kapital 2017-12-31

0

–7 376 114

Omföring från fritt EK
till fond för utv utg

Nyemission 2017-11-03

101 522 821

–11 759 532

Årets resultat

0

20 009 842

259 675 197

140 470

140 470

–30 694 179

–30 694 179

–173 465 737

107 201 866

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Antal aktier uppgår per 31 december 2017 till 49 128 250 st.
Finansieringsverksamheten
Skulder till kreditinstitut

Årets kassaflöde

Förändring likvida medel
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Noter
Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper
Alelion Energy Systems AB (publ) tillämpar årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo
visning och koncernredovisning (K3). Företaget upprättar, med
stöd av ÅRL 7:3 a, ingen koncernredovisning eftersom dotter
företaget inte bedriver någon affärsmässig verksamhet och en
koncernredovisning därmed inte skulle skilja sig på något
väsentligt sätt från moderföretagets redovisning. Redovisnings
principerna 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. Dock råder osäkerhet när i framtiden de kommer
kunna nyttjas. Bolaget har ett skattemässigt underskott som per
2017-12-31 uppgår till 213 281 767 kr. Uppskjuten skattefordran
till följd av detta uppgår till 46 921 989 kr med gällande skattesats
om 22%. Denna är inte uppbokad i balansräkningen till följd av
historiska förluster.

ningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av
materiella tillgångar. Inga låneutgifter aktiveras.

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.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Avsättningar

Inventarier, verktyg och installationer 3–10 år.

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett
formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad
händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för
att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet
kan göras. Bolaget har gjort betydande avsättningar för garantier
som motsvarar den uppskattade kostnaden, eller det uppskattade
intäktsavdraget, för garantiåtaganden gentemot externa kunder.

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 nyttjande
tiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar uppgår till fem år.

Varulager
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först utmetoden (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter som är direkt
hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. För
varor under tillverkning och färdiga varor inkluderar anskaffnings
värde, råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader samt hänför
bara 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

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 anskaffnings
värdet 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. Realisations
vinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggnings
tillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig
rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskriv

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaff
ningsvärde 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.
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Bolaget har egenupparbetade immateriella tillgångar per 2017-12-31
uppgående till 29 574 tkr.Värdet på dessa är en uppskattning och
baseras på bolagets bedömning om deras framtida intjäningsförmåga.

Kassaflödesanalys

Materiella anläggningstillgångar
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Egenupparbetade immateriella tillgångar

Ersättningar till anställda
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

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller
utbetalningar.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
kundfordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga 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.

Inkurans i varulager
Bolaget har ett väsentligt varulager som per 2017-12-31 uppgår
till 58 370 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 bedömnings
fråga som är av väsentlig betydelse för bolagets räkenskaper med
hänsyn till varulagret storlek.

Redovisning av utvecklingskostnader
Bolaget har under 2017 aktiverat utvecklingskostnader av batterier
till ett värde om 11 571 tkr. Avskrivningar för utvecklingskostnader
uppgick till 6 053 tkr. Som framgår av redovisningsprinciperna så
tillämpar bolaget aktiveringsmodellen för internt upparbetade
immateriella tillgångar. Bolaget har gjort bedömningen att det är
sannolikt att de upparbetade immateriella tillgångarna kommer
att generera framtida ekonomiska fördelar. Bedömningen om hur
stort värde dessa nedlagda utgifter kommer att ha i framtiden är en
osäkerhet som är av väsentlig betydelse för bolagets räkenskaper.
Alelion årsredovisning 2017
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Not 3 – Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2017
Ingående
anskaffningsvärden

47 313 843

2016
34 716 973

Not 4 – Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse, VD, andra ledande
befattningshavare och övriga
anställda

2017

2016

Not 5 – Operationella leasingavtal
Framtida minimileasingavgifter,
som skall erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:

Not 8 – Inventarier, verktyg och installationer

2017

2016

2017

2016

Ingående balans

7 195 653

4 964 539

Årets anskaffningar

3 066 410

2 231 114

Årets utrangeringar

–2 472 105

0

Utgående balans

7 789 958

7 195 653

–3 657 758

–3 058 458

Årets utrangeringar

2 312 887

0

Årets avskrivningar

–1 226 331

–599 300

Utgående balans

–2 571 202

–3 657 758

5 218 756

3 537 895

Anskaffningsvärde

Årets aktiveringar

11 570 611

12 596 870

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Män

5

5

Förfaller till betalning inom ett år

2 038 434

1 205 092

58 884 454

47 313 843

Totalt

5

5

Förfaller till betalning senare
än ett men inom 5 år

2 949 845

4 777 433

–23 257 231

–21 053 551

–6 052 987

–2 203 680

Förfaller till betalning senare
än fem år

0

0

Avskrivningar

4 988 279

5 982 525

Ingående balans

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående
restvärde enligt plan

–29 310 218

Antal verkställande direktörer och
andra ledande befattningshavare
Kvinnor

3

3

Män

5

4

Totalt antal styrelse, VD och
andra ledande befattningshavare
29 574 236

Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter

–23 257 231

24 056 612

13

1 173 227

1 115 359

12

Not 6 – Arvode och kostnadersättningar till revisorer
Antal anställda
Kvinnor

5

2

Män

20

16

Totalt antal anställda kvinnor
och män

25
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2017

2016

Revisionsarvode

296 600

180 939

Övriga arvoden

45 181

56 000

341 781

236 939

PwC

Summa

Styrelse, VD och ledande 
befattningshavare

6 176 625

5 402 763

Övriga anställda

7 479 235

3 426 971

13 655 860

8 829 734

2016

Konsultarvoden, advokatkostnader
och övriga externa tjänster

7 137 127

2 818 043

Garantiavsättningar

4 010 613

1 388 672

2 948 430

Försäljningskostnader

1 089 145

65 004

Pensionskostnader

2 120 600

1 557 483

20 255 785

13 335 647

Förbrukningsinventarier och
förbrukningsmaterial

1 024 219

713 728

Fastighets- och lokalkostnader

920 219

915 604

Förvaltningskostnader

777 885

502 213

Resekostnader

739 406

956 686

Leasing och underhåll
transportmedel

682 718

531 972

Reklam & PR

617 260

828 837

Tele & Post

270 172

233 700

1 044 326

830 517

18 313 091

9 784 978

Styrelsen
Enligt stämmobeslut i juni 2017 utgår styrelsearvode för perioden
fram till nästa årsstämma med totalt 600 000 kronor, varav 200 000
kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor till vardera
övriga stämmovalda ledamöter.
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2017

4 479 325

Till VD har det under året totalt utgått lön och ersättningar med
1 273 tkr (1 224 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 282 tkr (249 tkr) VD
och 749 tkr (781 tkr) övriga ledande befattningshavare.
För VD gäller en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning
från bolagets sida. VD ska erhålla oförändrad lön och övriga anställ
ningsförmåner under uppsägningstiden. Vid uppsägning från VDs sida
ska en uppsägningstid om 6 månader gälla.
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Not 7 – Övriga externa kostnader

Sociala kostnader
enligt lag och avtal

Totalt

Not 9 – Förbättringsutgift på annans fastighet
2017

2016

175 528

175 528

Årets anskaffningar

0

0

Utgående balans

175 528

175 528

Ingående balans

–79 321

–61 768

Årets avskrivningar

–17 553

–17 553

Utgående balans

–96 874

–79 321

78 654

96 207

Anskaffningsvärde
Ingående balans

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner totalt

Planenligt restvärde

Övriga externa kostnader
Summa övriga
externa kostnader

Avskrivningar

Planenligt restvärde
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Not 10 – Aktier i dotterbolag

Not 13 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Alelion Energy Systems AB (publ) äger 50 000 aktier (100%) i dotter
bolaget Alelion Crew AB, org nr 559132-9650.

Not 11 – Checkräkningskredit

2017-12-31

2016-12-31

Förutbetalda hyror

416 779

385 560

Övriga förutbetalda kostnader

660 102

776 708

1 076 881

1 162 268

2017-12-31

2016-12-31

Summa

Per 2017-12-31 hade bolaget en checkräkningskredit på 20 000 Tkr,
varav 8 033 Tkr hade utnyttjats.

Not 14 – Ställda säkerheter

Not 12 – Skatt på årets resultat
2017

2016

Aktuell skatt

0

0

För egna skulder till
kreditinstitut

Uppskjuten skatt

0

0

Företagsinteckningar

23 500 000

8 000 000

Skatt på årets resultat

0

0

Summa ställda säkerheter

23 500 000

8 000 000

–30 694 179

–18 336 051

Redovisat resultat före skatt

Skatt beräknad enligt
gällande skattesats (22%)

6 752 719

4 033 931

Skatteeffekt av ej
avdragsgilla kostnader

–20 726

–7 828

Skatteeffekt av ej
skattepliktiga intäkter

31

291

Not 15 – Upplåning
2017-12-31

2016-12-31

Skulder till kreditinstitut

2 074 889

3 260 537

Summa

2 074 889

3 260 537

Skulder till kreditinstitut

1 185 648

296 412

Summa

1 185 648

296 412

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skatteeffekt avseende
ej redovisad uppskjuten
skattefordran
Redovisad skattekostnad

6 732 025

4 026 394

0

0

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller an
dra 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 201712-31 uppgår till 213 281 767 kr. Uppskjuten skattefordran till följd
av detta uppgår till 46 921 989 kr med gällande skattesats om 22%.
Denna är inte uppbokad i balansräkningen till följd av historiska
förluster.

Summa räntebärande skulder

3 260 537

3 556 949

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

Not 16 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017-12-31

2016-12-31

Varor på väg

5 000 000

0

Övriga poster

1 405 777

444 160

935 530

647 466

2 832 287

2 184 822

10 173 594

3 276 448

Upplupna personalkostnader
Summa
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Alelion beslutade att bygga en fabrik i Göteborg för storskalig pro
duktion av litiumjonbatterier för användning i bland annat industri
fordon. Fabriken beräknas stå klar under 2018 och blir den första
i sitt slag i Sverige. För finansieringen står bland annat det statliga
riskkapitalbolaget Fouriertransform AB och det Göteborgsbaserade
investeringsbolaget Pegroco Invest AB samt banker. Nyheten har rönt
stor uppmärksamhet både i Sverige och i utlandet.
Efter att den extra bolagsstämman i Alelion Energy Systems AB den
12 december 2017 beslutade om inrättande av incitamentsprogram
2017/2018 för anställda i bolaget, har anställda förvärvat 1 277 000
teckningsoptioner (en anslutningsgrad på 85,1%).
Alelion-projekt för mer hållbar energianvändning kvalificerar sig för
EU-finansiering. Projektets totala budget är ca 1,6 miljoner EUR, varav
ca 0,87 miljoner EUR finansieras av Eurostar. Alelion är ensam ägare
av resultatet.
Alelion har förvärvat inkråmet i Caterva GmbH, ett tyskt bolag
under likvidation som specialiserat sig på avancerad teknologi för
optimering av lokal energilagring. Caterva har utvecklat en plattform
för inkoppling och styrning av lokala energilager som kan användas till
att optimera laddning och nyttjande av t ex litiumjonbatterier. Tekno
login ger lägre energikostnader och utsläpp av koldioxid och Alelion
kommer att introducera plattformen för sina kunder inom storskaliga
industriella applikationer. Förvärvspriset uppgår till 14 MSEK vilket
motsvarar ca 10% av tidigare investerat kapital. I förvärvet ingår en
patentportfölj relaterat till optimering av energilagring.
Alelion har tecknat ett ramavtal med japanska Toyota Industries
Corporation, TICO, moderbolaget i industrikoncernen Toyota. Alelion
är sedan tidigare leverantör av litiumjonbatterier till den europeiska
delen av Toyotas truckverksamhet, Toyota Material Handling Europe,
och det nu ingångna avtalet är ett första steg mot att kunna börja
leverera batterier även till Toyota Material Handlings truckar på övriga
marknader.

Not 18 – Förslag till vinstdisposition
Överkursfond

Upplupna konsultkostnader
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Not 17
– Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Balanserade vinstmedel

259 675 197

Mölndal 2018-04-25

Jan Forsberg
Ordförande

Per Grunewald

Håkan Sandberg

Tommy Nilsson

Peter Karlsten

Daniel Troedsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-04-25
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor

–142 771 558

Årets resultat

–30 694 179

Balanseras i ny räkning

86 209 460

Not 19 – Transaktioner med närstående
Under perioden har Fouriertransform AB utfärdat en moderbolags
garanti till förmån för en leverantör, i syfte att åtnjuta mer konkur
renskraftiga leverans- och betalningsvillkor.
De två näst största ägarna, Pegroco Invest AB och Sammaj AB
delar risken för moderbolagsgarantin med Fouriertransform AB enligt
avtal därom. Moderbolagsgarantin är dock villkorat av att Alelion
ersätter Fouriertransform AB, Pegroco Invest AB och Sammaj AB för
den riskexponering som de utsätts för till följd av garantin gentemot
leverantören.
Under perioden har sådan ersättning utgått med 518 Tkr till
Fouriertransform AB, 206 Tkr till Pegroco Invest AB och 30 Tkr till
Sammaj AB.
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Bolagsledning

Styrelse

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 energilagringssystem,
internationell marknadsföring och försäljning samt storprojekts
finansiering. Bolagsledningen utgörs av:

Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordning och
styrelsens arbetsordning. Bolagets arbetsordning stipulerar
bland annat ansvarsfördelning mellan Styrelsen och verkställande
direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till
VD. Under 2017 har nio protokollförda styrelsemöten ägt rum.

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

Daniel Troedsson (1969)
CEO

Anneli Hansson (1963)
Director Quality and Sustainability

Robert Stavrevski (1971)
Director Business Development

Peter Nyström (1969)
Chief Financial Officer

Jan Forsberg (1951)

Håkan Sandberg (1959)

Peter Karlsten (1957)

Per Grunewald (1954)

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Civ ing, Linköpings tekniska högskola,
ekonomistudier vid Handelshögskolan vid
Göteborgs Universitet, BSc Controlling and
Automation, University of Newcastle

Civ ing, Chalmers Tekniska Högskola,
Teknisk fysik

Högskole ing, Chalmers Tekniska Högskola,
System & Elektroteknik

Civ. ek., Handelshögskolan vid Göteborgs
Universitet

Aktier: 253 667 genom bolag Trouble
Management AB

Aktier: 150 000 genom bolag Confiar AB

Aktier: 0

Anställd sedan: 2009

Anställd sedan: 2008

Aktier: 1.277.196 genom bolag Sammaj AB
(delägare)

Anställd sedan: 2015

Aktier: 20 000, Teckningsoptioner: 100 000

Aktier: 18 000, Teckningsoptioner: 100 000

Aktier: 4 000, Teckningsoptioner: 100 000

Tidigare erfarenhet: Anneli har en
gedigen bakgrund inom produktutveckling
och produktion. Tidigare roller inkluderar
produktionschef på Alelion, utvecklingschef
på Siemens Analytics samt flertalet roller
på Ericsson.

Tidigare erfarenhet: Robert har bred
erfarenhet inom ledning och försäljning
samt haft roller inom systemteknik på
produktutvecklingsbolag. Tidigare företag
inkluderar CPAC Systems AB, Emerson och
Ericsson men även konsultbolag.

Tidigare erfarenhet: Peter har stor entre
prenöriell erfarenhet i företagsledande
befattningar inom retail senast som VD för
Hefa AB ett dotterbolag inom New Wave
samt CFO tillika VD för Clipper Group
Holding AB.

Jan Forsberg har 30 års erfarenhet från
ledande befattningar inom verkstadsindu
strin (logistik och produktion), flygindustrin
(huvudfokus på att utveckling av servi
celeverans samt effektivisera en mycket
komplex verksamhet och organisation)
samt järnvägsindustrin (utveckling av ett
150-årigt monopolföretag från konkursläge
till lönsamt serviceföretag). Därutöver har
Jan erfarenhet från apoteksmarknadens
avmonopolisering inklusive avyttring av del
av Apotekets verksamhet till internationella
investerare och etablering av en fungerande
marknad för receptbelagda lä.kemedel
såväl som för receptfria produkter. Jan är
Civilingenjör från KTH.

Håkan Sandberg är grundare till Alelion och
har en lång och gedigen entreprenörsbak
grund.VD och delägare i Autoadapt sedan
1998 har han och Autoadapt vunnit många
utmärkelser för kreativitet i anpassade lös
ningar och entreprenörsanda. Mellan 1993
till 1998 grundade och drev Håkan tre
bolag: Three West AB, InduSys AB samt In
dustrial Communication A/S. Dessförinnan
höll han positioner som eftermarknadschef
på Pullmax AB och som elektronikingenjör
på olika utlandsprojekt för ABB. Första
arbetet efter gymnasiet var på Papyrus AB
som elektronikingenjör som han lämnade
för ABB 1982. Håkan är gymnasieingenjör
inriktning elektronik.

Peter Karlsten är en företagsledare med en
gedigen industriell bakgrund. Han har mer
än 25 års erfarenhet från ledande befatt
ningar främst inom Volvo koncernen och
ABB så som vd för Volvo Powertrain, CTO
AB Volvo, vd för Trucks North America, vd
för Volvo do Brasil samt Vd för ABB Flex.
ible Automation. Peter arbetar idag som
management konsult och sitter i styrelsen
för Bulten AB, Deutz AG, Prevas AB och
Real Holding i Sverige AB. Han är civilingen
jör från Linköpings Tekniska Högskola.

Per Grunewald är medgrundare och inves
teringsansvarig i Pegroco Invest (publ). Per
har en lång industriell bakgrund med bland
annat 16 år inom Electroluxkoncernen, se
nast i rollen som Group Senior VP. Därefter
VD e2Home samt Senior IM på Bure Equ
ity. Per har genom åren grundat ett flertal
bolag, bland annat Spine Robotics. Han fick
Mannerfeltpri.set 2003 för pionjärinsatser
inom integration av miljö och affärsverk.
samhet. Per är sedan 2011 invald ledamot
i IVA. Han är Civilingenjör från Chalmers
Tekniska Högskola.

Fredrik Sööder (1971)
Director R&D (Research and Development)

Åsa Nordström (1972)
Director Sales and Marketing

Fredrik Lüsch (1973)
Chief Operations Officer

Gym. ing. Lundbygymnasiet, Göteborg
Anställd sedan: 2010

Civ. ek., Handelshögskolan vid Göteborgs
Universitet

Civ ing, Chalmers Chalmers Tekniska
Högskola, Maskinteknik

Sandra Hansson (1976)
Director Service and Aftermarket
Development

Aktier: 4 299, Teckningsoptioner: 100 000

Anställd sedan: 2016

Anställd sedan: 2017

Civ ing, Chalmers Tekniska Högskola,
Maskinteknik

Tidigare erfarenhet:Tidigare erfarenheter
och företag inkluderar roller som kon
struktör, produktionsansvar samt teknisk
produktchef på Markpoint AB samt
Markem Imaje. Båda inom industrisegmentet.

Aktier: 8 000, Teckningsoptioner: 100 000

Aktier: 10 330, Teckningsoptioner: 100 000

Anställd sedan: 2016

Tidigare erfarenhet: Åsas erfarenhet
är inom internationell marknadsföring,
kommunikation och försäljning av tekniska
lösningar. Åsa kommer närmast från SKF,
både nationella och internationella roller.

Tidigare erfarenhet: Fredrik har en lång
erfarenhet från cheftjänster inom till
verkning, inköp och försäljning. Före Alelion
kommer han närmast från SKF.

Aktier: 0, Teckningsoptioner: 100 000

Anställd sedan: 2015
Aktier: 200 000 genom bolag Companit
Holding AB, Teckningsoptioner: 100 000
Tidigare erfarenhet: Daniel har bred
erfarenhet av företagsledning och utveckling,
i både start-ups och internationella bolag,
däribland Omicron Ceti, Cap Gemini IT
och senast 8 år för SKF.
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Tidigare erfarenhet: Sandra har tidigare
haft många roller inom service och support.
Både hos internationella bolag inom marina
industrin samt hos större företag som SKF.

Tommy Nilsson (1956)
Ledamot
Aktier: 0
Tommy Nilsson har mångårig erfarenhet av
ledande befattningar inom både IT-bran
schen och riskkapitalbranschen. Han var
tidigare Head of Technology vid Industrifon
den samt har innehaft ledande befattningar
såsom logistikchef inom Ericssonkoncernen,
VD inom Enatorkoncernen,VD Concis
Consulting AB och VD Askus AB. Han har
ekonomexamen från Frans Schartau, Stock
holm samt studier vid Stockholms Univer
sitet och har styrelseuppdrag också i SaltX
Technology Holding AB, SwedNanoTech AB,
C Ventures AB, Conestra Management AB
och ELTO Holding AB.

Johan Palmgren,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revisor
Auktoriserad revisor
(huvudansvarig revisor)
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Alelion Energy Systems AB
(publ), org.nr 556710-7916

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Alelion Energy
Systems AB (publ) för år 2017. Bolagets årsredovisning ingår på
sidorna 17–29 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:s (publ) finansiella
ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings
berättelsen 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 stan
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.Vi är obe
roende 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 årsredo
visningen och återfinns på sidorna 1–16, 30–31 och 34–35.
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 årsredo
visningen.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 in
formation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.
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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 och verkställande direk
tören 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 verksam
heten 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 verksam
heten 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 årsredo
visningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
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 2017 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 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.

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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
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 och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort
löpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels
förvaltningen 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.

Göteborg den 2018-04-25
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor

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 försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
•	på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, års
redovisningslagen eller bolagsordningen.
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Aktien och aktiekapitalet
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.
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.
Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2017 till 982 565 kr
fördelat på 49 128 150 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr.
Alelion har även under 2016 utgivit 17 207 258 teckningsoptioner
där tre optioner gav rätt att teckna en ny aktie till teckningskurs
7,00 kr under oktober 2017.
Totalt tecknades 5 633 444 aktier med stöd av teckningsoptioner
och Bolaget tillfördes därmed totalt 39,4 Mkr innan transaktions
kostnader. Det innebär att 16 900 332 stycken teckningsoptioner
av totalt 17 207 258 teckningsoptioner utnyttjades.
– Aktiekapitalet ökar med 112 669 kronor från 869 896 kronor
till 982 565 kronor.
– Antalet aktier i Bolaget ökar från 43 494 806 till 49 128 250 aktier

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

Kallelse till årsstämma
i Alelion Energy
Systems AB (publ)

Aktien
Kortnamn: ALELIO
ISIN-kod för aktien: SE0008348072
LEI: 213800HJQ519AT4VCK42

Teckningsoptioner inom ramen för
incitamentsprogram
Efter att den extra bolagsstämman i Alelion Energy Systems AB
den 12 december 2017 beslutade om inrättande av incitaments
program 2017/2018 för anställda i bolaget, har anställda förvärvat
1 277 000 teckningsoptioner (85,1%).
Enligt stämmans beslut emitterades 1 500 000 teckningsoptioner
till dotterbolaget Alelion Crew AB där anställda nu har förvärvat
1 277 000 teckningsoptioner (85,1%) på följande huvudsakliga
villkor:
Varje option ge rätt att under perioden fr.o.m. den 1 januari
2021 t.o.m. den 29 januari 2021 teckna en ny aktie i bolaget mot
kontant betalning om 15 kronor.
Förvärv av option (deltagande i incitamentsprogrammet)
förutsätter att den anställde vid såväl erbjudandetidpunkten som
förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit
uppsagd.
Förvärv av optioner har skett mot kontant betalning motsvarande
optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten enligt
Black & Scholes-formeln, vilket per den 20 december 2017 fastställts till 0,11 kronor per option av en oberoende värderingsman.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionsrätterna för teckning av
nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 30 000 kronor,
innebärande en utspädning om 2,96 procent av bolagets nuvarande
aktiekapital och röster (beaktandes de aktier som tillkommit
genom utnyttjande av incitamentsprogrammet i förhållande till
antalet befintliga aktier, med motsvarande utspädningseffekt på
nyckeltalet resultat per aktie).

Antal aktier

%

Antal röster %

21 713 355

44,2

44,2

Pegroco Holding AB

9 021 605

18,4

18,4

Sammaj AB

1 277 196

2,6

2,6

Handelsbanken Hållbar Energi

1 056 161

2,2

2,2

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

987 062

2,0

2,0

BPSS Lux/Symphonia Lux Sicav

704 835

1,4

1,4

Nordnet Pensionsförsäkring AB

672 071

1,4

1,4

JP Morgan Bank Luxembourg

606 340

1,2

1,2

Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond

300 000

0,6

0,6

Trouble Management AB

253 667

0,5

0,5

Antal aktier 10 största ägarna

36 592 292

74,5

74,5

Antal aktier vid periodens slut

49 128 150

Fouriertransform Aktiebolag

Antal tillkommande aktier vid full utspädning
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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
torsdagen den 24 maj 2018, dels har anmält sin avsikt att delta till
bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast torsdagen
den 24 maj 2018.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för
utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte
vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre
giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär
finns att tillgå på bolagets hemsida www.alelion.com. För beställning
av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress
som angetts för anmälan till årsstämma.
För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
till handa under ovanstående adress senast den 24 maj 2018.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till:
Alelion Energy Systems AB (publ)
Att. Peter Nyström
Flöjelbergsgatan 14 C
431 37 Mölndal
Alternativt till e-post: peter.nystrom@alelion.com
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisations
nummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande
fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer
avseende eventuell ställföreträdare. Aktieägare får ha med sig
högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal
biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med
det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

Ägarförteckning per 2017-12-31
Ägare

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 5567107916, kallas till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 10.00 på
Scandic i Mölndal.

Ombud

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 24 maj 2018
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB den 24 maj 2018.

1 500 000
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