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2019 i korthet

Ekonomisk utveckling  
i sammandrag Koncern Moderbolag

Omställning för 
elektrifiering 
av specialfordon

Nettoomsättning, tkr 92 046 185 153 91 767 179 146 137 457 47 752 10 814

Resultat efter finansiella poster, tkr –78 193 –41 182 –79 253 –40 163 –30 694 –18 336 –19 732

Balansomslutning, tkr 174 893 192 673 174 893 189 661 151 625 121 765 36 434

Antal anställda, st 37 47 37 31 25 18 10

Soliditet, % 62,9 34,4 62,9 35,5 70,7 81,8 65,3

 2019 2018 2019  2018 2017 2016 2015

Helåret 2019 i korthet – Koncernen

•  Nettoomsättningen minskade till 92,0 (185,2) Mkr

•  Orderingången minskade till 83,6 (182,9) Mkr

•  Rörelsens kostnader minskade till –186,8 (–247,0) Mkr

•  Rörelseresultatet uppgick till –65,5 (–37,0) Mkr

•  Nettoresultatet uppgick till –78,2 (–41,2) Mkr

•  Kassaflöde från den löpande verksamhet blev –47,8 (–13,5) Mkr
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Viktiga händelser under helåret 2019 

•  Alelion GmbH avkonsolidering samt resultat för 2019 har 
medfört en negativ effekt på koncernens resultat med –4,7 Mkr.

•  Alelion genomförde en nyemission i maj som fulltecknades 
och gav 135 Mkr före avdrag för transaktionskostnader. Ett 
brygglån om 50 Mkr samt företagsobligation återbetalades.

•  Avtal tecknades med MHE Energy i Thailand och GamaAku i 
Turkiet avseende leveranser av litiumjonbatterier och service 
till eftermarknaden för truckar.

•  Lennart Sparud utsågs till ny ledamot i styrelsen.

•  Styrelsen beslutade i augusti att ersätta Daniel Troedsson som 
vd för bolaget.

•  Bolaget genomförde förändringar i företagsledningen i syfte att 
öka bolagets kund- och marknadsfokus samt bättre samordna 
produktions- och produktutvecklingsarbetet.

•  Alelion tecknade ett ramavtal med finska Cargotec avseende 
utveckling och leveranser av högspänningsbatterier för 
elektrifiering av koncernens olika industrifordon. I samband 
med undertecknandet fick Alelion en order på utveckling och 
leverans av två prototyper för högspänningsbatteri från ett av 
Cargotecs dotterbolag.

•  Alelion tecknade ett avtal med den svenska anläggnings-
maskinstillverkaren Huddig AB om utveckling av högspännings-
batterier. Batterierna är av hybridtyp och skall användas för 
att ta fram en hybridversion av Huddigs grävlastare, ”TIGON”. 
Ordern, som omfattar utvecklingsarbete samt framtagandet av 
ett första prototypbatteri, beräknas levereras under det andra 
kvartalet 2020 och är sammanlagt värd ca 1,8 Mkr.

•  Alelions högspänningsbatterier klarar certifieringskrav för 
vägfordon vilket öppnar för nya möjligheter inom special-
fordonssegmentet.

•  Åsa Nordström utsågs till ny verkställande direktör för Alelion 
Energy Systems AB.
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VD:n har ordet

När ett litet bolag tappar en stor och 
avgörande kund får det förstås kon-
sekvenser. Förutom att det innebär 
dramatiskt minskad försäljning för 
det också med sig ett tydligt behov 
av både anpassning och omprövning 
av verksamheten. Parallellt med 
omfattande kostnadsminskningar, 
bland annat avvecklingen av vår 
tyska verksamhet, påbörjade vi också 

omgående arbetet med att lägga fast en ny strategi. Att vi inte 
längre kunde klara oss enbart på volymsegmentet inom låg-
spända truckbatterier blev smärtsamt uppenbart men tvingade 
oss också att på allvar fundera igenom var vår höga tekniska 
kompetens och långa erfarenhet av litiumjonteknologin bäst 
kunde komma till sin rätt. Den inbrytning som vi hade påbörjat 
inom segmentet högspända batterisystem för specialfordon hade 
bekräftat att det här fanns en tydlig efterfrågan och en marknad 
som passade oss bra. 

Med tydligare fokus på mer avancerade batterityper, på kunderna 
och deras behov samt förkortade ledtider när det gäller fram-
tagandet av nya produkter, påbörjade vi under 2019 en strategisk 
omstart på vad jag inte tvekar att kalla för en högre nivå. De 
produkter vi nu satsar på har en helt annan nivå av komplexitet 
med tydligt högre kunskaps- och teknikinnehåll. Det här är en 
omställning som pågått några år och som redan 2018 ledde till 
en genombrottsorder från Tyska Kamag, men som 2019 krönts 
med ytterligare framgångar genom viktiga order från bl a finska 
Cargotec och den svenska anläggningsmaskinstillverkaren Huddig. 
Det här är en omställning som kommer att ta lite tid men det 
är vår tro och förhoppning att den skall fortsätta bära frukt och 
successivt ge förväntat resultat. 
 Till vår hjälp har vi också en ny och modulbaserad produkt-
generation från vilken vi med mindre anpassningar kan möta nya 
kunders behov gällande kapacitet, effekt och design. Den nya 
generationen är dessutom cell-oberoende vilket innebär att vi 
kan använda olika typer av litiumjonceller för ökad flexibilitet och 
möjlighet till kundanpassning. Under det år som gått har vi också 

Omstart på ny högre 
teknisk nivå bygger 
god grund för 
framtida affärer
För Alelion blev 2019 ett år av stora anpassningar men också ett år då vi lade grunden för framtiden. Att vår 

största kund sedan flera år under våren beslutade att ta hem tillverkningen av litiumjonbatterier för den egna 

truckflottan slog hårt mot vårt resultat och tvingade oss byta inriktning. Med utgångspunkt i allt vad vi lärt oss 

och all erfarenhet vi byggt upp tog ledningen fram en ny strategi som i korthet kan sammanfattas som en omstart 

på en ny och högre teknisk nivå. 

Åsa Nordström, CEO
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färdigställt vår nya fabrik som konstruerats för att med hög grad 
av automation till fullo kunna ta tillvara möjligheterna med vår 
nya produktgeneration.
 Under 2019 fortsatte också uppmärksamheten öka kring 
behovet av en utfasning av fossila bränslen och en omställning 
till mer hållbara och energisnåla lösningar. I nuläget framstår här 
litiumjonteknologin som det absolut mest lovande spåret och 
marknaden för litiumjonbatterier för specialfordon väntas mot 
denna bakgrund växa kraftigt. Den globala marknaden beräknas 
uppgå till cirka 15 miljarder SEK år 2029 men siffran bedöms 
öka i takt med att allt fler segment inom industrin upptäcker 
möjligheterna med litiumjon. Tillväxten inom segmentet bedöms 
bli betydligt kraftigare än för den inom det volymsegment som 
vi tidigare framför allt var verksamma inom, lågspända truck-
batterier. Eftersom segmentet dessutom har större bredd, och 
betydligt fler olika kundtyper, innebär satsningen på special-
fordon också minskade affärsmässiga risker. 
 Det kraftiga försäljningstappet under året kom förstås att 
påverka vår finansiella situation negativt och även om vi under 
året genomförde en nyemission om totalt 135 MSEK kommer 
våra finansiella behov även framgent att stå i fokus för ledning 
och styrelse. Vår utmaning nu blir att etablera vår nya affär och 
närvaron i nya segment i en sådan takt att vår finansiella situation 
stärks och blir rimligt robust. 
 Vd-bytet under året snabbade på den förändringstakt vi 
startat. Efter att under en period ha varit tillförordnad vd fick jag i 
slutet av året styrelsens förtroende för att fortsätta som ordinarie 

i den rollen. Det är inte alltid lätt att ta över under tider av stora 
förändringar men sammanfattningsvis har det varit en förmån 
att tillsammans med min ledningsgrupp och i nära samarbete 
med styrelsen, få vara med och leda arbetet med att staka ut den 
kurs som vi nu följer. Jag är imponerad över det engagemang och 
den uppslutning jag mött och ser med tillförsikt fram mot att få 
fortsätta leda den förändring som vi nu påbörjat. 
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Alelions vision är att möjliggöra en hållbar användning av energi för 
våra kunder. Detta uttrycker vi i vårt kundlöfte ”Power to Change” 
där vi står för att vara en pådrivande aktör i kundernas övergång 
till elektrifiering. Vi både har kompetensen som krävs för att bistå 
i kundernas förändringsprocess och vi kan ge rätt produkt till 
kund i och med de batterisystem som vi levererar.
 Erbjudandet utgår från kundanpassade batterisystem där 
mjuk varan utgör nyckeln till en mer hållbar väg framåt.  
I bolagets nyetablerade fabrik bedrivs tillverkning av industriella 
litiumjonbatterier, som tillsammans med egenutvecklade och 
applikationsanpassade mjukvarulösningar utgör grunden för 
Alelions kunderbjudande. Kundgrupper i fokus är tillverkare och 
distributörer av industritruckar och specialfordon som i allt högre 
utsträckning ersätter fossila bränslen med elektrifierade lösningar.

Organisation
Alelions medarbetare består av både anställda och konsulter. 
Under 2019 har organisationen setts över för att anpassas till ett 
högre kundfokus samt att möta efterfrågan gällande tid till mark-
naden. Bolaget är uppdelat i tre huvudsakliga funktioner utöver 
central support. Försäljning och marknadsföring; Service, support 
och eftermarknad samt Operations som innefattar utveckling av 
batterier, produktion, inköp och projektledning. Central support 
består av finans och IT samt kvalitet och HR. 
 Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001.

Affärsmodell och värdekedja
Alelion levererar ett färdigt ”plug and play” batterisystem enligt 
kundens specifikationer för vad batterisystemet ska klara i drift. 

Nyckeln till detta är den kunskap om cellkemi, mjukvara, elektronik 
samt tillverkning som Alelion har in-house.
 Tillsammans med kunder eller slutanvändare identifieras 
behov av energilagring utifrån vilket Alelion designar ett 
energilagrings system. Alelion köper battericeller från under-
leverantörer i främst Asien. Bolaget adderar värde till dessa genom 
att bygga ihop cellerna till cellmoduler och batteripaket med rätt 
kapacitet, prestanda och fysisk utformning för applikationer och 
produkter, såsom exempelvis industritruckar och specialfordon. 
Dessutom integreras ett egenutvecklat Battery Management 
System (BMS) som består av elektronik och mjukvara i batteri-
systemen. Syftet med BMS-systemet är att övervaka, hantera 
säkerheten och förvalta battericellerna samt att kommunicera 
med fordonet. 
 Tillverkning sker i Alelions fabrik och dess nya, högt auto-
matiserade produktionslina. Den senaste produktgenerationen 
kan med små anpassningar klara att tillmötesgå olika kundbehov. 
Genom ett innovativt modulkoncept kan Alelion använda fler 
typer av battericeller och därmed bli mindre beroende av en 
enskild celltyp och en enskild underleverantör.

Affärskalkyl 
Alelion bistår kunden med rätt kalkyler för varje investerings beslut. 
Dessa inkluderar val av energilagringssystem och jämförelser 
mellan litiumjon- och bly-syrateknik. Kalkylerna är helt kund-
anpassade och tar hänsyn till allt från investerings kostnader för 
laddrum till extra ventilation, som behövs vid industriell användning 
av bly-syrabatterier. Alla parametrar som exempelvis antalet 
skift, storlek på truckflotta samt körtid och köravstånd, vägs in. 

Verksamhet och marknad

Alelion driver 
utvecklingen inom 
högspända 
batterisystem
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Tydliga affärsfall visar att trots en högre initial investering vid en 
övergång till litiumjon så blir besparingen betydande över hela 
livscykeln jmf med bly-syra. Detta beror bl. a. på längre livslängd 
för litiumjon, 30–50% lägre energikostnader och lägre löpande 
kostnader för hantering.

Marknad
I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att 
ställa om till mer hållbara energisystem och en mer hållbar energi-
användning, ser Alelion fler förfrågningar från alltfler industriella 
tillverkare. Kraven kommer både från slutkunder som efterfrågar 
produkter med mindre utsläpp men marknaden drivs även till 
stor del av politiska beslut och globala överenskommelser enligt 
FNs globala mål för hållbar utveckling. Alelions produkter och 
tjänster bidrar främst inom följande mål:

•  Hållbar energi för alla

•  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

•  Hållbara städer och samhällen

•  Hållbar konsumtion och produktion

•  Bekämpa klimatförändringarna

Marknaden drivs av tuffare utsläppskrav, fossilfria städer, krav på 
lägre bullernivåer, utmaningar inom energiförsörjningen och ett 
långsiktigare tänk som omfattar hela produktens livscykel, från 
utvinning till återvinning. Inom segmentet materialhantering ökar 
intresset från både slutkunder, distributörer och serviceföretag 

att skifta ut bly-syrabatterier till litiumjonbatterier. Med grund i den 

historik och kunskap Alelion har inom detta segment fokuserar 

Alelion idag på dessa nya kanaler ut på marknaden. Denna 

marknad förväntas öka från 5 398 MUSD till 8 020 MUSD varav 

2 119 MUSD resp 3 447 MUSD är relaterat till litiumjon år 2027.

 Större tillverkare av truckar har valt att ta in batteritillverk-

ningen till sig själva i och med skiftet till litiumjonbatterier. Detta då 

denna nya teknik medför många fördelar jämfört med den tidigare 

bly-syratekniken. Främsta fördelarna är mindre underhåll, 

enklare hantering och en teknologi som är mer anpassningsbar till 

fordonen. Eftermarknaden, där bly-syra skiftas ut till litiumjon-

batterier i befintliga truckar fortsätter dock att växa enligt globala 

studier. Eftermarknaden är ungefär dubbelt så stor som OEM 

marknaden.

 I takt med att fler och fler industriella fordonstillverkare satsar 

på el- och hybriddrift för att ersätta fossila bränslen för att nå 

tuffare utsläppskrav samt även krav gällande ljud och miljö, ökar 

efterfrågan av litiumjonbatterier till helt nya fordon inom segmentet 

specialfordon. Alelion utvecklar och tillverkar högspända system 

från 80V till upp mot 800V, allt med senaste produktgenerationen, 

Generation 3. Den totala marknaden för industriella batterier 

förväntas öka från 6 050 till 10 017, år 2027 (Källa: The insight 

partners, Industrial battery market to 2027). Detta inkluderar alla 

industriella batterier inkl truckbatterier. De största marknaderna 

för industriella batterier är Asien-Sydostasien (Asia-Pacific), 

Nord amerika och Europa som tredje största marknad.



10   Alelion årsredovisning 2019



Alelion årsredovisning 2019   11

Konkurrenter
Hela branschen är i stark utveckling och stor förändring vilket är 
något att förvänta sig de kommande åren. Många aktörer 
befinner sig inom nischer på marknaden medan några satsar 
bredare med en bas i volymsegment såsom bilindustrin. För att 
nämna några grupperingar; tillverkare av bly-syrabatterier som 
även tillverkar litiumjonbatterier (Midac, Hoppecke, Exide, SAFT, 
Triathlon Batteries); celltillverkare som utökar sitt erbjudande 
med cellmoduler alt hela batterisystem (Samsung, BYD, 
Northvolt); litiumjonspecialister (Voltabox, BMZ group) samt de 
aktörer som erbjuder alternativa lösningar till litiumjonteknolo-
gin. Här åter finns bland andra, bränslecellstillverkare och 
tillverkare av nickel-metallhybridbatterier.

Standard och certifieringskrav
I takt med en ökad användning av litiumjonbatterier i vårt 
samhälle ökar även krav gällande standarder och certifieringar. 
Utvecklingen går snabbt framåt även inom detta område vilket 
ställer stora krav på tillverkare av batterisystem och även innebär 
höga kostnader. Alelion har en specialistkunskap inom standarder 
som krävs för batterisystem som används i industriella fordon 
inom materialhantering samt även fordon som certifieras för att 
gå på allmän väg.  
 Alelion och dess produkter innehar en rad certifieringar. 
Bolaget är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Produk-
terna uppfyller krav för CE-märkning samt tillämpliga delar av 
globala 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 trucktillverkarna och enligt de normer som 
råder i branschen samt de krav enligt ECE R100 och R10 som 
ställs på väggående fordon.

Produkter och tjänster 
Alelion erbjuder standardprodukter till segmentet material-
hantering med batterisystem från 24V, 36V, 48V och upp till 
80V. Dessa produkter är s.k. standalone, vilket innebär att de 
kan användas som ersättning för ett bly-syrabatteri i en truck. 
Ett standalonebatteri är inte beroende av att kopplas ihop med 
truckens mjukvarusystem utan hanteras separat. Batteriets 
laddningsnivå går att avläsa i en separat display som levereras 
tillsammans med batteriet. Alelions mjukvarusystem för att 
avläsa mer information om batteriet samt ev felsökning fungerar 
fortfarande som vanligt. 
 Inom segmentet specialfordon gör vi kundanpassade lösningar 
oftast med start från 80V och uppåt. Systemen är oftast mer kom-
plexa, ställer högre krav på strömmar och miljöer, s.k. IP klassning 
och kan erbjudas med både kylsystem och värmning. Alelion 
utvecklar och tillverkar batterisystem upp mot 800V.

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

Service, support och eftermarknad 
Alelions energilagringssystem kräver minimalt med underhåll. 
Den intelligenta uppbyggnaden av systemet tillåter fjärrassistens 
och har därtill ett inbyggt batterisystem som hanterar eventuella 
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. Under 2019 har 
inrapporterade avvikelser varit fortsatt stabilt trots ökat antal 
batterier på marknaden. Alelion fortsätter sin satsning på att 
konstruera produkter som är anpassade efter sin applikation och 
dess miljö samt på proaktiv kommunikation och utbildning med 
målet att nå nollvisionen av antal fel i fält. 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 litiumjon-
batterier ger.
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Miljö och hållbarhet

Miljö och livslängd 
Litiumjonbatterier har en lägre klimatpåverkan än bly-syrabatterier 
i alla livscykelfaser: batteriproduktion, användningsfas och 
återvinning. Den låga miljöpåverkan vid batteriproduktionen beror 
till stor del på att litiumjonbatteriet har 80–85 procent lägre 
vikt än bly-syrabatteriet. Bly-syrabatterier kräver en mycket 
större mängd råvara än litiumjonbatterier för att uppnå samma 
energilagringskapacitet.

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 kunna ta tillvara råmaterialet på 
ett effektivt sätt.

Den gröna omställningen kräver optimerad 
energianvändning och lagring
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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 sex av FNs globala 
hållbarhetsområden:

•  Jämställdhet

•  Hållbar energi för alla

•  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

•  Hållbar konsumtion och produktion 

•  Bekämpa klimatförändringen.

•  Hållbara städer och samhällen

Den gröna omställningen kräver optimerad 
energianvändning och lagring
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Historia

Alelion har sedan starten 2006 gått från att vara pionjär inom 
litiumjontekniken till att idag leverera avancerade batterisystem 
till den alltmer elektrifierade fordonsbranschen. 
 Elektrifieringen av fordon inom olika branscher har drivits 
på av ökade krav gällande utsläppsregler och miljözoner men 
även bullernivåer och arbetsmiljö som alla påverkas positivt 
av övergången till litiumjon och eldrift. Sedan många år har 
företaget levererat batterisystem till materialhanteringskunder, 
främst truckar i olika storlekar, världen över. Lärdomar från 

denna bransch tillsammans med den kunskap om cellkemier och 
styrsystem som företaget hela tiden tar till sig har gjort att Alelion 
idag är en viktig del av den bransch där ny teknik anpassas till 
allt fler nya situationer och krav.

Nya kunder och branscher
Under 2018 togs två nya tillverkande kunder in, båda inom det 
utökade segmenten för industriella fordon med verksamhet 
på flygplatser och inom hamnar. Systemkraven är, till skillnad 

Modul lösningar 
för elektriska 

fordon.

Fältförsök inom material hantering/ EV batteries.

Förberedelse för 
celltillverkning.

Fokusering på batterihantering 
och modulteknologi, att utveckla 
energi lagringssystem som utgör 

länken mellan  celltillverkare och 
OEM-kunder. 

Utveckling av batterilösning 
för Fiat 500.

Tillämpningar On/Off highway.

Tillkommande ägare:  
Ikea  Greentech & Fouriertransform.

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

FoU inom  litiumjonteknik för batterier.

Från standardprodukter 
till elektrifieringslösningar 
för specialfordon
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från truckar inom materialhantering, inom högspänning med 
över 400V upp mot 800V vilket utökar Alelions produktportfölj 
ytterligare. Efterfrågan inom denna bransch har ökat och under 
2019 skrevs avtal om nya projekt både med finska koncernen 
Cargotec Oy samt svenska Huddig AB.
 Alelions produkter utvecklas löpande baserat på tillgänglig 
teknik och kunders krav. Dagens produkter är baserade på 
tredje generationens utveckling av både konstruktion och mjuk-
vara, där tidigare erfarenheter ligger till grund för nyutvecklade 
produkter.

Ny modern batterifabrik möjliggör  
hela värdekedjan
2018 beslöt Alelion att bygga Sveriges första fabrik för storskalig 
produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken 
finns i Torslanda på Hisingen i Göteborg. I fabriken tillverkar 
Alelion kompletta litiumjonbatterier. Värdekedjan utgår från 
inköpta celler där Alelion, tack vare den automatiska tillverknings-
processen, kan använda celler av olika typ och från olika 
leverantörer för att producera en bred variation av cellmoduler. 
Varje batterisystem kan därför konstrueras utifrån de kundkrav 
som gäller för detta fordon och optimeras utifrån krav på energi 
och effektinnehåll.  
 Visionen att möjliggöra en hållbar användning av energi och 
att genom detta bidra till en bättre värld driver företaget framåt. 
Att tillåta och möjliggöra en smart energihantering (energy 
management) där batterisystemen är tillgängliga för bredare 
användning är ett framtidsområde som Alelion brinner för och 
utforskar. Under 2018 förvärvades ett tyskt bolag som varit 
framgångsrika med detta inom privatmarknaden. Målet var att 
överföra denna kunskap och teknik till fordonsbatterierna. 

Flera innovativa projekt inom området drivs men då dessa 
tjänster ligger för långt före implementering på marknaden har 
företaget under hösten 2019 åter riktat sitt fokus på batteri-
systems utvecklingen.

Alelion Energy Systems GmbH 
startades genom förvärv.

Start av Easypower 
volymproduktion.

Easypower utvecklas så att flera olika 
OEM kunder kan använda lösningarna.  

Noteras på Nasdaq First North.

Lansering av Alelions senaste 
plattform – Generation 3. 

Lansering av Easypower till 
materialhanteringsmarknaden.

Egen fabrik för  produktion 
av litiumjonbatterier.

Nya projekt inom 
specialfordon.
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Förvaltningsberättelse

Styrelse och VD för Alelion Energy Systems AB (publ),
556710-7916, får härmed avge årsredovisning för 2019.

Information om verksamheten
Alelion är en ledande leverantör av industriella energilagrings-
system baserade på litiumjonteknologi. Alelion utvecklar, 
tillverkar och säljer litiumjonsystem till en industriell kundbas 
som växlar över till elektrifierade drivlinor. Fokus är företrädesvis 
på segmentet materialhantering med batteri till truckar för att 
ersätta dagens bly-syrabatterier och dieselmotorer samt special-
fordon inom materialhantering, flygplatser, hamnar och gruvor. 
Valet av specialfordon stämmer väl överens med elektrifieringen 
inom dessa segment och ett ökat fokus på att ersätta fossila 
bränslen med elektrifierade drivlinor. Den högt automatiserade 
tillverkningen möjliggör även en inbyggd flexibilitet som öppnar 
upp för användandet av olika battericeller från olika leverantörer. 
Detta stärker ytterligare vår konkurrenskraft och möjlighet att 
möta kundkraven.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
När företagets största kund våren 2019 beslutade att ta hem 
tillverkningen av litiumjonbatterier för den egna truckflottan, 
fick det konsekvenser som påverkade försäljning och resultat 
negativt. För att hantera den uppkomna situationen har Alelion 
dels reducerat sina kostnader och dels ökat sina satsningar på 
att bygga sig en position inom specialfordon, men också intensi-
fierat bearbetningen av mindre tillverkare och användare inom 
trucksegmentet. 
 Under slutet av året lanserades vår nya produktgeneration 3 
som nu klarat både avgörande certifieringskrav för användning 
i vägfordon och FN:s transportkrav för litiumjonbatterier. Detta 
innebär att Alelion nu är en av få tillverkare som kan erbjuda 
litiumjonbaserade lösningar för det stora segmentet väggående 
fordon.

Alelion GmbH avkonsolidering samt resultat för 2019 har medfört 
en negativ effekt på koncernens resultat med –4,7 Mkr.

Alelion Energy Systems koncentrerade sin verksamhet inom 
energy management inom industrisegmentet till Sverige och som 
en konsekvens avvecklades den tyska verksamheten riktad mot 
privatmarknaden. Beslutet innebar att Alelion i april ansökte om 
att försätta sitt tyska dotterbolag i konkurs vilken vann laga kraft 
den 29 maj 2019. I samband med konkursen och flytten lades 
den del av den tyska verksamheten som varit riktad mot privat-
marknaden ner medan den verksamheten som fokuserar på 
industriella applikationer av energy management fortsatte från 
de nya lokalerna på Hisingen i Göteborg.

Alelion genomförde en nyemission i maj som fulltecknades och 
gav 135 Mkr före avdrag för transaktionskostnader. 

Resultatet av företrädesemissionen i Alelion Energy Systems 
AB (Nasdaq First North, ALELIO), där teckningsperioden löpte 
ut den 24 maj 2019, visade att 85 684 088 aktier, motsvarande 
87,20 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd 
av tecknings rätter. Därtill mottogs teckningsanmälningar mot-
svarande 2 110 778 aktier för teckning utan stöd av tecknings-
rätter, vilka fick full tilldelning. Resterande 10 461 634 aktier i 
erbjudandet tecknades och tilldelades de garanter som anges i 
prospektet pro-rata i förhållande till deras garantiåtagande. Alelion 
tillfördes genom företrädesemissionen cirka 135 miljoner svenska 
kronor före avdrag för transaktionskostnader. Genom företrädes-
emissionen ökade aktiekapitalet med 1 965 130 kronor till 2 947 
695 kronor och antalet aktier ökar med 98 256 500 aktier. Antalet 
aktier uppgick efter företrädesemissionen till 147 384 750 aktier. 
I nära anslutning till emissionen åter betalades ett brygglån om 50 
Mkr samt en företagsobligation om ca 50,2 Mkr.
 
Ökad satsning på distributörer och Alelion Service Providers.

Alelion tecknade under året ett avtal med GamaAku i Turkiet 
om leveranser av litiumjonbatterier och service till andrahands-
marknaden för truckar i Turkiet och stora delar av Mellanös-
tern. Genom det nu undertecknade avtalet blir GamaAku både 
leveran tör av Alelions batterier och service inom regionen 
(Alelion Service Provider). Avtal tecknades även med MHE Energy 
i Thailand för leveranser till Thailand och Vietnam. 

Nya kunder inom specialfordon

Mot slutet av året kunde vi tillkännagiva ytterligare två kunder 
med projekt inom specialfordonsegmentet. Två projekt inom den 
finska koncernen Cargotec Oy samt ett projekt till det svenska 
företaget Huddig AB. 

Lennart Sparud utsågs till ny ledamot i styrelsen.

Lennart Sparud, 50 år, har läst ekonomi och juridik vid Göteborgs 
Universitet och är sedan 2015 CFO på börsnoterade Hexatronic 
Group där han också ingår i bolagsledningen.

Vd-byte.

Styrelsen beslutade i augusti att ersätta Daniel Troedsson som 
vd för bolaget med Åsa Nordström som efter en period som 
tillförordnad vd utsågs till vd i december 2019. Åsa Nordström är 
civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
 
Omsättning och resultat
Koncernen
Nettoomsättningen minskade under räkenskapsåret till 92,0 
(185,2) Mkr. Den lägre nettoomsättningen härleds främst till att 
Alelions trucktillverkande kunder, som varit betydande för den 
tidigare volymtillväxten, valt att ta hem tillverkningen av litiumjon-
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batterier. Nya projekt inom specialfordon har ännu inte påverkat 
omsättningen nämnvärt då de varit under utveckling.
 Orderingången minskade under helåret till 83,6 (190,5) Mkr. 
Detta beror framför allt på minskad volym från trucksegmentet som 
ännu inte kunnat mötas av orderingången från nya kanaler respektive 
nya kunder. Detta är en omställning av affären som pågår.  
 Rörelsens kostnader för helåret uppgick till –186,8 (–247,0) 
Mkr. Kostnaderna minskar som en konsekvens av en lägre volym 
och som en effekt av rationaliseringar i organisationen. Valuta-
kurseffekter påverkade koncernens kostnader negativt under 
helåret med –1,0 Mkr. 
 För helåret aktiverades utvecklingskostnader om 26,8 (21,3) 
Mkr och avskrivningar uppgick till –7,9 (–7,7) Mkr. I samband med 
introduktionen av tredje generationens produkter har balanserade 
utgifter för utvecklingsarbeten gällande tidigare generationer skrivits 
ned med 10,0 Mkr, vilket påverkade resultatet negativt. 
 Under slutet av året uppdaterade bolaget sina bedömningar 
gällande garantiåtaganden baserat på historik samt framtida 
bedömda åtaganden. Som en konsekvens av detta har 8,0 Mkr 
av garantireserven lösts upp, vilket påverkade resultatet positivt.
 För helåret var rörelseresultatet –65,5 (–37,0) Mkr och 
nettoresultatet –78,2 (–41,2) Mkr. Dotterbolaget i Tyskland 
avvecklades och dess verksamhet flyttades och blev en del 
av den svenska verksamheten inom energy management för 
industrisegmentet. Nettoresultatet påverkades negativt av ökade 
finansieringskostnader i samband med upptagande av obligations-
lån samt ersättningar för brygglån och ägargarantier.

Moderbolaget
Nettoomsättningen minskade under räkenskapsåret till 91,8 
(179,1) Mkr och orderingången minskade till 83,6 (182,9) Mkr. 
Aktiverat arbete för egen räkning ökade till 26,3 (20,3) Mkr. 
 Rörelsens kostnader för helåret uppgick till –180,6 (–222,0) 
Mkr. Valutakurseffekter påverkade moderbolagets kostnader 
negativt under helåret med –1,0 Mkr. 
 För helåret aktiverades utvecklingskostnader om 26,3 (20,3) 
Mkr och avskrivningar uppgick till –7,9 (–7,7) Mkr. 
 För helåret var rörelseresultatet –60,8 (–19,7) Mkr och net-
toresultatet –79,3 (–40,2) Mkr.
 Till följd av att Alelion GmbH försattes i konkurs har värdet 
av tillgångar i dotterbolag skrivits ned. Resultatet i Moderbolaget 
har under helåret belastats med 6,1 Mkr i nedskrivning.  

Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernen
Kassaflöde från den löpande verksamhet påverkades negativt av 
det försämrade rörelseresultatet samt erlagda räntor och upp-
gick till –47,8 (–13,5) Mkr. Under året genomfördes en nyemission 
varvid nettoflödet från finansieringsverksamheten ökade med 
79,9 (73,5) Mkr inklusive lösen av upptaget obligationslån samt 
investeringar i produktionslina. Likvida medel uppgick till 23,3 
(35,7) Mkr vid årets slut.

Moderbolaget
Kassaflöde från den löpande verksamhet påverkades negativt av 
det försämrade rörelseresultatet samt erlagda räntor och uppgick 
till –43,1 (–2,2) Mkr. Under året genomfördes en nyemission 
varvid nettoflödet från finansieringsverksamheten ökade med 
80,8 (73,5) Mkr inklusive lösen av upptaget obligationslån samt 
investeringar i produktionslina. Likvida medel uppgick till 22,9 
(33,9) Mkr vid årets slut.

Förväntad framtida utveckling och väsentliga 
riskfaktorer
Arbetet med att anpassa organisationen kostnadsmässigt till de 
nya förutsättningarna påbörjades redan tidigt under 2019 men 
med ytterligare fokus efter Vd-bytet i augusti. Bolaget har gjort de 
investeringar som krävs för att ha en fabrik och en organisation 
redo att leverera växande volymer och är idag fullt rustade för att 
möta nya kunder. Den stora utmaningen ligger dock på intäkts-
sidan där det blir kritiskt att få igång de nya affärerna då det 
är begränsat hur mycket kostnaderna kan reduceras utan att 
påverka bolagets förmåga negativt. Intensivt arbete pågår med 
att bearbeta befintliga såväl som nya kunder där vår förhoppning 
och tro är att det skall bära frukt och successivt ge förväntat 
resultat. 
 Styrelsen och ledningen gör löpande bedömningar av de 
risker som kan påverka såväl värderingen av koncernen och 
moderbolagets tillgångar och skulder samt dess lönsamhet. Det 
bör noteras att koncernens verksamhet i huvudsak handlar om 
att ta fram och kommersialisera ny teknologi. Utvecklingen är 
därigenom förknippad med tekniska, finansiella och regulatoriska 
risker. Angående den pågående, globala kris som orsakats av 
Covid 19 och dess påverkan se avsnitt nedan.

Covid 19
Den pågående krisen avseende influensan Covid 19 samt 
påföljande effekter av nedstängda länder, arbetsplatser och 
flygplatser påverkar även Alelion och dess kunder. Alelions kunder 
är aktiva inom all typ av materialhantering samt frakt- och 
arbetsfordon och berörs på olika sätt av krisen. Omfattningen är 
fortfarande svår att uppskatta men tydligt är att beslutsvägar är 
längre och mer avvaktande vilket skapar en osäkerhet kring nya 
ordrar. Pågående utvecklingsprojekt anses inte vara i farozonen 
utan fokus på projekt inom elektrifiering är fortsatt i fokus. 

Finansieringsrisk
Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering av 
verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla. Vid rapportens 
utgivande saknar bolaget likviditet och kassaflöde för att kunna 
driva bolaget vidare under de närmaste 12 månaderna.
 Styrelsens bedömning är att bolagets kassa kommer att vara 
förbrukad inom 6 månader om inte nytt kapital tillförs. För att 
 säkerställa fortsatt drift och återbetalning av utestående kortfristiga 
lån så måste en ny finansieringslösning komma på plats.
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Genom ägargarantier har Alelion under mars 2020 förlängt ett lån 
på 30 Mkr fram till 31 mars 2021 samt erhållit en rörelsekredit 
på 15 Mkr. Arbetet fortgår för att hitta en hållbar lösning i takt 
med att övriga åtgärder inom bolaget ger resultat. Ledningen har 
ett fortsatt fokus på kassaflöde och försäljning som tillsammans 
med planerade projekt och lanseringar ligger till grund för en mer 
robust finansiell situation.
 Framtida kapitalanskaffningsåtgärder kan resultera i utspäd-
ning av ägandet i Bolaget för de aktieägare som väljer att inte delta 
i eventuella kommande nyemissioner. Det finns risk att Bolaget 
då inte kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller 
att sådan finansiering kan erhållas på för befintliga aktieägare, 
fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare 
finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta 
upp, dra ner på eller avsluta sina verksamheter.
 Eftersom finansiering inte är garanterad för kommande 
tolvmånadersperiod måste vi upplysa om att det finns väsentliga 
osäkerhetsfaktorer avseende bolagets finansieringssituation som 
kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta 
den planerade verksamheten. Mot bakgrund av ovan planerade 
åtgärder för att säkra finansiering har rapporten upprättats från 
antagande om fortsatt drift då ledningens och styrelsens bedömning 
är att det finns ett flertal alternativ för att erhålla finansiering. 
I en situation där den fortsatta driften inte längre kan förutsättas, 
vilket inte är fallet för Bolaget, föreligger risk för väsentliga ned-
skrivningsbehov av Bolagets tillgångar.
 Bolaget lämnar inga officiella prognoser.

Valutarisk
Med ökande försäljning kan koncernen och moderbolaget bli 
utsatt för valutaexponering 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 kundkredit-
risk. Uteblivna försäljningslikvider eller andra intäkter kan ha en 
negativ påverkan på verksamhetens finansiella resultat.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång

•  Genom ägargarantier har Alelion under mars 2020 förlängt ett 
lån på 30 Mkr fram till 31 mars 2021 samt erhållit en rörelse-
kredit på 15 Mkr.

•  Tester genomfördes av forskningsinstitutet Rise och bekräftar 
kvalitén hos de nya flexibelt modulbaserade batterier som 
Alelion Energy Systems bygger i sin egen högt automatiserade 
monteringslina. De testade batterimodulerna har byggts utifrån 
olika typer av celler och konfigurationer men alla har mött de 
högt ställda kraven för att bli godkända enligt UN 38.3, ett sk 
transport godkännande. 

•  Den pågående krisen avseende influensan Covid 19 samt 
påföljande effekter av nedstängda länder, arbetsplatser och 
flygplatser påverkar även Alelion och dess kunder. Alelions 
kunder är aktiva inom all typ av materialhantering samt frakt- 
och  arbetsfordon och berörs på olika sätt av krisen. Omfatt-
ningen är fortfarande svår att uppskatta men tydligt är att 
beslutsvägar är längre och mer avvaktande vilket skapar en 
osäkerhet kring nya ordrar. Pågående utvecklingsprojekt anses 
inte vara i farozonen utan fokus på projekt inom elektrifiering är 
fortsatt i fokus.
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Resultaträkning – Koncernen
Kr Not jan–dec 2019 jan–dec 2018

 
Nettoomsättning 1 92 046 105 185 153 005

Aktiverat arbete för egen räkning 3 26 776 710 21 276 073

Övriga rörelseintäkter  1 852 794 3 506 816

Summa intäkter  120 675 609 209 935 894

 
Rörelsens kostnader   

Råvaror och förnödenheter  –80 994 891 –145 710 105

Personalkostnader 4 –36 491 832 –39 611 428

Övriga externa kostnader 3, 5, 6 –44 971 448 –46 692 563

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar 7, 8, 9, 10, 11 –23 320 160 –14 825 867

Övriga rörelsekostnader  –1 018 558 –138 592

Summa rörelsens kostnader  –186 796 889 –246 978 555

Avkonsolidering av dotterbolag  605 753 0

Rörelseresultat  –65 515 527 –37 042 662

 
Resultat från finansiella poster   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 60 508 73 290

Räntekostnader och liknande resultatposter 18 –12 738 406 –4 212 484

Summa resultat från finansiella poster  –12 677 897 –4 139 194

 
Resultat efter finansiella poster  –78 193 424 –41 181 855

 
Skatt på årets resultat 16 0 0

Nettoresultat  –78 193 424 –41 181 855

 
Resultat per aktie, kr  –0,80 –0,84

Genomsnittligt antal aktier  98 256 500 49 128 250

Antal aktier vid periodens slut  147 384 750 49 128 250
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Balansräkning – Koncernen   
       
Kr 
Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 50 449 017 42 088 003

Patent, licenser samt liknande rättigheter 7 9 372 933 10 497 684

Goodwill 8 2 756 672 3 087 472

 
Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer 9 30 794 719 8 077 623

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 1 156 150 716 103

Pågående nyanläggning 11 0 11 300 000

Summa anläggningstillgångar  94 529 490 75 766 886

 
Omsättningstillgångar   

Varulager m m   

Råvaror och förnödenheter 12 42 021 936 56 423 748

Förskott till leverantörer  0 615 612

  42 021 936 57 039 360

 
Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  5 735 997 17 962 536

Aktuella skattefordringar  222 990 300 244

Övriga kortfristiga fordringar  7 157 733 4 447 999

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 900 756 1 434 674

  15 017 476 24 145 453

 
Kassa och bank  23 323 846 35 721 200

Summa omsättningstillgångar  80 363 258 116 906 014

 
Summa tillgångar  174 892 748 192 672 900
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Balansräkning – Koncernen   
Eget kapital och skulder, Kr Not 2019-12-31 2018-12-31

 
Eget kapital   

Aktiekapital  2 947 695 982 565

Övrigt tillskjutet kapital  400 042 846 280 097 787

Annat eget kapital inkl årets resultat  –293 024 935 –214 831 510

Summa eget kapital  109 965 606 66 248 841

 
Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 20 35 638 891 30 889 236

Summa långfristiga skulder  35 638 891 30 889 236

 
Avsättningar   

Avsättningar för garantier 19 5 258 842 10 629 772

Summa avsättningar  5 258 842 10 629 772

 
Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 20 2 055 901 46 765 622

Leverantörsskulder  8 457 726 26 299 227

Övriga kortfristiga skulder  1 323 763 1 058 651

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 12 192 018 10 781 551

Summa kortfristiga skulder  24 029 408 84 905 051

 
Summa eget kapital och skulder  174 892 748 192 672 900
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Förändring av eget kapital – Koncernen   
  Övrigt Annat eget kapital Summa 
Kr Aktiekapital tillskjutet kapital kapital inkl årets resultat  eget kapital

 
Eget kapital 2017-12-31 982 565 279 825 509 –173 606 207 107 201 867

 
Teckningsoptioner DB 2018-08-17  272 278  272 278

Omräkningsdifferens utländska DB   –43 448 –43 448

Årets resultat   –41 181 855 –41 181 855

Eget kapital 2018-12-31 982 565 280 097 787 –214 831 510 66 248 842

Nyemission 1 965 130 132 646 278  134 611 408

Emissionskostnader  –12 698 469  –12 698 469

Teckningsoptioner  –2750  –2 750

Årets resultat   78 193 424 78 193 424

Eget kapital 2019-12-31 2 947 695 400 042 846 –293 024 934 109 965 607
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Kassaflödesanalys – Koncernen   
Kr Not jan–dec 2019 jan–dec 2018

 
Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat  –65 515 527 –37 042 662

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 21 18 362 036 20 056 354

Erhållen ränta  0 73 290

Erlagd ränta  –13 074 219 –3 084 326

Betald inkomstskatt  0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  –60 227 710 –19 997 344

 
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital   

Minskning/ökning av varulager  14 984 808 1 330 799

Minskning/ökning av kundfordringar  12 133 900 –1 935 081

Minskning/ökning av rörelsefordringar  –3 717 389 –3 306 425

Minskning/ökning av leverantörsskulder  –17 658 970 9 570 969

Minskning/ökning av rörelseskulder  6 679 687 839 121

Kassaflöde från den löpande verksamheten   –47 805 674 –13 497 960

 
Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  –15 597 197 –19 456 642

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  –26 838 094 –36 264 466

Avkonsolidering dotterbolag  –1 032 054 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –43 467 345 –55 721 108

 
Finansieringsverksamheten   

Skulder till kreditinstitut  –42 015 966 73 266 162

Nyemissioner och teckningsoptioner  121 910 189 272 278

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  79 894 223 73 538 440

 
Årets kassaflöde  –11 378 796 4 319 372

   

Valutaförändring i likvida medel  –1 018 558 –43 446

Förändring likvida medel  –12 397 354 4 275 926

 
Likvida medel vid årets början  35 721 200 31 445 272

Likvida medel vid årets slut  23 323 846 35 721 200
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Resultaträkning – Moderbolaget   
Kr Not jan–dec 2019 jan–dec 2018

 
Nettoomsättning 1 91 766 981 179 145 678

Aktiverat arbete för egen räkning 3 26 282 326 20 256 447

Övriga rörelseintäkter  1 692 529 2 994 852

Summa intäkter  119 741 836 202 396 977

 
Rörelsens kostnader   

Råvaror och förnödenheter  –80 392 686 –141 175 121

Personalkostnader 4 –33 306 967 –28 965 656

Övriga externa kostnader 3, 5, 6 –43 041 420 –41 199 594

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar 7, 8, 9, 10, 11 –22 814 434 –10 567 663

Övriga rörelsekostnader  –1 018 558 –138 592

Summa rörelsens kostnader  –180 574 065 –222 046 626

 
Rörelseresultat  –60 832 229 –19 649 649

 
Resultat från finansiella poster   

Resultat från andelar i koncernföretag 23 –6 099 811 –16 920 533

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 432 074 619 511

Räntekostnader och liknande resultatposter 18 –12 752 834 –4 212 484

Summa resultat från finansiella poster  –18 420 571 –20 513 506

 
Resultat efter finansiella poster  –79 252 800 –40 163 155

 
Skatt på årets resultat 16 0 0

Nettoresultat  –79 252 800 –40 163 155

 
Resultat per aktie, kr  –0,80 –0,82

Genomsnittligt antal aktier  98 256 500 49 128 250

Antal aktier vid periodens slut  147 384 750 49 128 250
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Balansräkning – Moderbolaget
Tillgångar, Kr Not 2019-12-31 2018-12-31

 
Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 50 449 017 42 088 003

Patent, licenser samt liknande rättigheter 7 9 372 933 10 497 684

Goodwill 8 2 756 672 3 087 472

 
Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer 9 30 794 719 8 077 623

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 1 156 150 716 103

Pågående nyanläggning 11 0 11 300 000

 
Finansiella anläggningstillgångar   

Aktier i dotterbolag 16 50 000 50 000

Fordringar dotterbolag 16 410 000 412 750

Summa anläggningstillgångar  94 989 490 76 229 636

 
Omsättningstillgångar   

Varulager m m   

Råvaror och förnödenheter 12 42 021 936 56 423 748

Förskott till leverantörer  0 615 612

 
Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  5 735 997 17 309 103

Aktuella skattefordringar  222 990 300 244

Övriga kortfristiga fordringar  7 157 733 3 812 656

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 900 756 1 065 148

 
Kassa och bank  22 863 869 33 904 958

Summa omsättningstillgångar  79 903 281 113 431 470

 
Summa tillgångar  174 892 771 189 661 106
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Balansräkning – Moderbolaget
Eget kapital och skulder, Kr Not 2019-12-31 2018-12-31

 
Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital  2 947 695 982 565

Ej registrerat aktiekapital   

Fond för utvecklingsutgifter  46 349 990 35 256 292

Summa bundet eget kapital  49 297 685 36 238 857

 
Fritt eget kapital   

Överkursfond  353 282 858 244 428 747

Balanserad vinst eller förlust  –213 359 364 –173 193 459

Periodens vinst eller förlust  –79 252 800 –40 163 155

Summa fritt eget kapital  60 670 694 31 072 133

 
Summa eget kapital  109 968 379 67 310 990

 
Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 20 35 638 891 30 889 236

Summa långfristiga skulder  35 638 891 30 889 236

 
Avsättningar   

Avsättningar för garantier 19 5 258 842 10 629 772

Summa avsättningar  5 258 842 10 629 772

 
Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 20 2 055 901 46 765 621

Leverantörsskulder  8 457 726 25 941 361

Övriga kortfristiga skulder  1 321 013 930 668

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 12 192 018 7 193 457

Summa kortfristiga skulder  24 026 658 80 831 108

 
Summa eget kapital och skulder  174 892 771 189 661 106
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Förändring av eget kapital – Moderbolaget
  Fond för  Fritt eget Summa eget 
Kr Aktiekapital  utvecklingsutgifter Överkursfond kapital  kapital

 
Eget kapital 2017-12-31 982 565 20 009 842 259 675 197 –173 465 737 107 201 867

Omföring från fritt EK till fond för utv utg  15 246 450 –15 246 450  0

Teckningsoptioner DB 2018-08-17    272 278 272 278

Årets resultat    –40 163 155 –40 163 155

 
Eget kapital 2018-12-31 982 565 35 256 292 244 428 747 –213 356 614 67 310 990

Omföring från fritt EK till fond för utv utg  11 093 698 –11 093 698  0

Emissionskostnader   –12 698 469  –12 698 469

Nyemission 2019-06-30 1 965 130  132 646 278  134 611 408

Teckningsoptioner DB 2019-03-31    –2 750 –2 750

Årets resultat    –79 252 800 –79 252 800

Eget kapital 2019-12-31 2 947 695 46 349 990 353 282 858 –292 612 164 109 968 379
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Kassaflödesanalys – Moderbolaget   
Kr Not jan–dec 2019 jan–dec 2018

 
Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat  –60 832 229 –19 649 649

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 21 18 462 063 15 833 776

Erhållen ränta  0 619 511

Erlagd ränta  –12 717 081 –3 084 326

Betald inkomstskatt  0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  –55 087 247 –6 280 688

 
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital   

Minskning/ökning av varulager  15 017 424 1 330 799

Minskning/ökning av kundfordringar  11 573 107 –1 281 647

Minskning/ökning av rörelsefordringar  –4 103 431 –2 301 556

Minskning/ökning av leverantörsskulder  –17 483 636 9 213 104

Minskning/ökning av rörelseskulder  6 951 892 –2 876 954

Kassaflöde från den löpande verksamheten   –43 131 891 –2 196 942

 
Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  –15 294 711 –16 650 933

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  –26 282 328 –34 811 969

Förvärv av dotterföretag  0 –251 880

Utlåning till dotterföretag  –6 097 061 –16 940 933

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –47 674 100 –68 655 715

 
Finansieringsverksamheten   

Skulder till kreditinstitut  –41 126 729 73 266 162

Nyemissioner och teckningsoptioner  121 910 189 272 280

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  80 783 460 73 538 442

 
Årets kassaflöde  –10 022 531 2 685 785

 
Valutaförändring i likvida medel  –1 018 558 –35 626

Förändring likvida medel  –11 041 089 2 650 159

 
Likvida medel vid årets början  33 904 958 31 254 801

Likvida medel vid årets slut  22 863 869 33 904 958
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Noter

Not 1 – Koncernens Redovisnings- och 
 värderingsprinciper
Alelion Energy Systems AB:s årsredovisning och koncernredovis-

ning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförings-

nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).  

 Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 

föregående år.

Koncernredovisning

Alelion Energy Systems AB upprättar koncernredovisning. 

Företag där Alelion Energy Systems AB innehar majoriteten 

av rösterna på bolagsstämman och företag där Alelion Ener-

gy Systems AB genom avtal har ett bestämmande inflytande 

klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncern-

redovisningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om 

finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i 

koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm-

mande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 

koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm-

mande inflytandet upphör.

 Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 

Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande 

inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas 

inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Mino-

ritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till 

verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de 

förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället 

och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, 

och värderas initialt till anskaffningsvärdet.

 Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

 Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning 

i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna i 

dessa företags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs 

respektive avistakurs för den dag respektive affärshändelse ägde 

rum. De valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i acku-

mulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.

Utländska valutor

Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till 

balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas 

enligt transaktionsdagens avistakurs. 

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 balans-

dagen. 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 utsträck-
ning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid 
framtida beskattning. 

Immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  
I koncernredovisningen tillämpas aktiveringsmodellen för internt 
upparbetade immateriella tillgångar. 
 Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. 
Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anlägg-
ningstillgångar uppgår till fem år. Patent, licenser samt liknande 
rättigheter skrivs av på 5–10 år. Goodwill i moderföretag som 
hänförs till förvärvet av Caterva och därmed är kopplad till 
Energy Management skrivs av på 10 år, då bedömningen är att 
värdet på detta kommer att bestå i 10 år. 

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 kvarvaran-
de 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. Realisationsvinst res-
pektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång 
redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 
 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskriv-
ningsbara 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. Förbättringsutgift 
på annans fastighet 20 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 anskaff-
ningsvärde, råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader samt 
hänförbara indirekta tillverkningskostnader.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs 
en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvin-
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ningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner 
till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov
grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För till-
gångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje 
balansdag en prövning av om återföring bör göras.
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av 
nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Koncernen innehar endast operationella leasingavtal. Leasingav-
giften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 
11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.
 Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskul-
der och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen 
när Alelion Energy Systems AB blir part i instrumentets avtals-
mässiga villkor.
 Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten 
att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten.
 Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förplik-
telserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansda-
gen, 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 anskaff-
ningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekost-
nad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. 
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisa-
de beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

Ersättningar till anställda  

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala 
avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och 
bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut 
en ersättning.

Ersättning efter avslutad anställning
I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbe-
stämda 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. 

Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de 

anställdas pensionsberättigande tjänster utförts. Vid förmånsbe-

stämda 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. 

Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom 

koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala 

tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd 

accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan 

ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida 

ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när 

företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan 

ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen 

av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen 

på balansdagen.

Avsättningar 

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.

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 

medfört in- eller utbetalningar. 

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i 

moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges 

nedan.

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde 

efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 

ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskost-

nader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till

anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag 

redovisas som intäkt.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 

årsredovisningslagens indelning.

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskju-

ten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 
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Not 3 – Balanserade utgifter  
för utvecklingsarbeten  

Koncernen

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Anskaffningsvärde  

Ingående anskaffningsvärden 80 165 265 58 884 454

Årets aktiveringar 26 282 326 21 280 811

Utgående ack anskaffningsvärden 106 447 591 80 165 265

 
Avskrivningar  

Ingående avskrivningar –37 052 897 –29 310 218

Årets avskrivningar –7 921 312 –7 742 679

 
Utgående ackumulerade avskrivningar –44 974 209 –37 052 897

 
Nedskrivningar  

Ingående nedskrivningar –1 024 365 0

Årets nedskrivningar –10 000 000 –1 024 365

Utgående ack nedskrivningar –11 024 365 –1 024 365

 
Utgående restvärde enligt plan 50 449 017 42 088 003

 
Moderbolaget

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Anskaffningsvärde  

Ingående anskaffningsvärden 79 140 900 58 884 454

Årets aktiveringar 26 282 326 20 256 446

Utgående ack anskaffningsvärden 105 423 226 79 140 900

 
Avskrivningar  

Ingående avskrivningar –37 052 897 –29 310 218

Årets avskrivningar –7 921 312 –7 742 679

 
Utgående ack avskrivningar –44 974 209 –-37 052 897

 
Nedskrivningar  

Ingående nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivningar –10 000 000 0

Utgående ack nedskrivningar –10 000 000 0

 
Utgående restvärde enligt plan 50 449 017 42 088 003

Not 2 – Uppskattningar och bedömningar 
Koncernen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verk-
liga 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. Som nämnts i förvaltningsberättelsen så har 
Bolaget ett behov av utökad finansiering för att kunna fortsätta 
bedriva verksamhet och om det inte går att ordna så föreligger en 
risk för väsentliga nedskrivningsbehov av Bolagets tillgångar.

Inkurans i varulager 
Koncernen har ett väsentligt varulager. Koncernen har bedömt 
varulagervärderingen och skrivit ned lager hänförligt till vissa 
insatsvaror till ett värde av 6,2 Mkr. Utöver detta har Koncernen 
bedömt att det redovisade lagret kommer att kunna användas i ut-
veckling 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 varulagrets storlek. 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, patent och goodwill
Koncernen har under året aktiverat ytterligare utvecklings-
kostnader av batterier samt utveckling av Energy Management. 
Som framgår av redovisningsprinciperna så tillämpar bolaget 
aktiverings modellen för internt upparbetade immateriella tillgångar. 
 Koncernen har också andra immateriella tillgångar och goodwill 
som uppkommit i samband med förvärv av patent, licenser samt 
liknande rättigheter.
 Koncernen har gjort bedömningen att det är sannolikt att 
de immateriella tillgångarna gemensamt kommer att generera 
framtida ekonomiska fördelar. Värdet på dessa är en uppskattning 
och baseras på bolagets bedömning om deras framtida intjänings-
förmåga. I samband med introduktionen av tredje generationens 
produkter har balanserade utgifter för utvecklingsarbeten gällande 
tidigare generationer skrivits ned med 10,0 Mkr. 
 Bedömningen om hur stort värde dessa nedlagda utgifter, patent 
och goodwill kommer att ha i framtiden är en osäkerhet som är av 
väsentlig betydelse för bolagets räkenskaper. 

Avkastning på totalt kapital  
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balans-
omslutningen.

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och 
obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).
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Not 4 – Löner, andra ersättningar  
och sociala kostnader

Moderbolaget

Styrelse, VD, andra ledande  
befattningshavare och övriga anställda 2019 2018

 
Antal styrelseledamöter på balansdagen  

Kvinnor 0 1

Män 6 5

Totalt 6 6

 
Antal verkställande direktörer och andra 
ledande befattningshavare  

Kvinnor 3 2

Män 2 5

Totalt antal styrelse, VD och andra  
ledande befattningshavare 11 13

 
Antal anställda  

Kvinnor 9 7

Män 28 24

Totalt antal anställda kvinnor och män 37 31

 
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  

Styrelse, VD och ledande  
befattningshavare 7 313 600 5 745 552

Övriga anställda 15 673 800 12 412 876

Löner totalt 22 987 400 18 158 428

 
Sociala kostnader enligt lag och avtal 7 358 762 5 963 192

Pensionskostnader 3 638 568 2 972 878

Totalt 33 984 730 27 094 498

Koncernen

Styrelse, VD, andra ledande  
befattningshavare och övriga anställda 2019 2018

 
Antal styrelseledamöter på balansdagen  

Kvinnor 0 1

Män 6 5

Totalt 6 6

 
Antal verkställande direktörer och andra 
ledande befattningshavare  

Kvinnor 3 2

Män 2 6

Totalt antal styrelse, VD och andra  
ledande befattningshavare 11 14

 
Antal anställda  

Kvinnor 9 11

Män 28 36

Totalt antal anställda kvinnor och män 37 47

 
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  

Styrelse, VD och ledande  
befattningshavare 7 494 170 6 373 495

Övriga anställda 18 050 689 20 678 671

Löner totalt 25 544 858 27 052 166

 
Sociala kostnader enligt lag och avtal 7 986 168 7 715 226

Pensionskostnader 3 638 568 2 972 878

Totalt 37 169 595 37 740 270

Till VD har det under året totalt utgått lön och ersättningar med 2 463 tkr* 
varav avgångsvederlag 783 tkr (1 346 tkr). 
  Till VD utgår utöver fast månadslön rörlig ersättning om uppställda 
resultatmål uppnås. Ersättningen fastställs av styrelsen. Under verk-
samhetsåret uppgick i rörlig ersättning totalt 0 kr. 
Av bolagets totala pensionskostnader avser 492 tkr** (279 tkr) VD och 
683 tkr (769 tkr) övriga ledande befattningshavare. 
  För VD gäller en uppsägningstid om 9 månader vid uppsägning från 
bolagets sida. VD ska erhålla oförändrad lön och övriga anställnings-
förmåner under uppsägningstiden. Vid uppsägning från VDs sida ska en 
uppsägningstid om 6 månader gälla. 
*lön till tf VD med 360 tkr samt lön till före detta VD med 2 103 tkr
**pension till tf VD med 64 tkr samt pension till före detta VD med 427 tkr 

Styrelsen 
Enligt stämmobeslut i maj 2019 utgår styrelsearvode för perioden fram 
till nästa årsstämma med ett fast arvode om sammanlaget 850 000 
kronor till styrelsens ledamöter, varav 250 000 kronor ska utgå till 
styrelsens ordförande, 150 000 kronor ska utgå vardera till två av de 
stämmovalda ledamöterna och 100 000 kronor ska utgå vardera till 
övriga stämmovalda styrelseledamöter.
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Not 6 – Arvode och kostnadersättningar  
till revisorer 

Moderbolaget och Koncernen

Kr 2019 2018

PwC  

 
Revisionsarvode 684 620 396 400

Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget 475 000  0

Övriga arvoden 338 250 49 500

Summa 1 497 870 445 900

Not 7 – Patent, licenser samt  
liknande rättigheter 

Moderbolaget  

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Anskaffningsvärde  

 
Ingående anskaffningsvärde 11 247 519 0

Årets anskaffningar 0 11 247 519

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 11 247 519 11 247 519

 
Avskrivningar  

 
Ingående avskrivningar –749 835 0

Årets avskrivningar –1 124 751 –749 835

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 874 586 –749 835

 
Utgående redovisat värde 9 372 933 10 497 684

 
 
Koncernen  

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Anskaffningsvärde  

 
Ingående anskaffningsvärde 11 761 284 0

Årets anskaffningar 0 11 761 284

Utgående ack anskaffningsvärden 11 761 284 11 761 284

 
Avskrivningar  

 
Ingående avskrivningar –835 469 0

Årets avskrivningar –1 124 751 –835 469

Utgående ackumulerade  
avskrivningar –1 960 220 –835 469

 
Nedskrivningar  

 
Ingående nedskrivningar –428 131 0

Årets nedskrivningar 0 –428 131

Utgående ackumulerade nedskrivningar –428 131 –428 131

 
Utgående redovisat värde 9 372 933 10 497 684

Not 5 – Operationella leasingavtal 

Moderbolaget

Kr 2019 2018

 
Framtida minimileasingavgifter, som skall  
erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

 
Förfaller till betalning inom ett år 3 764 316 3 638 497

Förfaller till betalning senare än ett 
 men inom 5 år 15 036 758 13 641 446

Förfaller till betalning senare än fem år 3 702 480 3 079 205

 22 503 554 20 359 149

 
Under perioden kostnadsförda  
leasingavgifter 4 163 786 2 896 467

 
Koncernen

Kr 2019 2018

 
Framtida minimileasingavgifter, som skall  
erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

 
Förfaller till betalning inom ett år 3 764 316 4 392 723

Förfaller till betalning senare än ett  
men inom 5 år 15 036 758 13 641 446

Förfaller till betalning senare än fem år 3 702 480 3 079 205

 22 503 554 21 113 375

 
Under perioden kostnadsförda  
leasingavgifter 4 163 786 3 650 693
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Not 8 – Goodwill 

Moderbolaget och Koncernen

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Anskaffningsvärde  

 
Ingående anskaffningsvärde 3 308 006 0

Årets anskaffningar 0 3 308 006

Utgående ack anskaffningsvärden 3 308 006 3 308 006

 
Avskrivningar  

 
Ingående avskrivningar –220 534 0

Årets avskrivningar –330 800 –220 534

Utgående ackumulerade avskrivningar –551 334 –220 534

 
Utgående redovisat värde 2 756 672 3 087 472

Not 9 – Inventarier, verktyg och installationer

Moderbolaget  

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Anskaffningsvärde  

 
Ingående anskaffningsvärde 12 370 250 7 789 958

Årets anskaffningar 12 542 950 4 733 187

Omklassificeringar från pågående 
nyanläggningar 13 498 246 0

Årets utrangeringar 0 –152 895

Utgående ack anskaffningsvärden 38 411 446 12 370 250

 
Avskrivningar  

 
Ingående avskrivningar –4 292 627 –2 571 202

Årets utrangeringar 0 111 572

Årets avskrivningar –3 324 100 –1 832 997

Utgående ackumulerade avskrivningar –7 616 727 –4 292 627

 
Utgående redovisat värde 30 794 719 8 077 623

 
Koncernen  

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Anskaffningsvärde  

 
Ingående anskaffningsvärde 15 090 325 7 789 958

Årets anskaffningar 12 542 950 7 453 261

Omklassificeringar från pågående  
nyanläggningar 13 498 246 0

Årets utrangeringar 0 –152 895

Utgående ack anskaffningsvärden 41 131 520 15 090 325

 
Avskrivningar  

 
Ingående avskrivningar –4 719 039 –2 571 202

Årets utrangeringar 0 111 573

Årets avskrivningar –3 324 100 –2 259 410

Utgående ackumulerade avskrivningar –8 043 139 –4 719 039

 
Nedskrivningar  

 
Ingående nedskrivningar –2 293 663 0

Årets nedskrivningar 0 –2 293 663

Utgående ack nedskrivningar –2 293 663 –2 293 663

 
Utgående redovisat värde 30 794 719 8 077 623
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Not 10 – Förbättringsutgift på annans fastighet 

Moderbolaget och Koncernen

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Anskaffningsvärde  

 
Ingående anskaffningsvärde 720 713 175 528

Årets anskaffningar 556 800 720 713

Årets utrangeringar 0 –175 528

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 1 277 513 720 713

 
Avskrivningar  

 
Ingående avskrivningar –4 610 –96 874

Årets utrangeringar 0 113 883

Årets avskrivningar –116 753 –21 619

Utgående ackumulerade avskrivningar –121 363 –4 610

 
Utgående redovisat värde 1 156 150 716 103

Not 11 – pågående nyanläggningar 

Moderbolaget och Koncernen

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Ingående anskaffningsvärde 11 300 000 0

Under året nedlagda kostnader 2 198 246 11 300 000

Under året genomförda  
omklassificeringar –13 498 246 0

Utgående redovisat värde 0 11 300 000

Not 12 – Varulager 

Moderbolaget och Koncernen  

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Färdigvarulager 7 038 618 14 206 454

Råvarulager 32 694 887 41 611 711

Produkter i arbete 2 288 431 605 583

Summa 42 021 936 56 423 748

Not 13 – Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 

Moderbolaget  

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Förutbetalda hyror 898 413 0

Förutbetalda försäkringskostnader 623 267 713 642

Övriga förutbetalda kostnader 379 077 351 509

 1 900 756 1 065 151

 
Koncernen  

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Förutbetalda hyror 898 413 0

Förutbetalda försäkringskostnader 623 267 713 642

Övriga förutbetalda kostnader 379 077 548 111

Övriga upplupna intäkter 0 172 921

 1 900 756 1 434 674
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Not 14 – Skatt på årets resultat 

Moderbolaget  

Kr 2019 2018

 
Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt 0 0

Skatt på årets resultat 0 0

 
Redovisat resultat före skatt –79 252 800 –40 163 155

 
Skatt beräknad enligt  
gällande skattesats (21,4%) 16 960 099 8 835 894

 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –1 466 204 –3 763 187

Skatteeffekt avseende ej redovisad 
uppskjuten skattefordran 15 493 895 5 072 707

Redovisad skattekostnad 0 0

 
Koncernen  

Kr 2019 2018

 
Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt 0 0

Skatt på årets resultat 0 0

 
Redovisat resultat före skatt –79 252 800 –41 181 855

 
Skatt beräknad enligt  
gällande skattesats (21,4%) 16 960 099 9 060 008

 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –1 466 204 –3 763 187

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  

Skatteeffekt avseende ej redovisad  
uppskjuten skattefordran 15 493 895 5 296 821

Redovisad skattekostnad 0 0

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är san-
nolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskatt ning. 
Bolaget har ett skattemässigt underskott som per 2019-12-31 uppgår 
till 308,9 Mkr. Uppskjuten skattefordran till följd av detta uppgår till till 
66,1 Mkr med gällande skattesats om 21,4%. Denna är inte uppbokad i 
balansräkningen till följd av historiska förluster.  
 
Bolaget har gjort en justering för 2018 års belopp för skatte effekt för ej 
avdragsgilla kostnader från 40 670 kr till 3 763 187 kr pga rättelse av 
fel. 

Not 15 – Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Moderbolaget  

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Upplupna personalkostnader 5 878 929 3 426 724

Upplupna konsultkostnader 729 281 1 196 372

Övriga poster 5 583 808 2 570 362

Summa 12 192 018 7 193 458

 
Koncernen  

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Upplupna personalkostnader 5 878 929 4 815 944

Upplupna konsultkostnader 729 281 1 366 942

Övriga poster 5 583 808 4 598 665

Summa 12 192 018 10 781 551
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Not 16 – Finansiella anläggningstillgångar 

Moderbolaget

Kr 2019-12-31 2018-12-31

Andelar i koncernföretag   
 
Anskaffningsvärde

 
Ingående anskaffningsvärde 50 000 50 000

Förvärv  0 251 880

Nedskrivning 0 –251 880

Utgående redovisat värde 50 000 50 000

Nedskrivningar 
Under räkenskapsåret 2018 gjordes nedskrivningar om totalt 16,9 Mkr 
och under räkenskapsåret 2019 6,1 Mkr som en följd av att Alelion  
Energy Systems GmbH försattes i konkurs 29 maj 2019. Bolaget för-
väntar sig ingen utdelning från konkursen. 

Fordringar hos koncernföretag

 
Ingående anskaffningsvärde 412 750 140 470

Tillkommande fordringar 6 099 811 16 940 933

Avgående fordringar –2 750 0

Nedskrivning –6 099 811 –16 668 653

Utgående redovisat värde 410 000 412 750

Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande 
 
 Kapitalandel/ Antal Bokfört Bokfört  
 röstandel aktier värde 2019 värde 2018

 
Alelion Crew AB,  
org nr 559132-9650 
Säte: Göteborg 100% 50 000 50 000 50 000

Summa   50 000 50 000   

Not 17 – Övriga ränteintäkter och liknande resul-
tatposter 

Moderbolaget   

Kr  2019 2018

 
Räntor  432 074 619 511

Summa   432 074 619 511

Varav avseende koncernföretag   371 566 546 221

 
Koncernen   

Kr  2019 2018

 
Räntor  60 508 73 290

Summa   60 508 73 290

Not 18 – Räntekostnader och liknande  
resultatposter 

Moderbolaget

Kr  2019 2018

 
Räntor  12 752 834 4 212 484

Summa   12 752 834 4 212 484

Varav avseende koncernföretag   0 0

 
Koncernen    

Kr  2019 2018

 
Räntor  12 738 406 4 212 484

Summa   12 738 406 4 212 484
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Not 19 – Övriga avsättningar 

Moderbolaget och Koncernen

Kr Produktgarantier Summa

 
Saldo 2018-01-01 5 399 285 5 399 285

Nya avsättningar 5 230 487 5 230 487

Justeringar till följd av  
förändringar av nuvärden 0 0

Ianspråktaget belopp 0 0

Återfört outnyttjat belopp 0 0

Saldo 2018-12-31 10 629 772 10 629 772

 
Saldo 2019-01-01 10 629 772 10 629 772

Nya avsättningar 2 629 070 2 629 070

Justeringar till följd av  
förändringar av nuvärden 0 0

Ianspråktaget belopp 0 0

Återfört outnyttjat belopp –8 000 000 –8 000 000

Saldo 2019-12-31 5 258 842 5 258 842

Not 20 – Upplåning 

Moderbolaget och Koncernen

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Räntebärande skulder  

Långfristiga skulder  

 
Skulder till kreditinstitut 35 638 891 30 889 236

Summa 35 638 891 30 889 236

 
Kortfristiga skulder  

Skulder till kreditinstitut 2 055 901 46 765 621

Summa 2 055 901 46 765 621

 
Summa räntebärande skulder 37 694 792 77 654 857

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

Skulder som avser flera poster 
En skuld till kreditinstitut har både en kortfristig och en långfristig del. 
Den kortfristiga delen uppgår till 1 166 664 kr och den långfristiga 
delen uppgår till 5 638 891 kr.

Not 21 – Justeringar för poster som  
inte ingår i kassaflöde 

Moderbolaget

Kr 2019 2018

 
Avskrivningar 22 814 434 10 567 663

Avsättning till garantier –5 370 929 5 230 487

Valutakursdifferenser 1 018 558 35 626

Summa justeringar 18 462 063 15 833 776

 
Koncernen

Kr 2019 2018

 
Avskrivningar 23 320 160 11 079 709

Nedskrivningar 0 3 746 158

Avsättning till garantier –5 370 929 5 230 487

Valutakursdifferenser 1 018 558 0

Avkonsolidering dotterbolag –605 753 0

Summa justeringar 18 362 036 20 056 354

Not 22 – Ställda säkerheter 

Moderbolaget och Koncernen

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
För egna skulder till kreditinstitut  

Företagsinteckningar 23 500 000 76 000 000

Summa ställda säkerheter 23 500 000 76 000 000

 
 
Utöver ovanstående finns en företagsinteckning om 52,5 mkr som avser 
ett lån som är löst under 2019. Företagsinteckningen blev flyttad till 
ägararkiv i mars 2020.

Not 23 – Resultat från andelar i koncernföretag 

Moderbolaget

Kr 2019-12-31 2018-12-31

 
Nedskrivning av andelar i dotterföretag  0 –251 880

Nedskrivningar av långfristiga  
fordringar i dotterföretag –6 099 811 –16 668 653

Summa –6 099 811 –16 920 533
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Not 24 – Transaktioner med närstående

Fouriertransform AB har utfärdat en garanti till förmån för bank. De två 
näst största ägarna, Pegroco Holding AB och Sammaj AB delar risken 
för moderbolagsgarantin med Fouriertransform AB enligt avtal därom. 
Moderbolagsgarantierna är dock villkorat av att Alelion ersätter Fourier-
transform AB, Pegroco Holding AB och Sammaj AB för den riskexpone-
ring som de utsätts för till följd av garantin gentemot bank. Ersättningen 
uppgick under året till 1 200 Tkr. (2 247 Tkr) 
 
Inga inköp eller försäljning har skett mellan koncernföretagen.

Not 25 – Förslag till vinstdisposition

Moderbolaget

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel, Kr:

 
Överkursfond  353 282 858

Balanserat resultat  –213 359 364

Årets resultat  –79 252 800

kronor  60 670 694

 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen  
disponeras så att i ny räkning överförs  60 670 694

  60 670 694

Not 26 – Väsentliga händelser efter periodens utgång

•  Genom ägargarantier har Alelion under mars 2020 förlängt ett lån på 
30 Mkr fram till 31 mars 2021 samt erhållit en rörelsekredit på 15 Mkr.

•  Tester genomfördes av forskningsinstitutet Rise och bekräftar kvalitén 
hos de nya flexibelt modulbaserade batterier som Alelion Energy 
Systems bygger i sin egen högt automatiserade monteringslina. De 
testade batterimodulerna har byggts utifrån olika typer av celler och 
konfigurationer men alla har mött de högt ställda kraven för att bli 
godkända enligt UN 38.3, ett sk transportgodkännande.

•  Den pågående krisen avseende influensan Covid 19 samt påföljande 
effekter av nedstängda länder, arbetsplatser och flygplatser påverkar 
även Alelion och dess kunder. Alelions kunder är aktiva inom all typ av 
materialhantering samt frakt- och arbetsfordon och berörs på olika sätt 
av krisen. Omfattningen är fortfarande svår att uppskatta men tydligt 
är att beslutsvägar är längre och mer avvaktande vilket skapar en osä-
kerhet kring nya ordrar. Pågående utvecklingsprojekt anses inte vara i 
farozonen utan fokus på projekt inom elektrifiering är fortsatt i fokus.
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-04-24 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 

Johan Palmgren 
Auktoriserad revisor
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Dan Hillén (1961) 
Tf CFO

Civ. ek., Handelshögskolan vid  
Göteborgs Universitet

Aktier: 0

Teckningsoptioner: 0

Managementkonsult inom ekonomi-
styrning samt en rad positioner som 
koncerncontroller/strategisk planering 
inom AB Volvo

CFO i både tillverkande industri (Atlet) 
samt tjänste & vårdföretag, bl a Acade-
media. Har även lång erfarenhet inom 
utbildning och e-learning.

Sandra Hansson (1976) 
Tf Sales and Marketing

Director Service and Aftermarket 
Development

Civ ing, Chalmers Tekniska Högskola, 
Maskinteknik

Anställd sedan: 2016

Aktier: 0

Teckningsoptioner: 100 000

Tidigare erfarenhet: Sandra har tidigare 
haft många ledande roller inom service 
och support inom internationella bolag i 
marina industrin samt hos större företag 
som SKF.

Lisa Eriksson (1970) 
Quality and HR Manager

Högskoleingenjör inom kvalitet och 
produktion, Mitthögskolan i Östersund 
och Chalmers tekniska högskola

Anställd sedan: 2019

Aktier: 0

Teckningsoptioner: 0

Lisa har lång erfarenhet av att ha 
arbetat som kvalitets- och miljöchef 
inom främst tillverkningsindustri och 
grossistverksamhet.

Åsa Nordström (1972) 
CEO

Civ. ek., Handelshögskolan vid  
Göteborgs Universitet

Anställd sedan: 2016

Aktier: 24 000

Teckningsoptioner: 100 000

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

Fredrik Lüsch (1973) 
Chief Operations Officer 

R&D

Civ ing, Chalmers Chalmers Tekniska 
Högskola, Maskinteknik

Anställd sedan: 2017

Aktier: 15 330

Teckningsoptioner: 100 000

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

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:

Bolagsledning
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Jan Forsberg (1951) 
Ordförande sedan juni 2013

Aktier: 361 001 genom bolag Trouble 
Management AB

Jan Forsberg har 30 års erfarenhet från 
ledande befattningar inom verkstads-
industrin (logistik och produktion), 
flygindustrin (huvudfokus på att 
utveckling av serviceleverans samt 
effektivisera en mycket komplex 
verksamhet och organisation) samt 
järnvägsindustrin (utveckling av ett 
150-årigt monopolföretag från konkurs läge 
till lönsamt service företag). 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 läkemedel såväl som för 
receptfria produkter.  
Jan är Civilingenjör från KTH.

Per Grunewald (1954) 
Ledamot sedan september 2007

Aktier: 0

Per Grunewald är medgrundare och 
styrelseledamot i Pegroco Invest (publ). 
Per har en lång industriell bakgrund 
med bland annat 16 år inom Electrolux-
koncernen, senast i rollen som Group 
Senior VP. Därefter VD e2Home samt 
Senior IM på Bure Equity. Per har 
genom åren grundat ett flertal bolag, 
bland annat Spine Robotics. Han fick 
Mannerfeltpriset 2003 för pionjär-
insatser inom integration av miljö och 
affärsverk.samhet. Per är sedan 2011 
invald ledamot i IVA. Han är Civilingenjör 
från Chalmers Tekniska Högskola.

Karl Bergman (1960) 
Ledamot sedan juni 2018

Aktier: 0

Karl Bergman är chef för Vattenfall-
koncernens forskning och utveckling. 
Tidigare roller inom Vattenfall innefattar 
ansvar för koncernens samlade kärn-
kraftverksamhet, liksom för den nordiska 
fjärrvärmeverksamheten. Innan han 
började på Vattenfall 2003 arbetade 
Karl som managementkonsult på Cap 
Gemini Ernst & Young. Mellan 1988 och 
2000 innehade han en rad olika roller 
i ABB-koncernen, inom såväl FoU som 
försäljning och affärsutveckling. Karl 
har en civilingenjörsexamen i teknisk 
fysik och doktorsexamen i halvledar-
fysik, båda från Lunds Universitet. 
Han är styrelsesuppleant i Vattenfall 
Eldistribution AB, Vattenfalls svenska 
elnäts verksamhet.

Lennart Sparud (1969) 
Ledamot sedan maj 2019

Aktier: 0

Lennart Sparud är Finansdirektör på 
Hexatronic Group AB (publ). Lennart 
var huvudansvarig för Hexatronic 
Groups flytt från First North till Nasdaq 
Stockholm. Utöver detta har Lennart 15 
års erfarenhet som Finansdirektör inom 
olika branscher från bolag som Salinity 
Group AB och Vagabond International AB 
mm. Därutöver har Lennart erfarenhet 
från PwC i rollen som management-
konsult och revisor. Lennart är 
Civilekonom och Jurist från Göteborgs 
Universitet.

Tommy Nilsson (1956) 
Ledamot sedan januari 2018

Aktier: 0

Tommy Nilsson har mångårig erfarenhet 
av ledande befattningar inom både 
IT-branschen och riskkapitalbranschen. 
Han var tidigare Head of Technology vid 
Industrifonden samt har innehaft ledande 
befattningar såsom logistikchef inom 
Ericssonkoncernen, VD inom Enator-
koncernen, VD Concis Consulting AB och 
VD Askus AB. Han har ekonomexamen 
från Frans Schartau, Stockholm samt 
studier vid Stockholms Universitet och 
har styrelse uppdrag också i Conestra 
Management AB och ELTO Holding AB.

Håkan Sandberg (1959) 
Ledamot sedan oktober 2010

Aktier: 3 831 588 genom bolag  
Sammaj AB (delägare)

Håkan Sandberg är grundare till 
Alelion och har en lång och gedigen 
entreprenörs bakgrund. VD och delägare 
i Autoadapt sedan 1998 har han och 
Autoadapt vunnit många utmärkelser 
för kreativitet i anpassade lösningar 
och entreprenörs anda. Mellan 1993 
till 1998 grundade och drev Håkan 
tre bolag: Three West AB, InduSys AB 
samt Industrial 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.

Johan Palmgren, 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Revisor

Auktoriserad revisor sedan 2013 
(huvudansvarig revisor)

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 2019 har sex 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.

Styrelse
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Alelion Energy Systems AB,  
org.nr 556710-7916

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Alelion Energy Systems AB för år 2019. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 16–41 
i detta dokument.
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2019 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

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

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredo-
visningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
1–15, 42–43 och 46–47. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information.
 Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
 I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen. 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.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet  
om fortsatt drift
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärk-
samheten på skrivningen i förvaltningsberättelsen under rubriken 
”Finansieringsrisk” om att då finansiering inte är garanterad för 
den kommande tolvmånadersperioden finns väsentliga osäkerhets-
faktorer avseende bolagets finansieringssituation som kan leda 
till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta den 
planerade verksamheten. 
 Det framgår även att mot bakgrund av bolagets planerade 
åtgärder för att säkra finansiering har rapporten upprättats från 
antagande om fortsatt drift då ledningens och styrelsens bedöm-
ning är att det finns ett flertal alternativ för att erhålla finansiering.
 Vid rapportens utgivande saknar bolaget likviditet och kassa-
flöde för att kunna driva bolaget vidare under de närmaste tolv 
månaderna. Styrelsens bedömning är att bolagets kassa kommer 
att vara förbrukad inom sex månader om inte nytt kapital tillförs. 
För att säkerställa fortsatt drift och återbetalning av utestående 
kortfristiga lån så måste en ny finansieringslösning komma på 
plats. 
 I en situation där den fortsatta driften inte längre kan förut-
sättas, vilket inte är fallet för bolaget då ledningen och styrelsen 
bedömer att det finns ett flertal alternativ för att erhålla finansiering, 
föreligger risk för väsentliga nedskrivningsbehov av koncernens 
och moderbolagets tillgångar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag.
 Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens 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 och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
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oegentligheter eller misstag, 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 upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
 En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på  
Revisors inspektionens 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 och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Alelion Energy Systems AB för år 2019 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust.
 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget 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 moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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 och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 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 full-
göras 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.
 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.

Göteborg den 24 april 2020 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren 
Auktoriserad revisor



46   Alelion årsredovisning 2019

Aktien och aktiekapitalet
Alelion Energy Systems AB (publ) är ett avstämningsbolag och 
dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess 
aktiebokförs 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 behö-
riga 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 2019 till 2 947 695 kr
fördelat på 147 384 750 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr.

Handel på First North
Alelions aktie handlas på First North Growth market.

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

Bolaget har två incitamentsprogram
1. Efter att den extra bolagsstämman den 12 december 2017 
beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2017/2018 för 
anställda i bolaget, har anställda förvärvat 1 277 000 teck-
ningsoptioner (en anslutningsgrad på 85,1%). 
 Enligt stämmans beslut emitterades 1 500 000 teckningsop-
tioner till dotterbolaget Alelion Crew AB där anställda förvärvade  

1 277 000 teckningsoptioner på följande huvudsakliga villkor: 
Varje option ger 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 marknads-
värde vid överlåtelsetidpunkten enligt Black & Scholes-formeln, 
vilket per den 20 december 2017 fastställts till 0,11 kronor per 
option av en oberoende värderingsman 
 Total utspädning från detta program kan bli maximalt 3%.

2. Efter att bolagsstämman den 30 maj 2018 beslutade om 
inrättande av incitamentsprogram 2018 för anställda i bolaget, 
har anställda förvärvat 161 500 teckningsoptioner (en anslut-
ningsgrad på 10,8%). 
 Enligt stämmans beslut emitterades 1 500 000 teckningsop-
tioner till dotterbolaget Alelion Crew AB där anställda förvärvade  
161 500 teckningsoptioner på följande huvudsakliga villkor: 
Varje option ger rätt att under perioden fr.o.m. den 1 juni 2021 
t.o.m. den 30 juni 2021 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant 
betalning om 15 kronor. Förvärv av option (deltagande i incita-
mentsprogrammet) 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 marknads-
värde vid överlåtelsetidpunkten enligt Black & Scholes-formeln, 
vilket per den 30 juli 2018 fastställts till 1,72 kronor per option 
av en oberoende värderingsman 
Total utspädning från detta program kan bli maximalt 0,32%.

 Ägarförteckning   
  Antal aktier  %  Antal röster %

Fouriertransform AB 65 140 065 44,2 44,2

Pegroco Holding AB 27 195 000 18,5 18,5

Sammaj AB 3 831 588 2,6 2,6

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 087 838 2,1 2,1

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 659 922 1,1 1,1

Danske Bank International S.A. 1 328 187 0,9 0,9

Berger, Gunvald 1 274 356 0,9 0,9

JRS för kunders räkning 807 500 0,6 0,6

Brylde, Lars 589 156 0,4 0,4

Rasmussen, Kenn 580 000 0,4 0,4

Antal aktier 10 största ägarna 105 493 612 71,58 71,58

Antal aktier vid periodens slut 147 384 750  

Antal tillkommande aktier vid full utspädning 4 893 174  

Fouriertransform har sedan 2009 investerat i svenska bolag inom tillverkningsindustrin, med en övervikt mot fordonsrelaterade företag. Sedan 2017 
är Fouriertransform ett dotterbolag till riskkapitalbolaget Saminvest, ägt av staten. Fouriertransforms innehav ska under de kommande åren avyttras 
för att finansiera Saminvests fondinvesteringar. Fouriertransform gör inga nyinvesteringar. 
 Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora företag företrädesvis onoterade och i Sverige. Bolaget har ett tydligt fokus på 
långsiktigt värdeskapande. 
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Årsstämma hålls på Alelion 
i Göteborg den 28 maj 2020

Årsstämma hålls den 28 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på 
Sörredsbacken 4 i Göteborg. 
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall vara införd 
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 22 maj 
2020. Deltagare skall dessutom anmäla sig till Alelion Energy 
Systems AB senast den 22 maj 2020. Anmälan görs per e-post 
till info@alelion.com. Anmälan skall innehålla namn, person- eller 
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer 
samt uppgift om eventuellt biträde.



Alelion Energy Systems AB (publ)
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg, Sweden 
Telefon: 031-866 200
e-post: info@alelion.com
Org.nr 556710-7916
www.alelion.com


