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Alelion i korthet
Alelion är en nära samarbetspartner för batterisystemlösningar 
med hög utvecklings- och applikationsförmåga. Bolaget utveck-
lar och tillhandahåller lösningar baserade på litiumjonteknik 
och tillverkar kundanpassade batterisystem. Kunderna, tillver-
kare av specialfordon, erbjuds hjälp att lyckas med omställ-
ningen till mer hållbar energianvändning genom elektrifiering. 

Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. Aktien är noterad 
på Nasdaq First North Growth Market. Alelion has and gives 
the power to change.

STRATEGIER FÖR ATT  
BREDDA AFFÄREN MOT  
FLERA NISCHSEGMENT
Alelion har under år 2020 lagt  
om strategin genom att bredda 
 affären mot flera nischsegment 
och skapa förutsättningar för 
 tillväxt och möjlighet till högre 
lönsamhet.

TYDLIGA  
DRIVKRAFTER
Alelions affär drivs av tydliga

drivkrafter som samverkar

och skapar påtagliga möjligheter

– a window of opportunity.
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Året i korthet
FINANSIELL UTVECKLING 2020

n   Nettoomsättningen minskade till 18,9 Mkr (92,0) 

n  Orderingången minskade till 26,0 Mkr (83,6)

n  Rörelsens kostnader minskade till -119,8 Mkr (-186,8)

n  Rörelseresultatet uppgick till -93,1 Mkr (-65,5)

n  Nettoresultatet uppgick till -96,4 Mkr (-78,2)

n  Kassaflödet från den löpande verksamhet blev -50,4 Mkr (-47,8)

HÄNDELSER UNDER 2020

n   Två order på högspänningsbatterier erhölls av den globala specialfordonstillverkaren Terberg 
Group med ett samlat ordervärde på 16 Mkr.

n   Företagsledningen förstärktes med en ny finanschef, Christian Bergaust, samt en ny chef för 
marknad och försäljning, Anders Dison.

n   Företrädesemissionen av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner tecknades till 120 procent. 
Styrelsen beslutade att till fullo utnyttja den övertilldelningsoption som gav möjlighet att 
 emittera ytterligare högst 12 632 978 units motsvarande 11,4 Mkr. Företrädesemissionen 
och övertilldelningsoptionen tillförde således bolaget totalt cirka 68,2 Mkr före avdrag för 
kostnader relaterade till företrädesemissionen.

n   Ett tidigare beviljat lån på 30 Mkr samt checkkrediten på 15 Mkr förlängdes till mars 2022. 
Förlängningen skedde med hjälp av ägargarantier från bolagets huvudägare och var ett led  
i arbetet med att trygga bolagets mer långsiktiga finansiering.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

n   Terberg Group lämnade ytterligare två beställningar på högspänningsbatterier med ett samlat 
ordervärde på 16 Mkr med leverans under första halvåret 2021. Alelion har fått sammanlagt 
fem order sedan ett samarbetsavtal tecknades 2018. 

n   Gama Akü Ltd, en av de största turkiska distributörerna av batterier för industriellt  
bruk, lämnade en order på litiumjonbatterier för drygt 1 Mkr. 

n   Den tyska specialfordonstillverkaren KAMAG lämnade en order på högspänningsbatterier 
 avsedda för logistikfordon, med ett ordervärde om 3,4 Mkr och leveransstart andra  
kvartalet 2021. 

NYCKELTAL

2020 2019

Nettoomsättning, Tkr 18 912 92 046
Rörelseresultat, Tkr -93 090 -65 516
Nettoresultat, Tkr -96 382 -78 193
Resultat per aktie, kr -0,6 -0,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tkr -50 444 -47 806
Orderingång, Tkr 25 969 83 563

ÅRET I KORTHET
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Växande pipeline
Det här året har börjat betydligt bättre än det förra. Vi har  
fler  lösningar som är färdigutvecklade för marknaden där  
både  kunderna och slutanvändarna nu i ökande utsträckning  
tar tag i sin omställning.

Förra året slog covid-19 till och många bran-
scher gick in i ett överlevnadsläge, vilket på-
verkade våra kunders försäljning. Men gläd-
jande nog påverkades inte deras arbete med 
en fortsatt grön omställning. Detta bidrog till 
att vi under året kunde ägna oss åt ett flertal 
utvecklingsprojekt. Vår omsättning påverkades 
negativt vilket givetvis har varit ansträngande 
för vår ekonomi. Men valet att satsa på fram-
tiden och fortsätta utvecklingsarbetet var inte 
svårt att göra och jag tror starkt på att förlust-
året över kommande år kommer att betala sig 
i volymorder i takt med att våra kunder lanse-
rar sina elektrifierade produkter. 

ERFARENHET OCH LEVERANS
Blickar jag tillbaka lite längre ser jag att vi har 
gått vidare från att ha varit leverantör av låg-
spännings-batterisystem för trucktillverkare till 
att erbjuda batterilösningar för tillverkare av 
special fordon. Den tidigare inriktningen som 
kvalitetstillverkare med fokus på volym, var 
inte bara av godo då våra OEM-trucktillverkar-
kunder såg att de kunde räkna hem affären 
med produktion i egen regi.  Innan dess fick  
vi fantastiska erfarenheter och kunde leverera 
över 5 000 litiumjonbatterier som nu svarar 
för elförsörjningen i tusentals truckar, världen 
över. Vår affärsidé att utveckla batterisystem 
under en tydlig och mycket snabb utveckling 
till modern elektrifiering står sig dock och är 
än mer relevant. 

VÄL RUSTADE
Utöver den erfarenhet och kunskap vi byggt 
upp har vi utökat vår kunskap i systemtänkan-
de och samtidigt utvecklat vårt ägarskap  
i värdekedjan. Vi står nu väl rustade att bistå 
tillverkare av specialfordon som inte själva 
har förmågan eller resurserna att utveckla 
och producera batterilösningar. Därmed 
 möjliggör vi kundens omställning till elektri-
fierade fordon.

INVESTERINGAR FÖR FRAMTIDEN
Jag kan se att det tillskjutna kapitalet från 
företrädesemissionen hösten 2020 börjar  
ge resultat. 

Försäljning som ger resultat
Ett viktigt område var att stärka säljarbetet 
och organisationen. Vi jobbar med en försälj-
ning som är långsiktig och som kräver tåla-
mod och uthållighet. Vi har också erfarenhets-
mässigt en insikt om att omställningen tar tid. 
Vi märker samtidigt att covid-19 hämmar för-
säljningen till följd av få fysiska kundbesök 
men signalerna är helt klart positiva. Vi har  
nu en växande pipeline med projekt samtidigt 
som nya förfrågningar kommer.

Kvalitetssäkring
Vi har också skapat bättre kapacitet i test, 
verifiering och certifieringskunskap för att  
ha rätt förutsättningar att ligga i framkant 
inom teknikval och batterisystem. Detta är  

ett arbete som kommer innebära ett fortsatt 
långsiktigt fokus samt även investeringar i en 
teknikintensiv bransch.

Kapital för inköp
Den stora utmaningen nu är vår likviditet som 
ansträngs av battericellinköp. Dessa köps  
i större partier för att säkra upp kommande 
leveranser. Avstånd och högt tryck på batteri-
celltillverkarna gör att löpande leveranser inte 
är möjligt. I nuläget köps battericeller från 
olika tillverkare i Asien, men vi för diskussio-
ner även med tillverkare i Europa. Kombina-
tionen med branschstandarden på förbetal-
ning/pre-payment, långa transporttider och 
tiden fram till att vi levererar och därmed kan 
debitera en färdig batterilösning innebär en 
hög kapitalbindning.  

SÄLJSTRATEGI BEKRÄFTAS
Vår säljstrategi att rikta oss mot special-
fordonstillverkare bekräftas. Även om de  
är stora på sina specialområden har de inte 
 samma volymer som fordonstillverkare och  
når inte den lönsamhet som krävs genom att 
lösa batteriförsörjning i egen regi. Vi fyller 
deras behov som en partner med kunskap  
och resurser att utveckla batterilösningen  
där vi också säkrar upp produktion och leve-
ranser. Detta bekräftar vår strategi – att vara 
en nära sam arbetspartner för batterisystem-
lösningar med hög utvecklings- och applika-
tionsförmåga.

Samtidigt tar vi vara på vårt kunnande 
inom lågspänningssegmentet och bygger upp 
ett nätverk av distributörer inom materialhan-
tering. Vi har under det senaste halvåret stra-
tegiskt säkrat distributionskanaler i Europa.  
Vi har nu avtal med ett tiotal distributörer 
som täcker de viktigaste marknaderna och 

fick en första nyckelorder av vår turkiska 
 distributör Gama Akü i februari 2021. 

FÖRFRÅGNINGARNA ÖKAR I ANTAL 
Vi märker av det snabba uppvaknandet fram-
för allt inom logistikbranschen där många ak-
törer nu går över till elektrifierade fordon. 

Ett tydligt exempel är vår kund Terberg, 
en av världens största oberoende tillverkare 
av specialfordon med egen verksamhet i tolv 
länder. Vi började med applikationsutveckling 
2018 med batterilösningar för prototypfordon 
som testats i riktig miljö för att nu kunna skala 
upp produktionen när Terberg nu lanserat en 
ny eldriven generation terminaltraktorer.

Fler kunder går nu samma väg med att 
börja omställningen till eldrivna fordon. De 
väljer dock att gå varsamt fram och inte skifta 
helt utan börjar med enstaka prototyper för 
att testa, sedan mindre serier för att längre 
fram öka volymerna och andelen av modeller 
som är elektrifierade. Denna process är ny för 
många och omställningen sker stegvis men  
i en mycket entydig riktning.

Det intressanta här är att det till stor del 
är marknadskrafterna som driver på, drivna 
av egna och omvärldskrav på en hållbarare 
verksamhet, och vi på Alelion bidrar till att 
möjliggöra omställningen.

Åsa Nordström,  
VD

VD-ORD
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Affärsidé, mål och strategier
MÅL 
Alelion har i nuläget inga 
kvantifierade lönsamhets-
mål då bolaget befinner sig 
i en intensiv omstart för att 
skapa tillväxt. Vår bedöm-
ning är dock att en tillväxt 
är möjlig varför följande mål 
har valts:

Växa snabbare än marknaden 
för batterisystem för special-
fordon.

AFFÄRSIDÉ
Alelion ska skapa möjlighet till en grön 
omställning genom att utveckla och 
erbjuda  energilagringssystem och 
 tillhandahålla kund anpassad produk-
tion i egen regi. Erbjudandet riktas 
främst till tillverkare och distributörer  
av specialfordon såsom logistik- och 
arbets fordon.

VÅR VISION
“Enabling a sustainable use of energy”
Alelions vision är att möjliggöra en hållbar energi-
användning för våra kunder. Det uttrycker vi i vårt 
kundlöfte, "Power to change", som står för vår 
övertygelse att vi ska vara den drivande kraften  
i kundens omställning till elektrifiering. Vi har dels 
den kompetens som krävs för att bistå kunderna 
genom förändringsprocessen, dels förmågan att 
kunna erbjuda dem kundanpassade lösningar.

Genom att göra det möjligt  
för våra kunder inom specia l-
fordon att byta från fossilt 
bränsle till eldrift är vårt mål att  

nå en total minskning av CO2-utsläpp med  
1 500 ton/år i användningsfasen år 2021.

-1500  
ton  
CO2

UTVECKLING BATTERISYSTEM MED KUNDANPASSAD APPLIKATION OCH INTEGRATION

Alelion och kund
• Fordonsintegration

Alelion
•    Egenutvecklat styrsystem BMS  

(Battery Management System)
•    Utökad funktionalitet; värmning, kylning etc
•    Säkerhet
• Standarder och certifieringar

BATTERIPRODUKTION

Alelion
•   Celloberoende
•  Effektiv produktion med automatisk 

 modultillverkning
• Egen design

Cell suppliers
• Celltillverkning

SERVICE & UTBILDNING

Alelion & kund
• Service och support
•  Utbildningsplattform för 

kunder och användare
• Säljutbildning

VÄRDEKEDJAN
Alelion har en bred roll i värdekedjan som omfattar allt utom litiumjoncell tillverkningen.

Alelions erbjudande riktas främst till 
 tillverkare och distributörer av special-
fordon såsom logistik- och arbetsfordon.

AFFÄRSIDÉ, VISION, MÅL, STRATEGIER SAMT AFFÄRSMODELL
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Strategier för att  
bredda affären mot  
flera nischsegment
Alelion har under år 2020 lagt om strategin genom att bredda 
 affären mot flera nischsegment och skapa förutsättningar för  
tillväxt och möjlighet till högre lönsamhet.

POSITION
Alelion ska vara en nischad nära samarbets-
partner för batterisystemlösningar med hög 
utvecklings- och applikationsförmåga.

KUNDER OCH MARKNADER
För att skapa bredd och marknadsmöjligheter 
men samtidigt utgå från vår spetskompetens 
ska Alelion rikta sig mot tillverkare av special-
fordon. Målgrupperna utgörs av tillverkare 
(OEM), framför allt små till medelstora före-
tag. För att öka affärspotentialen ska också 
aktiv kontakt med slutkunderna ske.

ERBJUDANDE
För att utnyttja vår kompetens och resurser 
erbjuder vi energilagringssystem i form av 
 batterilösningar för krävande driftsförhållan-
den, inklusive mjukvara och styrning för ökad 
 livslängd.  Alelion ska utgå från etablerade 
batteri tekniker och ständigt utvärdera nya.

FINANSIERING OCH INVESTERINGAR
Alelion befinner sig i en ny strategisk inrikt-
ning för att kunna möta en marknad under 
 påtaglig tillväxt. Den största utmaningen 
 finansiellt som vi befinner oss i nu är att  
ha den finansiella uthålligheten när vi binder 

kapital i inköp, i synnerhet battericeller,  
fram till att vi kan debitera kund.

Tidigare tillgängligt kapital har investerats 
i egen produktion och för att ytterligare skapa 
förutsättningar för tillväxt har bolaget valt att 
utnyttja tillskjutet kapital (om 68 Mkr) till:
• Försäljnings- och marknadstillväxt  

(25 procent av utgivningsbeloppet)  
   –  Fortsatta investeringar i marknadsföring 

och försäljning kommer att krävas för att 
öka volymen och nå nästa nivå av skal-
fördelar inom utveckling och produktion. 

• Test, verifiering och certifieringar  
(15 procent av utgivningsbeloppet)

       –  För att säkerställa framtida konkurrens-
kraft och säkra leveranser krävs kontinu-
erlig testning och certifiering. Genom 
fortsatta investeringar i området skapar 
Alelion rätt förutsättningar för att ligga  
i framkant inom teknikval och batteri-
system.

• Öka produktionen  
(60 procent av emissionen) 

       –  Kapital för att säkra leveranser till 
 befintlig kundbas.  

      –  Utvidgning av kundbas inom utvalda 
segment och samtidigt bygga volymer 
från befintliga lösningar för att uppnå 
skalfördelar.

 

En nischad nära samarbetspartner  
för batterisystemlösningar med hög
utvecklings- och applikationsförmåga.

AFFÄRSIDÉ, VISION, MÅL, STRATEGIER SAMT AFFÄRSMODELL
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Teckningsoptionsprogrammet TO2 som 
tecknas i maj 2021 är avsett att erbjuda in-
vesterare att tillskjuta ytterligare kapital om 
cirka 25-44 Mkr (före emissionskostnader). 
Förutsatt att det blir fulltecknat bedömer 
 bolaget att kassan därefter ska räcka för att 
upprätthålla en fortsatt tillväxtsatsning fram 
till att ett positivt kassaflöde uppnås.

Alelion har också tillgång till att kunna 
utnyttja en checkkredit om 15 Mkr och har 
samtidigt utnyttjat ett lån om 30 Mkr hos 
Swedbank. 

ORGANISATION/KOMPETENS
Alelion ska säkra kärnkompetens främst inom 
utveckling – systemteknik, mjukvara och  
 konstruktion samt certifiering och verifiering.  
En hög kompetens även inom marknadsföring 

och försäljning samt produktion är av största 
vikt för att säkra bolaget som en premium-
aktör.

STRATEGISKA PARTNERSKAP
Alelion ska utöka strategiska partnerskap med 
kompletterande och angränsande specialister 
inom ekosystemet för elektrifiering (elektro-
mobilitet).

PRODUKTION
Alelion har valt att ha produktion i egen regi 
för att snabbt och flexibelt kunna möta efter-
frågan. Bolaget tog beslut om egen produk-
tion 2017 och är nu fullinvesterade i sin an-
läggning. Kapaciteten ska snabbt kunna ökas 
genom flerskift och i förlängningen med ytter-
ligare produktionslina i befintliga lokaler.

INKÖP
För att minska risken för begränsad tillgång 
till battericeller ska Alelion tillämpa en fler-
partslösning, så kallad multi sourcing. 

AFFÄRSMODELL 
Alelion har en egen marknads- och säljorgani-
sation som marknadsför batterilösningar mot 
målgruppers beslutsfattare och föreskrivare, 
dvs. kundens tekniska utvecklare. Marknads-
kanalerna utgörs av hemsida, sociala medier, 
uppsökande kontakter och mässor. Basen 
med presumtiva kunder utökas ständigt och 
kontakter samt diskussioner sker löpande. 
Direkta kundkontakter kompletteras med 
 utbyggnaden av ett distributörsnätverk,  
framför allt mot segmentet materialhantering.

Unika lösningar ger längre ledtider
Mer komplexa och unika kundprojekt, typiskt 
för specialfordon, innebär att Alelion svarar för 
utveckling och certifiering av elförsörjnings- 
och styrningssystemet följt av serieproduktion. 
Beroende på komplexiteten i uppdraget kan 
tiden från förfrågan till leverans variera men 
genom att utnyttja befintliga processer och 
lösningar kan tiden kortas.   

Intäkter
Fakturering av unika kundutvecklingsprojekt 
sker efter förutbestämda skeden och omfattar 
utöver utveckling även certifiering. Serie-
producerade batterier faktureras vid leverans, 
varvid intäkt uppstår i resultaträkningen.  
Det innebär att en orders intäkter uppstår  
vid dess leveranstillfällen.

2 batteriprojekt 3 batteriprojekt 3 batteriprojekt 1 batteriprojekt
3 batteriprojekt  

- certifierade och lanserade

ALELIONS KUNDPROJEKT-PIPELINE I MARS 2021

Uppstart projekt
Utveckling
systemteknik och
konstruktion

Utveckling mjukvara
och prototyp

Kundtester Certifieringar Serietillverkning

AFFÄRSIDÉ, VISION, MÅL, STRATEGIER SAMT AFFÄRSMODELL
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Tydliga drivkrafter
Alelions affär drivs av tydliga 
drivkrafter som samverkar  
och skapar påtagliga möjligheter 
– a window of opportunity.

GRÖN OMSTÄLLNING
Klimatförändringen driver en anpassning till 
ett fossilfritt samhälle där bland annat fossilfri 
drift av fordon och maskiner ses som den 
starkaste lösningen. Internationella överens-
kommelser som Parisavtalet driver i sin tur 
politiska styrmedel. Samtidigt sker en frivillig 
anpassning på utbudssidan för att möta en 
växande efterfrågan på fossilfria lösningar. 

Parallellt är det ett växande fokus på  
den urbana miljön med krav på bland annat 
mindre buller, minskade skadliga utsläpp och 
en bättre arbetsmiljö.

EU bidrar med stöd till en grön omställ-
ning med bl.a. två program; Horizon 2020,  
ett omfattande program för forskning och 
 innovation och Green deal, initierat 2021  
med stöd till bl a investeringar i ny och miljö-
vänlig teknik samt innovativ industri.

Opinion, stimulans, reglering och kommer-
siell anpassning samverkar med andra ord och 
Alelions affärsidé utgör en möjlighet att aktivt 
bidra till omställningen med lösningar och 
kompetens. 

DIGITALISERING
Ökad automatisering, samverkande system 
och IoT (internet of things), smartare styrning 
och energisystem förändrar flera bransch er  
i den pågående digitaliseringstrenden. Även 
produktutvecklingen inom batterilösningar på-
verkas med fler systemlösningar för övervak-
ning, styrning, automatisering, autonomi (själv-
körande), uppkoppling, service på distans, 
datainsamling, del av systemlösningar m.m.

KLARA FÖRDELAR  
FÖR LITIUMJONBATTERIER
Litiumjonbatterier utgör en etablerad lösning 
inom eldrift. De kan laddas hundratals gånger 
och är effektivare med en högre energitäthet, 
spänningseffekt och med kortare laddtider 
samt kräver mindre underhåll än andra 
 existerande laddningsbara batterier. Dessa 
funk tioner förväntas driva tillväxten på 
 marknaden.  

Den globala litiumjonbatterimarknaden 
värderades enligt Valuates Reports till 36,7 
miljarder USD 2019 och beräknas nå 129,3 
miljarder USD år 2027, en årlig ökning om 
18 procent från 2020 till 2027. Viktiga fakto-
rer som driver tillväxten är främst ökad efter-
frågan på plug-in-fordon men även växande 
FoU-initiativ, ökad användning av konsument-
elektronik, ökat behov av automatisering och 
batteridriven materialhanteringsutrustning 
inom industrier och infrastruktur. 

KWH-KOSTNADSUTVECKLINGEN 
BEROR PÅ TYP AV APPLIKATION
Kostnaden per kWh förutspås sjunka i takt 
med att volymerna inom standardsegment  
för personbilar ökar. Vår bedömning är att 
kWh-kostnaden inom vårt kundfokus, special-
fordon, inte kommer att ha samma kostnads-
utveckling. Detta framför allt beroende på att 
volymerna är helt andra, dvs. lägre vilket inte 
får samma skalfördel för battericelltillverkarna.

FÅ ALTERNATIV
Det finns få alternativ till litiumjonbatterier för 
eldrift i nuläget. Stora förväntningar ställs på 
bränslecellen som en alternativ lösning inom 
fordonsbranschen. Enligt KPMGs marknads-
rapport kommer litiumjonbatterier finnas i 
någon form i drygt tre fjärdedelar av alla bilar 
år 2030, dvs. elhybrid, batteri och bränsle-
cellsdrivna där litiumjonbatterier behövs för 
effekttoppar även för bränslecellsdrivna.

Ett första steg för flygindustrin är  
att elektrifiera markfordonen.

MARKNADEN 
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Alelion ser att trenden med litiumjonbat-
terier inom bolagets målgrupper har samma 
utveckling men fördelningen är i nuläget svår-
bedömd. Vi ser att trenden följer samma ut-
veckling som för den tyngre bilindustrin men 
även inom marina sektorn och flygsektorn. 

SPECIALFORDON MED FLERA 
 UNDERLIGGANDE DRIVKRAFTER
Specialfordon omfattar ett brett antal seg-
ment som kan sammanfattas till framför allt 
off-road vehicles, dvs. maskiner/fordon som 
inte framförs på allmän väg. Dessa återfinns 
inom gods- och materialhantering samt som 
servicefordon inom hamnar, flygplatser, gruvor 
och anläggning/byggnation. Drivkrafterna är 
därför heterogena. 

Flera exempel på underliggande drivkrafter 
kan nämnas. Enligt Allied Market Research 
förväntas den totala logistikmarknaden år-
ligen växa med 6,5 procent 2020-2027.

Tillväxten inom flygplatser/ground hand-
ling systems förväntas enligt Mordor Intelli-
gence uppgå till 12,8 procent årligen 2020-
2025, även beaktat covid-19. I denna tillväxt 
ingår övergången till mer eldrivet såsom flyg-
plansbogserare och andra servicefordon.

Hamnar upplever också en stark elek-
trifieringstrend inom godshantering enligt 
Deloittes rapport Global Port trends. Dessa 
omfattar ökad automation med autonoma/
förarlösa fordon som bedöms öka, vilket  
i sig förutsätter eldrift vilket i sin tur innebär 
ökning av systemlösningar med t.ex. Smart 
grids och Smart energy management. Ökade 
krav ställs också på mindre buller och utsläpp 
i stadsnära hamnar vars områden konkurrerar 
med växande stadsytor.

Urbaniseringen medför också ökade krav 
på minskade utsläpp och buller vilket ökar 
efterfrågan på tysta och rena anläggnings-
maskiner och drift av hydraulsystem såsom 
lastbilslyftar.

ELDRIVLINA PÅ PLATS INOM  
 MATERIALHANTERING
Inom materialhantering sker omställningen till 
litiumjonteknik snabbare då fordonet oftast  
är eldrivet från början men där byte av elkälla 
sker från tunga och underhållskrävande bly- 
syrabatterier till litiumjonbatterier. En omställ-
ning som underlättas av standardiserade bat-
teristorlekar. Omställningstakten är hög, år 
2016 hade ca 2 procent av de nya eldrivna 
lagertruckarna litiumjonbatterier, en andel 
som enligt vår bedömning ökat snabbt till  
över 50 procent år 2020. 

Större tillverkare som Alelions tidigare 
kunder Toyota Material Handling och 
 Jungheinrich valde att ta hem batteriproduk-
tionen i egen regi, men affären med egen 
produktion är fortfarande svårare att räkna 
hem för mindre aktörer med lägre volymer. 
Utöver de globala tillverkarna finns det ett 
stort antal regionala och lokala producenter. 
Här ser  Alelion marknadsmöjligheter att svara 
för  batterilösningar åt mindre tillverkare.

En annan målgrupp är befintliga truckar 
där operatörerna väljer att byta ut bly-syrabat-
terier till litiumjon. Denna eftermarknad, där 
bly-syra skiftas ut till litiumjonbatterier i befint-
liga truckar fortsätter dock att växa enligt 
 globala studier. Eftermarknaden i sin helhet 
beräknas vara ungefär dubbelt så stor som 
OEM-marknaden enligt Allied Market Research. 

FLERA UNDERLIGGANDE DRIVKRAFTER  
I MATERIALHANTERING
Materialhantering omfattar framför allt gaffel-
truckar som används inom flera industriseg-
ment – handel, logistik, fordonsindustrin, livs-
medel med flera. Dessa segment drivs i sin 
tur av flera faktorer där handel ofta är en 
 gemensam nämnare. Som exempel beräknas 
 e-handeln ha en årlig ökning om 6,3 procent 
globalt 2021-2025 och antalet tillverkade 
personbilar beräknas efter en nedgång  

2018-2020 åter öka årligen med 7,2 procent 
i Europa under samma period (ett stort seg-
ment inom material hantering).

Det finns en trend även mot självkörande 
truckar, AGVer (Automated Guided Vehicles).

OMSTÄLLNINGEN TILL FOSSILFRITT  
KRÄVER KOMPETENS OCH RESURSER
Skiftet från framför allt dieseldrivna fordon 
till eldrivna innebär en utmaning i omställ-
ningen och dess produktutveckling. Till skill-
nad från lagertruckar är driftsmiljöerna och 
energinivån ofta betydligt mer utmanande. 
Fordonen kräver mer energi och effekt, vilket 
förutsätter högspända system från 80 V till 
upp mot 800 V. De ska klara en tuffare miljö 
med större temperatursvängningar, från hetta 
till stark kyla, vibrationer och andra påfrest-
ningar. För att säkerställa uptime/drifts-
säkerheten kan det behövas flera batterier 
per fordon.

Många producenter saknar resurser och/
eller kompetens, dvs. förmågan att själva ut-
veckla elförsörjningslösningar, batteri och 
systemintegration i egen regi, vilket skapar 
möjligheter till utvecklingssamarbeten och  
i förlängningen försörjning av batterisystem. 
En situation som kan utgöra etablerings-
hinder för konkurrenter.

I och med att dessa segment befinner sig 
i en omställning nu är livslängden på ett spe-
cialfordon inte helt känd. För eldrivna special-
fordon är det första generationens lösningar 
som tas fram. Omställningen sker i fordon 
som i grunden är konstruerade för förbrän-
ningsmotorer, vilket kan innebära vissa be-
gränsningar i lösningarna. Nästa generations 
specialfordon kommer att bygga på helt nya 
plattformar, anpassade för eldrift, vilket ska-
par större möjligheter i lösningar i fordonet 
och i samverkande system.

Alelion bedömer också att även här kom-
mer det att växa fram en eftermarknad för 

batterisystem, såväl batterier som uppgrade-
rade mjukvaror.

KONKURRENTER
Litiumjonbatteritillverkning utgör en fragmen-
terad marknad med få globala aktörer. Hela 
branschen är i stark tillväxt och stor förändring 
vilket förväntas pågå kommande år. Inom bat-
tericelltillverkning sker en ständig ökning av  
så kallade megafabriker, eller Gigafactories. 
Benchmark Minerals har räknat till 91 stycken 
år 2028 (driftstagna, under byggnation och 
planerade).

Många aktörer befinner sig inom nischer 
på marknaden utöver volymsegment såsom 
bilindustrin. Följande aktörer kan betraktas 
som konkurrenter i ett snabbt föränderligt 
landskap: 
• Tillverkare av bly-syrabatterier som  

även tillverkar litiumjonbatterier; Midac, 
Hoppecke, Exide, SAFT, Triathlon Batteries

• Celltillverkare som utökar sitt erbjudande 
med cellmoduler alternativt hela batteri-
system; Samsung, BYD, Northvolt, SAFT, 
CATL,  Panasonic

• Litiumjonspecialister; Voltabox, BMZ group, 
Micropower Group

• Aktörer som erbjuder alternativa lösningar 
till litiumjonteknologin. Här återfinns bland 
andra bränslecellstillverkare och tillverkare 
av nickel-metallhybridbatterier.

Vad gäller själva battericellerna finns det 
idag drygt en handfull celleverantörer som 
producerar majoriteten av alla litiumjonceller 
i världen. Bland dessa märks LG Chem, 
CATL, BYD, Panasonic, Samsung och Tesla.

MARKNADEN 
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Ställer om till eldrift 
av terminalfordon 
Tarkett, världsledande inom golvlösningar och 
sportytor, väljer eldrift framför diesel i sin logistik. 
Nyligen har ett eldrivet Terberg terminalfordon 
 tagits i drift på centrallagret i Nederländerna. 

Terberg YT203-EV ska utföra tio transporter 
per dag mellan Tarketts fabrik och centrallagret 
på 1,5 kilometers avstånd. Terminalfordonet  
drivs av ett batterisystem med en total kapacitet 
på 148 kWh, vilket räcker mer än väl under en 
arbetsdag. 

Alelion har försett batterisystemet med ett 
avancerat system för klimatkontroll, som säker-
ställer en jämn temperatur runt cellerna oavsett 
omgivande värme eller kyla. Detta optimerar 
 batteriets prestanda och livslängd.

En annan kundfördel är att batterisystemet 
kan byggas in i specialfordon av olika storlekar, 
utan omkonstruktion, eftersom Alelion erbjuder 
ett flexibelt modulsystem.

Batterisystemet i Tarketts terminalfordon 
 består av dubbla 700 V batterier om 74 kWh 
 vardera och innehåller Alelions tredje generation 
av BMS och cellmoduler. 

”Vi kan framställa en stor bredd av produkter 
med samma konstruktionsprinciper – allt från 
 enkla truckbatterier till avancerade vätskekylda 
och modulära system för högre spänningar som 
det vi gjort för Terberg. Det ger konkurrenskraft,” 
säger Peter Tammpere, Senior System Engineer 
på Alelion. 

CASE
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Energilösningar som bidrar till en hållbarare värld
Alelion har specialistkompetens i utveckling och produktion av elbaserade kraftförsörjningslösningar  
för framför allt specialfordon. Vi kan därmed korta vägen i omställningen till fossilfritt.

KUNDENS OUTSOURCADE UTVECKLINGS-
AVDELNING
Många av våra kunder inom specialfordon är 
ofta som vi nischade på sina kundsegment 
vilket innebär mindre tillverkningsvolymer jäm-
fört med fordonsindustrin. Därför blir det inte 
ekonomiskt försvarbart för specialfordons-
tillverkarna att själva avsätta resurser och 
kompetens för att ombesörja utveckling av just 
energilösningar i omställningen till eldrivet. 
Därför kan vår utvecklingsavdelning med bred 
kompetens ses som kundens outsourcade ut-
vecklingsavdelning inom kraftförsörjning. Vi 
utvecklar kundanpassade energilösningar som 
omfattar systemteknik, mjukvara samt kon-

struktion. Utöver att svara mot certifierings-
kraven skapar vi unika lösningar utifrån de 
effekt- och energikrav som kunden ställer upp.

KRAFTFÖRSÖRJNING FÖR SPECIALFORDON 
De första generationerna för eldrivna special-
fordon är nu under utveckling eller har lanse-
rats. Litiumjonbatterisystem är en del av lös-
ningen för att ersätta förbränningsmotorer, 
normalt diesel. Tekniken är mer komplex och 
involverar högspända system, typiskt från  
80 V till 800 V med batterikapacitet, som för 
när varande sträcker sig mellan 10 kWh och 
upp till 225 kWh eller högre. 

De högre spänningarna medför omfattande 
anpassningar för att tåla större påfrestningar. 
Variationen på batterilösningar skiljer sig från 
elbilars (EV) och beror på vilka krav som ställs 
på energi och effekt, dvs. om energimängden 
ska vara mer varaktig eller om det ska ges 
kortare tid men med högre effekt. Batterierna 
ska också tåla olika påfrestningar som vibra-
tioner, extrema temperaturer, både i själva 
batteriet och i den kringliggande miljön, ett 
flertal säkerhetskrav m.m.

Alelion levererar lösningar till såväl hybrid-
fordon, rena elfordon med litiumjonbatterier 
som bränslecellsdrivna fordon där litiumjon-
batteriet utjämnar topparna med extra effekt. 

Högspända system kan innebära högre 
temperaturer i och runt batteriet varför vi har 
utvecklat effektiva kylkanalslösningar. Omgi-
vande kyla förutsätter å andra sidan värmelös-
ningar för att batteriet inte ska tappa effekt. 
Båda lösningarna ökar batteriets livslängd.

INTEGRERAD MJUKVARA
Alelions batterilösningar inkluderar vårt egen-
utvecklade BMS – Battery Management 
 System, som övervakar utöver laddning också 
funktion för felindikationer/-sökningar samt 
lagrar driftdata som kan laddas ner. BMS blir 
i sin tur uppkopplat mot fordonets styrsystem 
och utgör länken till elförsörjningsfunktionen. 
Mjukvaran lagrar också driftdata som kan 
laddas ner.

ERBJUDANDE
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LITIUMJONBATTERIER FÖR 
 MATERIALHANTERING
Elektrifieringen är sedan länge etablerad för 
lagertruckar och här lade vi grunden för vår 
kompetens. Vi har samarbetat med flera glo-
bala trucktillverkare – varav Toyota Material 
Handling och Jungheinrich varit de ledande. 
Sammantaget har vi levererat över 5 000 bat-
terier som idag finns globalt i truckar från 
dessa tillverkare. Dessa kunder valde att ta 
hem utveckling och produktion under 2019-
2020, tack vare sina större volymer och den 
förhållandevis mindre komplexa anpassningen. 

Vi fortsätter erbjuda batterisystem som 
integrerade lösningar med mjukvara och liti-
umjonbatteri om 24 V, 48 V, 80 V för gaffel-
truckar och automatiserade (AGV, automated 
guided vehicle), dvs. lösningar som är upp-
kopplade mot truckens mjukvara, eller fristå-
ende lösningar som inte är beroende av att 
kopplas upp mot truckens mjukvarusystem 
men som har medföljande övervakningsmjuk-
vara med en separat display. Förutom tillver-
kare av lagertruckar finns det en växande 
 eftermarknad där det antingen är truckar  
med bly-syrabatterier som uppdateras eller 
utgångna litiumjonbatterier som ersätts.

STANDARD OCH CERTIFIERINGSKRAV
I takt med en ökad användning av litiumjon-
batterier i vårt samhälle ökar även krav gällan-
de standarder och certifieringar. Utvecklingen 
går snabbt framåt även inom detta område 
vilket ställer stora krav på tillverkare av batteri-
system och innebär höga kostnader. Alelion 
har en specialistkunskap inom vilka standar-
der och certifieringar som krävs för batterisys-
tem som används i industriella fordon. Det 
gäller även de mer omfattande krav som gäller 
för fordon, såsom inom logistikbranschen som 
också ska köras på allmän väg.

Alelion och dess produkter innehar en rad 
certifieringar. Bolaget är certifierat enligt ISO 
9001 och ISO 14001. Produkterna uppfyller 

krav för CE-märkning samt tillämpliga delar 
av globala truckstandarder. Vidare är de god-
kända för transport enligt UN 38.3, ett 
 globalt transporttestkrav för farligt gods. 
 Därutöver har produkterna genomgått, och 
godkänts i tester av tålighet mot exempelvis 
vibrationer och stötar som krävs enligt de 
normer som råder i branschen samt för väg-
gående specialfordon uppfylla kraven enligt 
ECE R100 och R10.

FORSKNING OCH UTVECKLING FÖR 
 FRAMTIDA PLATTFORMAR
I nuläget tar vi oftast fram batterilösningar  
för första generationens eldrivna specialfor-
don. Omställningen sker i fordon som i grun-
den är konstruerade för förbränningsmotorer, 
vilket kan innebära vissa begränsningar i lös-
ningarna. Nästa generations specialfordon 
kommer att bygga på helt nya plattformar, 
anpassade för eldrift, vilket skapar större 
 möjligheter i lösningar i fordonet och i sam-
verkande system.

PRODUKTION I EGEN REGI
Alelion har en produktionslina med automati-
serad modultillverkning. Slutmontering av hela 
system sker manuellt för att mer flexibelt kund-
anpassa olika lösningar. Produktionen har där-
med hög flexibilitet med kapacitet för korta 
till medelstora volymer. Litiumjonbatterilös-
ningarna levereras med inbyggd elektronik för 
uppkoppling till vår mjukvara BMS, Battery 
Management System. 

MINIMALT MED UNDERHÅLL 
Alelions energilagringssystem kräver minimalt 
med underhåll. Uppbyggnaden av intelligenta 
system tillåter fjärrassistens och har därtill 
ett inbyggt batterisystem som hanterar even-
tuella fel. Det betyder att litiumjonbatterierna 
kan felsökas lokalt, oavsett plats, och mer 
avancerad support kan fås online. Detta sys-
tem minskar supportbehovet, minimerar stil-

leståndstider samt underlättar vardagen för 
våra kunder. 

VERIFIERAD KVALITET
Alelion har levererat över 5 000 litiumjon-
batterier som är i drift. Tack vare vår mjukvara 
BMS, får vi löpande återkoppling på funktio-
nen och eventuella fel kan elimineras i den 
fortsatta utvecklingen. Vi kan också verifiera 
vår höga kvalitet som utgör ett av våra viktiga 
säljargument.

UTBILDNING – HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP …
Vårt utbildningskoncept ”Alelion knowledge 
arena” riktas till servicetekniker och dem som  

i sin tur kan fungera som lärare. Utbildningar-
na sträcker sig från produktkännedom, fel-
sök ning till reparationskunskap. Till sin hjälp 
finns det lättillgängliga instruktionsfilmer som 
steg för steg pedagogiskt visar hur man går 
tillväga. Förståelsen för elsäkerheten är cen-
tral i hanteringen av batterisystemen. 

… OCH I FÖRSÄLJNING
Ett annat viktigt utbildningsområde är inom 
försäljning med information kring sälj-
argument och investeringskalkyler i vårt 
 utbildningspaket, vilket är en hjälp för våra 
distributörer.

Utveckling, produktion, 
utbildning, service

ERBJUDANDE
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Specialfordon

Flygplats, Hamnar, Distribution tätort, Lagerhantering

Gruvor, Anläggning, Kranar

LOGISTIK

ARBETSFORDON

LOGISTIKFORDON, GRÄVLASTARE, 
 KRANAPPLIKATIONER …
De kundprojekt som vi offentliggjort visar på 
bredden inom specialfordon och synliggör de 
ledtider som förekommer vid utveckling av 
batterisystem till specialfordon.

Batterilösningar för att elektrifiera drivlinan  
i logistikfordon åt tyska KAMAG som utveck-
lar och producerar industriella fordon, modu-
lära transportörer och fordon för terminallogis-
tik. KAMAG ingår i TII Group – Transporter 
Industry International. TII Group är världs-
ledande inom utveckling och produktion av 
tunga fordon utrustade med hydrauliskt stöd-
da pendelaxlar. 

Batterisystem åt Terberg Group som är en 
världens största oberoende tillverkare av 
 specialfordon med egen verksamhet i tolv 

länder. Bland produkterna märks bland annat 
terminal- och Ro-Ro-traktorer. Alelion inledde 
samarbetet med Terberg Group hösten 2018 
då bolaget fick en första order på utveckling 
av två batterisystem.

Batterilösningar för elektrifiering av hydraulik-
system för kranapplikationer för svenska Hiab 
som ingår i den finska koncernen Cargotec, 
en världsledande leverantör av utrustning och 
tjänster för vägburen lasthantering.  Alelion 
har också ett utvecklingsavtal med Kalmar 
avseende utveckling och leveranser av hög-
spänningsbatterier för elektrifiering av industri-
fordon. 

Batterilösning av hybridtyp för hybrid-
versionen av svenska Huddigs grävlastare, 
”TIGON”, som därmed kan användas i tät-
bebyggelse utan maskinbuller och utsläpp.

Alelion har en specialistkunskap om vilka standarder och certifieringar 
som krävs för batterisystem som används i industriella fordon.  
Det  gäller även de mer omfattande krav som gäller för fordon,  
såsom inom logistikbranschen som också ska köras på allmän väg.

"

SPECIALFORDON
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Organisation med bred och djup kompetens
Alelion verkar för att bistå våra kunder till en grön omställning och vår organisation kan ses som 
våra kunders outsourcade utvecklings- och produktionsavdelning för batterisystem. Detta då de 
områden vi behärskar är för specialiserade för att våra kunder ska hålla egna resurser.

Vår organisation håller en hög kompetens 
inom alla delar av förädlingskedjan där bola-
get är verksamt – från utveckling till efter-
marknad och service. Utveckling omfattar 
flera teknikområden inom batterisystem så-
som mjukvara, systemteknik, konstruktion, 
test och verifikation, certifiering, m.fl. Bolaget 
har också kompetens inom kommersialisering 
fokuserad på B2B-försäljning, uppbyggnad av 
distributionsnätverk, utbildning och ser vice. 
Egen produktion innebär också kompetenser 
inom inköp och produktions planering.

Vid årsskiftet hade bolaget 35 anställda, 
fördelat på 10 kvinnor och 25 män. Fördel-
ningen i ledningsgruppen är 3 kvinnor och  
3 män. Utöver anställda har vi också konsul-
ter för att snabbt hantera anpassning i pro-
duktionstakt samt antal utvecklingsprojekt.  
Vi har för närvarande 6 konsulter på heltid 
inom utveckling samt en inhyrd produktions-
personal om 4 personer.

INTRODUKTIONSPROGRAM
Nyanställda tar del av ett introduktionspro-
gram där de förutom information om vår orga-
nisation, produkter och tjänster samt rutiner 
får genomgå en säkerhetsutbildning med 
 fokus på elsäkerhet. Vi informerar också om 
våra policyer för miljö och kvalitet samt vår 
uppförandekod. Då elsäkerhet och batteri-
kunskap är mycket viktig i vår verksamhet får 
varje nyanställd en individuell utbildningsplan 
utifrån roll och funktion.  

TYDLIG KULTUR 
Alelions företagskultur präglas av den mindre 
organisationens flexibilitet, fokus på uppgiften 
och en stark lagkänsla med tydliga gemen-
samma mål. Gemensamt för våra medarbetare 
är också en stark motivation och vilja att jobba 
just här på Alelion. 

Vi har valt tre värdebegrepp som gemen-
samt ska ge känslan och inspirationen att 
man har ”styrkan och möjligheten att göra 
skillnad” – ”The power to make a difference”. 
Dessa är:

Utmana/Challenge
Vi vill se dig utmana våra invanda mönster och 
utforska nya vägar, så att vi kan bli ännu bätt-
re och skapa ett större värde till våra kunder.

Vägled/Guide
Vi vill att du visar både oss och våra kunder 
vägen framåt under vår gemensamma strävan 
mot hållbar förändring – så att vi får möjlighet 
att lära oss av dina erfarenheter.

Möjliggör/Enable
Vi vill att ditt fokus i alla lägen ska vara att 
skapa möjligheter för teamet – så att varje 
insats för oss ett steg närmare att sätta de 
rätta lösningarna i händerna på våra kunder.

EKONOMISKA INCITAMENT
Lönesättningen sker individuellt eller via kol-
lektivavtal. 

Bolaget har ett incitamentsprogram där 
anställda har förvärvat 1 488 500 tecknings-
optioner.

Högskoleingenjör Gymnasieingenjör Civilekonom

Eftergymnasial Gymnasium

CivilingenjörTekn Dr  Kvinnor Män
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6% 3%

35%
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10%

6%

Tjänstemännens utbildningsnivå  
(31 av 35)

Könsfördelning  
alla medarbetare och ledningsgruppen

Anställda dec 2020 Ledningen
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Kärnan i vår affärsidé  
– att skapa möjlighet till en grön omställning
Alelions största bidrag till ett hållbarare samhälle utgörs av kärnan i vår affärsidé  
– att skapa möjlighet till en grön omställning genom att utveckla och erbjuda system 
för litiumjonbatterier som ersätter dagens fossildrift i specialfordon.

FNs HÅLLBARHETSMÅL
Alelion har möjlighet att påverka hållbarheten 
inom fyra av FNs globala hållbarhetsområden:

• Hållbar energi för alla 
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

• Hållbar industri, innovationer och infra-
struktur 
9.4 Uppgradera all industri och infrastruk-
tur för ökad hållbarhet

• Hållbara städer och samhällen 
11.6 Minska städers miljöpåverkan

• Hållbar konsumtion och produktion  
2.2 Hållbar förvaltning och användning  
av naturresurser

HÅLLBARHETSARBETET
För att förbättra den dagliga verksamheten 
har Alelion antagit en miljöpolicy och en 
 kvalitetspolicy samt en uppförandekod.  
Dessa återfinns på bolagets hemsida.

Bolaget följer också upp resursanvänd-
ningen med hjälp av återvinningsbolaget 
 Renova. Utfallet för 2020 redovisas härintill.

LITIUMJONBATTERI MÖJLIGGÖR  
ELEKTRIFIERING …
Litiumjonbatteriet är den etablerade teknik-
lösningen inom batterier som möjliggör elek-
trifiering av fordon, då även specialfordon som 
ställs om från fossildrift till eldrift.

… OCH HAR LÄGRE KLIMATPÅVERKAN 
 JÄMFÖRT MED BLY-SYRABATTERI
Litiumjonbatterier har en lägre klimatpåver-
kan än bly-syrabatterier i alla livscykelfaser; 
batteri produktion, användningsfas och åter-
vinning. Den låga miljöpåverkan vid batteri-
produktionen beror till stor del på att litium-
jonbatteriet har 80–85 procent lägre vikt än 
bly-syra batteriet. Bly-syrabatterier kräver  
en mycket större mängd råvara än litiumjon-
batterier för att uppnå samma energi-
lagringskapacitet.

Användning
Under användningsfasen är miljöpåverkan låg 
tack vare lägre elförbrukning och effektivare 
laddning. Verkningsgraden är 30 procent 
 högre och reduktionen av växthusgaser upp-
går till drygt 30 procent jämfört med bly-syra-
batterier. Litiumjonbatterier har dessutom 
2–4 gånger längre livslängd.

 
Återvinning
Vår återvinningsstrategi för Second Life (åter-
bruk)och för End Of Life (återvinning) styrs av 
EUs batteridirektiv. Ett nytt batteridirektiv är 
under utveckling då det tidigare inte inklude-
rade de industriella litiumjonbatterier som nu 
tas fram i stor skala, och här är vi idag en del 
av denna dialog som experter. Målsättningen  
i det nya batteridirektivet som tas fram inom 
ramen för EUs Green Deal är att samtliga 
 industriella batterier ska återvinnas.

MINSKNING AV CO2-UTSLÄPP MED  
1 500 TON CO2 EKVIVALENTER
Alelion har valt att sätta ett kvantifierat håll-
barhetsmål:

Genom att göra det möjligt för våra kun-
der inom specialfordon att byta från fossilt 
bränsle till el är vårt mål att nå en total 
minskning av CO2-utsläpp med 1 500 ton/år  
i användningsfasen år 2021.

Metallförpackningar, verksamhet

Elektronik, ej producentansvar

Hårdplast

Behandlat trä

Fint brännbart verksamhetsavfall

Kontorspapper

Avfall till sortering

Skrot

Avfall, kg

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
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POSITIVT NETTOBIDRAG  
I MINSKADE CO2-UTSLÄPP
Med våra batterilösningar strävar vi efter att 
optimera energieffektiviteten och minimera 
den negativa miljöpåverkan. Vi har också med 
hjälp av IVL genomfört en livscykelanalys för 
våra batterier vid en ersättning av bly-syra-
batterier. 

Medräknat vår verksamhet är nettobidra-
get i minskade koldioxidutsläpp positivt (d.v.s. 
minskade CO2-utsläpp) sedan 2019. Utfallet 
2018 beror till stor del på hög produktions-
volym i kombination med utbyggnaden av vår 
produktionsanläggning som dock sett över tid 
redan är återhämtat. Vårt bidrag till minskade 
CO2-utsläpp kommer att ha en reell påverkan 
i takt med att fler elfordon ersätter fossil-
drivna. Vår bedömning är därför att vårt håll-
barhets mål är realistiskt.

HANTERING AV MINERALEN KOBOLT, CO
Vår verksamhet förbrukar resurser i form av 
material såsom metaller, transporter, elför-
brukning etc. Störst utmaning utgör kobolt 
som kan utgöra en konfliktmineral, beroende 
på var den utvinns. Flera EU-projekt för att 
minska importberoendet av kobolt pågår, 
bland annat inom prospektering och forskning 
på batteriteknik och återvinning. Utvinning av 
råmaterial är en fråga som hela branschen 
och kunderna är berörda av. Vi fortsätter 
 ställa krav gällande den uppförandekod som 
vi tillsammans med våra kunder har. På grund 
av vår företagsstorlek är det svårt att påverka 
celltillverkarna men för att i möjligaste mån 
säkerställa upphandlingen använder vi oss av 
leverantörer som även levererar till fordons-
industrin där vi vet att det pågår ett aktivt 
arbete.

CO2 ekvivalenter totalt, ton

CO2 ekvivalenter
användningsfas material
handling, ton

CO2 ekvivalenter
användningsfas
specialfordon, ton

Nettoomsättning, Tkr
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Våra batterilösningar bidrar till  
möjligheten att minska CO2-utsläpp.

HÅLLBARHETSREDOVISNING
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Window of opportunity
Alelion kan vara en intressant investering då flera  
samverkande faktorer skapar efterfrågan och tillväxtmöjligheter.

TILLVÄXTMARKNADER MED 
FLERA DRIVKRAFTER

Alelion är väl positionerat inom 
valda nischade kundsegment 
som bedöms ha en påtaglig till-
växt enligt flera marknads-
bedömningar. Tillväxten drivs av 
den gröna omställningen till fos-
silfritt med eldrift som sker inom 
specialfordon i en snabbt ökande 
takt. Samtidigt finns påtagliga 
underliggande drivkrafter inom 
bolagets kundsegment.

KOMPETENS OCH ERFAREN-
HET SOM MÖJLIGGÖR 
 KUNDENS OMSTÄLLNING

Alelions organisation har en hög 
kompetens och en sammantagen 
lång erfarenhet inom litium jon- 
tekniken samt en anpassnings-
bar systemlösning genom bola-
gets BMS – Battery Management 
System.

VÄXANDE PIPELINE

Alelion står väl rustat att bistå 
kunder inom framför allt special-
fordon att ställa om till fossilfritt. 
 Bolaget har ett växande antal 
kundprojekt som övergår till 
 serieproduktion då kunderna 
 lanserar nya produkter.

HÖG FÖRÄDLINGSGRAD …

Alelion har positionen som pre-
miumaktör vars värdekedja leder 
till en högre förädlingsgrad i kom-
plexa elsystem för specialfordon. 

… OCH LEVERANSFÖRMÅGA 
MED EN FULLINVESTERAD 
PRODUKTIONSLINA

Alelion har en fullinvesterad pro-
duktion med kapacitet att möta en 
betydande efterfrågan. Samtidigt 
har  bolaget plats för ytterligare en 
produktionslina i befintliga lokaler.

1 3 42

INVESTMENT CASE
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Alelion Energy Systems AB är sedan den  
21 juni 2016 noterat på Nasdaq First North 
Premier Growth Market i Stockholm. Aktiens 
kortnamn är ALELIO och ISIN-kod är 
SE0008348072. Per den 31 december 
2020 uppgick antalet aktier i Alelion till  
4 463 652 kr fördelat på 223 182 620 aktier 
med ett kvotvärde om 0,02 kr. Bolaget har ett 
aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel 
i bolagets tillgångar och resultat. Antalet aktie-
ägare uppgick vid årsskiftet till 5 808 st. 
 Analytiker: Mattias Ehrenborg, Redeye.

KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING
Under 2020 förändrades aktiekursen från 
0,81 kr vid årets början till 0,82 kr vid årets 
utgång. Högsta betalkurs uppgick till 2,88 kr 
och lägsta betalkurs till 0,7 kr. Bolagets mark-
nadsvärde uppgick vid årets slut till 183,0 Mkr. 
Totalt omsattes under året 195 miljoner aktier 
till ett sammanlagt belopp om 265 Mkr. Detta 
motsvarar en omsättningshastighet av aktier-
na på 114 procent.

BOLAGET HAR ETT INCITAMENTSPROGRAM
Efter att bolagsstämman den 30 maj 2018 
beslutade om inrättande av incitamentspro-
gram 2018 för anställda i bolaget, har anställ-
da förvärvat 161 500 teckningsoptioner (en 
anslutningsgrad på 10,8%). Enligt stämmans 
beslut emitterades 1 500 000 tecknings-
optioner till dotterbolaget Alelion Crew AB  
där anställda förvärvade 161 500 tecknings-
optioner 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 kon-
tant betalning om 15 kronor. Förvärv av op-
tion (deltagande i incitamentsprogrammet) 
förutsätter att den anställde vid såväl erbju-

dandetidpunkten som förvärvstidpunkten är 
fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit 
uppsagd. Förvärv av optioner har skett mot 
kontant betalning motsvarande optionens 
marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten 
 enligt Black & Scholes-formeln, vilket per  
den 30 juli 2018 fastställts till 1,72 kronor 
per option av en oberoende värderingsman. 
Total utspädning från detta program kan bli 
maximalt 0,07 procent.

FÖRETRÄDESEMISSION
En företrädesemission av aktier och veder-
lagsfria teckningsoptioner slutfördes i oktober 
2020. Totalt tecknades företrädesemissionen 
till 120 procent och garantiåtaganden som 
lämnats i samband med företrädesemissionen 
togs därmed inte i anspråk. Styrelsen besluta-
de att till fullo utnyttja den övertilldelnings-
option som gav möjlighet att emittera ytter-
ligare högst 12 632 978 units motsvarande 
11,4 Mkr. Företrädesemissionen och övertill-
delningsoptionen tillförde bolaget totalt cirka 
68,2 Mkr före avdrag för kostnader relaterade 
till företrädesemissionen.

Totalt ökade antalet aktier med 75 797 870 
till 223 182 620 aktier och aktiekapitalet 
med 1 515 957 till 4 463 652 kr.

OPTIONSPROGRAM TO2
Styrelsen har beslutat om en ytterligare emis-
sion av units för att täcka en övertilldelning  
i bolagets företrädesemission. Teckningsförfa-
randet kommer att ske under perioden 14 maj 
– 28 maj 2021. Vid fullt nyttjande av teck-
ningsoptionerna av serie TO2 kan bolaget där-
till komma att tillföras ytterligare cirka 25-44 
Mkr före emissionskostnader (beroende på 
slutligt fastställd teckningskurs för de nya 
aktier som kan komma att tecknas genom 
utnyttjande av teckningsoptionerna).

Aktien

Ägarförteckning (källa Euroclear) Antal aktier Innehav % Röster %

Fouriertransform Aktiebolag 83 473 398 37,4 37,4
Pegroco Holding AB 35 000 000 15,7 15,7
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 6 110 682 2,7 2,7
Sammaj AB 3 831 588 1,7 1,7
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 425 637 1,5 1,5
Formue Nord Markedsneutral AB 2 737 778 1,2 1,2
Jrs Asset Management AB Client Acco 1 707 142 0,8 0,8
Berger, Gunvald 1 364 285 0,6 0,6
Rasmussen, Kenn 1 180 703 0,5 0,5
Hellberg, Magnus 1 116 678 0,5 0,5
Övriga 83 234 729 37,3 37,3
Antal aktier vid periodens slut 223 182 620 100,0 100,0

ALELIONAKTIEN 2020
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Antal omsatta, tusental Alelion-aktien OMX Stockholm Electronic and Electrical Equipment PI

UTDELNINGSPOLICY
Styrelsen utvärderar löpande om bolagets re-
sultat och finansiella ställning så medger, kan 

aktieutdelning bli aktuell. Styrelsen föreslår 
ingen utdelning för verksamhetsåret 2020.

AKTIEN
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Styrelse

Namn JAN FORSBERG TOMMY NILSSON PER GRUNEWALD HÅKAN SANDBERG LENNART SPARUD

Befattning Ordförande sedan juni 2013 Ledamot sedan december 
2017

Ledamot sedan september 
2007

Ledamot sedan oktober 2010 Ledamot sedan maj 2019

Född 1951 1956 1954 Född 1959 1969

Utbildning Civilingenjör, KTH, Stockholm. Ekonomexamen, Frans 
 Schartau, Stockholm samt 
studier vid Stockholms 
 universitet.

Civilingenjör, Chalmers  
tekniska högskola.

Gymnasieingenjör med 
 inriktning mot elektronik.

Civilekonom och jurist,  
Göteborgs universitet.

Övriga uppdrag Övriga styrelseuppdrag inklu-
derar Conestra Management 
AB och ELTO Holding AB.

Medgrundare och styrelse-
ledamot i Pegroco Invest. 
 Ledamot i IVA.

CFO/investeringsansvarig  
på Profura AB

Tidigare befattningar i urval 30 års erfarenhet från ledande 
befattningar inom verkstads-
industrin (logistik och produk-
tion), flygindustrin (huvudfokus 
på utveckling av serviceleve-
rans samt effektivisering av en 
mycket komplex verksamhet 
och organisation) samt järn-
vägsindustrin (utveckling av  
ett 150-årigt monopolföretag 
från konkursläge till lönsamt 
service företag).  

Mångårig erfarenhet av ledan- 
de befattningar inom både IT- 
branschen och riskkapital-
branschen. Tidigare Head of 
 Technology vid Industrifonden  
och har även haft andra ledan-
de befattningar, bland annat 
logi stikchef inom Ericssonkon-
cernen, VD inom Enatorkoncer-
nen, VD Concis Consulting AB 
och VD Askus AB.

Lång industriell bakgrund  
med bland annat 16 år inom 
Electroluxkoncernen, senast  
i rollen som Group Senior VP. 
Därefter VD för e2Home samt 
Senior IM på Bure Equity. 
 Genom åren grundat ett flertal 
bolag, bland annat Spine 
 Robotics. Erhöll Mannerfelt-
priset 2003 för pionjärinsatser 
inom integration av miljö och 
affärs verksamhet.

Grundare till Alelion med lång 
och gedigen entreprenörsbak-
grund. Vunnit många utmärkel-
ser för kreativitet i anpassade 
lösningar och entreprenörs-
anda. Grundade och drev mel-
lan 1993 och 1998 tre bolag: 
 Three West AB, InduSys AB 
samt Industrial Communica-
tion A/S. Dessförinnan bland 
annat eftermarknadschef på 
Pullmax AB och elektronik-
ingenjör på olika utlands-
projekt för ABB.

15 års erfarenhet som Finans-
direktör inom olika branscher, 
från  bolag som Hexatronic 
Group AB, Salinity Group AB 
och Vagabond International AB 
med flera.  Erfarenhet från 
PwC i rollen som management-
konsult och revisor. Var huvud-
ansvarig för Hexatronic Groups 
flytt från First North till Nasdaq 
Stockholm.

Förhållande till större aktieägare 
och till bolagets ledning

Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen 
men inte i förhållande till större 
aktieägare som representant 
för Trouble  Management AB.

Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen 
men inte i förhållande till större 
aktieägare då han utför kon-
sult  uppdrag åt Fourier-
transform AB.

Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen 
men inte i förhållande till större 
aktieägare som representant 
för Pegroco  Holding AB.

Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen 
men inte i förhållande till större 
aktieägare som representant för 
Sammaj AB.

Oberoende i förhållande till 
såväl bolagsledningen, bolaget 
samt större aktieägare.

Aktieinnehav i Alelion, per 210331 361 001  
via Trouble Management AB

0 0 3 831 588  
via Sammaj AB (Partner)

0

Under 2020 har 17 protokollförda styrelsemöten ägt rum.

STYRELSE
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Ledning

Namn ÅSA NORDSTRÖM CHRISTIAN BERGAUST FREDRIK LÜSCH SANDRA HANSSON LISA ERIKSSON ANDERS DISON

Befattning VD CFO COO, CTO Dir Service, Support & 
 Aftermarket development

Quality & HR Manager Director Sales & 
 Marketing

Anställd sedan 2016 2020 2017 2016 2019 2020

Född 1972 1962 1973 1976 1970 1971

Utbildning Civilekonom, Handels-
högskolan vid Göteborgs 
 universitet

Ekonom, Handels-
högskolan vid Göteborgs 
universitet.

Civilingenjör, Chalmers 
 tekniska högskola.

Civilingenjör, Chalmers 
 tekniska högskola.

Högskoleingenjör,  
Mittuniversitetet och 
 Chalmers tekniska 
 högskola.

IHM Business School:
Marknadsekonom DHIM, 
Business administration
Strategisk marknads-
föring 

Tidigare befattningar i urval Tidigare chef för sälj och 
marknad på Alelion. 
 Erfarenhet inom interna-
tionell marknadsföring, 
kommunikation och för-
säljning av tekniska lös-
ningar. Omfattande erfa-
renhet, bland annat från 
SKF, i både nationella 
och internationella roller.

Lång erfarenhet inom 
 tillverkningsindustrin. 
Innehaft flertal chefs-
positioner inom fordons-, 
läkemedels- och medi-
cinskteknisk industri. 
Arbetat 20 år utomlands, 
främst i Tyskland men 
har även haft uppdrag  
i Kina, Belgien och 
 England.

Lång erfarenhet från 
ledande tjänster inom 
tillverkning, inköp och 
försäljning.  Kommer 
 senast från SKF.

Gedigen erfarenhet av 
affärs utveckling från 
 eftermarknad och organi-
sation med fokus på affär 
och ledarskap. Arbetat  
i internationella roller  
i olika chefspositioner 
inom bl.a. industri och 
marinteknik som SKF.

Lång erfarenhet som 
kvalitets- och miljöchef, 
främst inom tillverknings-
industri och grossist-
verksamhet.

Konsultuppdrag inom 
affärs utveckling och 
digita lisering av affärs-
modeller genom att eta-
blera nya IoT lösningar. 
Innan dess fokus på för-
ändringsledning och dist-
ributionsförsäljning med 
bl a roller som Sales 
 Director på Stanley Black 
& Decker och för sälj nings -
chef på Swedol.

Aktieinnehav i Alelion, per 210331 104 214 122 184 15 330 9 615 20 000 120 733 

LEDNING
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Förvaltningsberättelse
Styrelse och VD för Alelion Energy Systems AB (publ), 556710-7916,  
får härmed avge årsredovisning för 2020.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN 
Alelion är en ledande leverantör av industriella 
energilagringssystem baserade på litiumjon-
teknologi. Alelion utvecklar, tillverkar och 
 säljer litiumjonsystem till en industriell kund-
bas som växlar över till elektrifierade drivlinor. 
Fokus är företrädesvis på segmentet material-
hantering med batteri till truckar för att ersät-
ta dagens bly-syrabatterier och dieselmotorer 
samt specialfordon inom materialhantering, 
flygplatser, hamnar och gruvor. Valet av 
special fordon stämmer väl överens med elek-
trifieringen inom dessa segment och ett ökat 
fokus på att ersätta fossila bränslen med 
elektrifierade drivlinor. Den högt automatise-
rade 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 
Order
Alelion har under året tagit två order på hög-
spänningsbatterier från den globala specialfor-
donstillverkaren Terberg Group med ett samlat 
ordervärde på 16 Mkr.

FÖRETRÄDESEMISSION
Alelion meddelade den 20 oktober 2020 att 
företrädesemissionen av aktier och vederlags-

fria teckningsoptioner har slutförts. Totalt 
tecknades företrädesemissionen till 120 pro-
cent. Styrelsen beslutade att till fullo utnyttja 
den övertilldelningsoption som gav möjlighet 
att emittera ytterligare högst 12 632 978 
units motsvarande 11,4 Mkr. Företrädesemis-
sionen och övertilldelningsoptionen tillförde 
således Bolaget totalt cirka 68,2 Mkr före 
avdrag för kostnader relaterade till företrädes-
emissionen. Genom företrädesemissionen och 
överteckningsoptionen ökar det totala antalet 
aktier i Alelion till 223 182 620 aktier och 
aktiekapitalet ökar till 4 463 652,40 SEK. 
Antalet teckningsoptioner av serie TO2 kom-
mer att uppgå till 75 797 870. Vid fullt nytt-
jande av samtliga utgivna teckningsoptioner 
av serie TO2 ökar antalet aktier i Alelion till 
248 448 576 aktier och aktiekapitalet ökar 
till 4 968 971,52 SEK.

TECKNINGSOPTIONER
Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 berätti-
gar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie 
i Bolaget under perioden 14 – 28 maj 2021 
till ett lösenpris motsvarande 70 procent av 
den volymvägda genomsnittliga betalkursen 
för Bolagets aktie på Nasdaq First North 
Growth Market under en period om tio (10) 
handelsdagar omedelbart föregående den  
11 maj 2021, dock lägst 1,0 SEK och högst 
1,75 SEK per aktie. Fullständiga villkor för 
teckningsoptionerna återfinns i det prospekt 

som upprättades i samband med Företrädes-
emissionen och som finns tillgängligt på 
 Alelions hemsida, www.alelion.com.

LÅNEAVTAL
Alelion förlängde under året ett tidigare bevil-
jat lån på 30 Mkr samt checkkrediten på  
15 Mkr till mars 2022. Förlängningen skedde 
med hjälp av ägargarantier från bolagets 
 huvudägare och var ett led i arbetet med att 
trygga bolagets mer långsiktiga finansiering. 

FÖRETAGSLEDNING 
Alelion Energy Systems har genomfört två 
nyckelrekryteringar och förstärkt företags-
ledningen med en ny finanschef, Christian 
Bergaust, samt en ny chef för marknad  
och försäljning, Anders Dison.

FORTSATT SATSNING PÅ UTVECKLINGS-
PROJEKT INOM SPECIALFORDON
Alelion har under året fortsatt sina utveck-
lingsprojekt mot nederländska Terberg, tyska 
Kamag, två projekt inom den finska koncer-
nen Cargotec Oy, Kalmar (som ingår i Cargo-
tec Oy) samt ett projekt till det svenska före-
taget Huddig AB. 

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernen består av moderbolaget Alelion 
Energy Systems AB samt dotterbolaget 
 Alelion Crew AB. Alelion Crew AB bedriver 

ingen operativ verksamhet, utan har enbart 
teckningsoptioner i eget förvar. 

OMSÄTTNING 
Nettoomsättningen minskade under räken-
skapsåret till 18,9 (92,0) Mkr. Den lägre netto-
omsättningen härleds främst till att  Alelions 
trucktillverkande kunder, som varit betydande 
för den tidigare volymtillväxten, valt att ta hem 
tillverkningen av litiumjonbatterier. Nya projekt 
inom specialfordon pågår och under slutet av 
fjärde kvartalet påbörjades serie tillverkning  
och leveranser av batterier till  Terberg. Orderin-
gången minskade  under  helåret till 26,0 (83,6) 
Mkr. Detta beror framför allt på att nuvarande 
kundstock lägger order som sträcker sig tre 
månader framöver. Under året har fokus legat 
på innevarande kundutvecklingsprojekt för att 
säkra framtida intäkter. Planerade aktiviteter 
på längre sikt är base rade på kundstockens 
prognoser. Volymnedgången i trucksegmentet 
har ännu inte kunnat mötas av orderingång från 
nya kanaler respektive nya kunder. Effekten av 
covid-19 har påverkat order ingången negativt 
under perioden då beslutsprocesserna har för-
längts, detta samt idigt som en omställning av 
affären pågår. 
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KOSTNADER
Rörelsens kostnader för helåret uppgick till 
-119,8 Mkr (186,8). 

Uppnådd kostnadseffektivisering under 
året har bromsats något till följd av ökade 
aktiviteter i samband med uppstart av serie-
tillverkning i andra hälften av fjärde kvartalet. 
Årets kostnader för personal, externa kost-
nader och av-/nedskrivningar var -95,8 Mkr 
(-105,8). 

Valutakursdifferenser för helåret 2020 
uppgick till 0,2 Mkr (-1,0). 

Under året aktiverades utvecklingskost-
nader om 6,8 Mkr (26,8). 

Avskrivningar för aktiverade utvecklings-
kostnader uppgick till -14,0 Mkr (-7,9).

NEDSKRIVNINGAR
Företaget har beslutat att skriva ner värdet  
av det återstående bokförda värdet av förvär-
vade tillgångar motsvarande -14,7 Mkr. 
 Nedskrivningarna är goodwill med -2,4 Mkr, 
förvärvade immateriella rättigheter -8,2 Mkr 
och aktiverade utvecklingskostnader med  
-4,1 Mkr. Rest värdet på dessa tillgångar 
 motsvarar 0,0 Mkr per 31 december 2020.  
En återföring av nedskrivningarna kan ske  
i framtiden när ett eventuellt nyttjande av 
dessa tillgångar är aktuellt och då baserat på 
förväntat kassaflöde. Vidare har företaget skri-
vit ner lagervärdet på förra generationens bat-
terier med -5,4 Mkr. Sammanlagt under 2020 
har nedskrivningar gjorts med -20,1 Mkr. 

 

RESULTAT
För helåret uppgick rörelseresultatet till -93,1 
Mkr (-65,5) och nettoresultatet till -96,4 Mkr 
(-78,2) samtidigt som bolagets utvecklings-
aktiviteter följer plan. Korrigerat för nedskriv-
ningen om -20,1 Mkr uppgick nettoresultatet 
till -76,3 Mkr. 

Företaget har under året erhållit stöd för 
korttidspermittering motsvarande 265 Tkr. 

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
för helåret uppgick till -50,4 Mkr (-47,8). 
 Likvida medel uppgick till 24,0 Mkr vid perio-
dens slut att jämföra med 23,3 Mkr vid årets 
början. Outnyttjad checkkredit uppgick till 
15,0 Mkr per 31 december 2020.

MODERBOLAGETS OMSÄTTNING  
OCH RESULTAT
Omsättning
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 
18,9 Mkr (91,8).

Kostnader
Moderbolagets kostnader för helåret uppgick 
till -119,8 Mkr (-180,6).

Resultat
För helåret uppgick rörelseresultatet till  
-93,1 Mkr (-60,8) och nettoresultatet till 
-96,4 Mkr (-79,3).

STYRELSENS FÖRSLAG TILL  
VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande  
står följande vinstmedel (tkr):

Överkursfond 419 222
Balanserat resultat -292 612
Årets resultat -96 382
kronor 30 228
Styrelsen föreslår att  
vinstmedlen disponeras så att  
i ny räkning överförs 30 228

30 228

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING  
OCH VÄSENTLIGA RISKFAKTORER 
Arbetet med att anpassa organisationen kost-
nadsmässigt till de nya förutsättningarna fort-
går. 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 
 för väntat resultat. 

Styrelsen och ledningen gör löpande be-
dömningar av de risker som kan påverka såväl 
värderingen av koncernen tillgångar och skuld-
er 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. 

Den pågående covid-19 pandemin 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 besluts-
vägar är längre och mer avvaktande vilket 
skapar en osäkerhet kring nya order. Pågåen-
de utvecklingsprojekt anses inte vara i faro-
zonen utan fokus på projekt inom elektrifie-
ring 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 när-
maste 12 månaderna. Styrelsens bedömning är 
att bolagets kassa kommer att vara för brukad 
inom 6 månader om inte nytt kapital tillförs. 
För att säkerställa fortsatt drift och återbetal-
ning av utestående kortfristiga lån så måste  
en ny finansieringslösning komma på plats. 

Genom ägargarantier har Alelion under 
2020 förlängt ett lån på 30 Mkr samt  
erhållit en rörelsekredit på 15 Mkr fram  
till 31 mars 2022. 

Ledningen har ett fortsatt fokus på kassa-
flöde och försäljning som tillsammans med 
planerade projekt och lanseringar ligger till 
grund för en mer robust finansiell situation. 

I samband med Alelions expansion fortgår 
arbetet med att hitta en hållbar finansiering 
av pågående utvecklingsprojekt och ökning  
i rörelsekapitalet. En framgångsrik TO2 eller 
liknande finansiell lösning, tillsammans med 
fortsatta effektiviseringsåtgärder, är en för-
utsättning för fortsatt verksamhet i bolaget.
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Framtida kapitalanskaffningsåtgärder kan 
resultera i utspädning 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 kun-
na erhålla nödvändig finansiering eller att 
sådan finansiering kan erhållas på för befint-
liga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett miss-
lyckande med att erhålla ytterligare finansie-
ring vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget 
måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta 
sina verksamheter. Eftersom finansiering inte 
är garanterad för kommande tolvmånaders-
period måste vi upplysa om att det finns 
 väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende bola-
gets 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 ledning-
ens och styrelsens bedömning är att det finns 
ett flertal alternativ för att erhålla finansie-
ring. 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 före-
tagets kunder inte uppfyller sina åtaganden, 
det vill säga att betalning ej erhålls för kund-
fordringar, utgör en kundkreditrisk.  Uteblivna 

försäljningslikvider eller andra  intäkter kan ha 
en negativ påverkan på verksam hetens finan-
siella resultat. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
 RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
I januari fick Alelion ytterligare en uppfölj-
ningsorder från den globala specialfordonstill-
verkaren Terberg Group värd 8 MSEK. Ordern 
är den tredje uppföljningsordern från Terberg 
Group och den fjärde sedan de båda bolagen 
tecknade ett samarbetsavtal 2018. Den nya 
ordern ska levereras under första halvåret 
2021. Ordern omfattar liksom tidigare även 
serviceavtal.

I februari kom första betydande ordern 
från nytt distributörsnätverk på litiumjonbat-
terier för drygt 1 MSEK från Gama Akü Ltd, 
en av de största turkiska distributörerna av 
batterier för industriellt bruk. Ordern kommer 
levereras och faktureras under andra kvarta-
let. Gama Akü ingår i Alelions nyetablerade 
nätverk av distributörer inom materialhante-
ring i Europa. Alelion har under det senaste 
halvåret strategiskt säkrat distributionskana-
ler i Europa och har nu avtal med ett tiotal 
distributörer som täcker de viktigaste mark-
naderna. I flertalet europeiska länder finns  
nu utbildade säljare, vilket öppnar en ny 
 kanal till marknaden för Alelion. 

I mars mottog Alelion en order av tyska 
specialfordonstillverkaren KAMAG på hög-
spänningsbatterier. Batterierna kommer att 
elektrifiera drivlinan i logistikfordon. Beställ-
ningen uppgår till 3,4 MSEK och levereras till 
KAMAG med start andra kvartalet 2021.

I mars fick Alelion ytterligare en uppfölj-
ningsorder från den globala specialfordonstill-
verkaren Terberg Group värd 8 MSEK. Ordern 
är den fjärde uppföljningsordern från Terberg 
Group och den femte sedan de båda bolagen 
tecknade ett samarbetsavtal 2018. Den nya 
ordern ska levereras efter sommaren 2021.

Sammanlagt har Alelion mottagit orders 
på motsvarande 21 Mkr under årets första  
tre månader.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Koncern Moderbolaget

Koncernens ekonomiska utveckling  
i sammandrag (Tkr) 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning, tkr 18 912 92 046 185 153 18 912 91 767 179 146 137 457 47 752

Resultat efter finansiella poster, tkr -96 382 -78 193 -41 182 -96 382 -79 253 -40 163 -30 694 -18 336

Balansomslutning, tkr 133 658 174 893 192 673 133 658 174 893 189 661 151 625 121 765

Antal anställda, st 38 37 47 38 37 31 25 18

Soliditet, % 55,6 62,9 34,4 55,6 62,9 35,5 70,7 81,8

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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(Tkr) Not 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -93 090 -65 516
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 21 33 474 18 362
Erhållen ränta 1 0
Erlagd ränta -3 787 -13 074
Betald inkomstskatt 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital -63 402 -60 228

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Minskning/ökning av varulager 8 221 14 985
Minskning/ökning av kundfordringar 1 565 12 134
Minskning/ökning av rörelsefordringar 4 645 -3 717
Minskning/ökning av leverantörsskulder -804 -17 659
Minskning/ökning av rörelseskulder -668 6 680
Kassaflöde från den löpande verksamheten -50 444 -47 805

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -446 -15 597
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 382 -26 838
Avkonsolidering dotterbolag 0 -1 032
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 828 -43 467

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Skulder till kreditinstitut -2 056 -42 016
Nyemissioner och teckningsoptioner 60 789 121 910
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 58 733 79 894

Periodens kassaflöde 461 -11 378

Valutaförändring i likvida medel 184 -1 019
Förändring likvida medel 645 -12 397

Likvida medel vid periodens början 23 324 35 721
Likvida medel vid periodens slut 23 969 23 324

(Tkr) Not 2020 2019

Nettoomsättning 1 18 912 92 046
Aktiverat arbete för egen räkning 3 6 766 26 777
Övriga rörelseintäkter 1 023 1 853
Summa intäkter 26 701 120 676

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -23 969 -80 995
Personalkostnader 4 -31 327 -36 492
Övriga externa kostnader 3,5,6 -29 217 -44 971
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 7,8,9,10,11 -35 277 -23 320
Övriga rörelsekostnader 0 -1 019
Summa rörelsens kostnader -119 791 -186 797
Avkonsolidering av dotterbolag 0 606
Rörelseresultat -93 090 -65 516

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 1 61
Räntekostnader och liknande resultatposter 18 -3 293 -12 738
Summa resultat från finansiella poster -3 291 -12 677

Resultat efter finansiella poster -96 382 -78 193

Skatt på årets resultat 14 0 0
Nettoresultat -96 382 -78 193

Resultat per aktie, kr -0,60 -0,80
Genomsnittligt antal aktier 160 260 005 98 256 500
Antal aktier vid periodens slut 223 182 620 147 384 750

Koncernen 

Resultaträkning
Koncernen 

Kassaflödesanalys

FINANSIELL INFORMATION
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Tillgångar (Tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 39 684 50 449
Patent, licenser samt liknande rättigheter 7 0 9 373
Goodwill 8 0 2 757

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 9 26 368 30 795
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 1 028 1 156
Pågående nyanläggning 11 0 0
Summa anläggningstillgångar 67 080 94 530

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 12 29 209 42 022
Förskott till leverantörer 4 592 0

33 801 42 022

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 171 5 736
Aktuella skattefordringar 410 223
Övriga kortfristiga fordringar 2 502 7 158
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 725 1 901

8 808 15 018

Kassa och bank 23 969 23 324
Summa omsättningstillgångar 66 577 80 364

Summa tillgångar 133 658 174 894

Eget kapital och skulder (Tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL

Aktiekapital 4 464 2 948
Övrigt tillskjutet kapital 459 316 400 043
Annat eget kapital inklusive årets resultat -389 407 -293 025
Summa eget kapital 74 373 109 966

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 20 34 472 35 639
Summa långfristiga skulder 34 472 35 639

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för garantier 19 3 639 5 259
Summa avsättningar 3 639 5 259

KORTFRISTIGA SKULDER

Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Skulder till kreditinstitut 20 1 167 2 056
Leverantörsskulder 7 654 8 458
Övriga kortfristiga skulder 5 182 1 324
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 7 171 12 192
Summa kortfristiga skulder 21 174 24 030

Summa eget kapital och skulder 133 658 174 894

Koncernen 

Balansräkning

FINANSIELL INFORMATION
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(Tkr) Not 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -93 090 -60 832
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 21 33 474 18 462
Erhållen ränta 1 0
Erlagd ränta -3 787 -12 717
Betald inkomstskatt 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital -63 402 -55 087

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Minskning/ökning av varulager 8 221 15 017
Minskning/ökning av kundfordringar 1 565 11 573
Minskning/ökning av rörelsefordringar 4 645 -4 103
Minskning/ökning av leverantörsskulder -804 -17 484
Minskning/ökning av rörelseskulder -668 6 952
Kassaflöde från den löpande verksamheten -50 444 -43 132

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -446 -15 295
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 382 -26 282
Avkonsolidering dotterbolag 0 0
Utlåning till dotterföretag 0 -6 097
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 828 -47 674

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Skulder till kreditinstitut -2 056 -41 127
Nyemissioner och teckningsoptioner 60 789 121 910
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 58 733 80 783

Periodens kassaflöde 461 -10 023

Valutaförändring i likvida medel 184 -1 019
Förändring likvida medel 645 -11 041

Likvida medel vid periodens början 22 864 33 905
Likvida medel vid periodens slut 23 509 22 864

(Tkr) Not 2020 2019

Nettoomsättning 1 18 912 91 767
Aktiverat arbete för egen räkning 3 6 766 26 282
Övriga rörelseintäkter 1 023 1 693
Summa intäkter 26 701 119 742

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -23 970 -80 393
Personalkostnader 4 -31 327 -33 307
Övriga externa kostnader 3,5,6 -29 217 -43 041
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 7,8,9,10,11 -35 277 -22 814
Övriga rörelsekostnader 0 -1 019
Summa rörelsens kostnader -119 791 -180 574

Rörelseresultat -93 090 -60 832

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag 0 -6 100
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 1 432
Räntekostnader och liknande resultatposter 18 -3 293 -12 753
Summa resultat från finansiella poster -3 291 -18 421

Resultat efter finansiella poster -96 382 -79 253

Skatt på årets resultat 14 0 0
Nettoresultat  -96 382 -79 253

Resultat per aktie, kr -0,60 -0,80
Genomsnittligt antal aktier 160 260 005 98 256 500
Antal aktier vid periodens slut 223 182 620 147 384 750

Moderbolaget 

Resultaträkning
Moderbolaget 

Kassaflödesanalys
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Tillgångar (Tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 39 684 50 449
Patent, licenser samt liknande rättigheter 7 0 9 373
Goodwill 8 0 2 757

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 9 26 368 30 795
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 1 028 1 156
Pågående nyanläggning 11 0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 50 50
Fordringar dotterbolag 410 410

Summa anläggningstillgångar 67 540 94 989

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 12 29 209 42 022
Förskott till leverantörer 4 592 0

33 801 42 022

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 171 5 736
Aktuella skattefordringar 410 223
Övriga kortfristiga fordringar 2 502 7 158
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 725 1 901

8 808 15 017

Kassa och bank 23 509 22 864
Summa omsättningstillgångar 66 117 79 903

Summa tillgångar 133 658 174 893

Eget kapital och skulder (Tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL

Aktiekapital 4 464 2 948
Fond för utvecklingsutgifter 39 684 46 350
Summa bundet eget kapital 44 148 49 298

FRITT EGET KAPITAL

Överkursfond 419 222 353 283
Balanserad vinst eller förlust -292 612 -213 359
Periodens vinst eller förlust -96 382 -79 253
Summa fritt eget kapital 30 228 60 671

Summa eget kapital 74 376 109 968

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 20 34 472 35 639
Summa långfristiga skulder 34 472 35 639

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för garantier 19 3 639 5 259
Summa avsättningar 3 639 5 259

KORTFRISTIGA SKULDER

Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Skulder till kreditinstitut 20 1 167 2 056
Leverantörsskulder 7 654 8 458
Övriga kortfristiga skulder 5 182 1 321
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 7 169 12 192
Summa kortfristiga skulder 21 171 24 027

Summa eget kapital och skulder 133 658 174 893

Moderbolaget 

Balansräkning
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(Tkr) Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital
Annat eget kapital  

inklusive årets resultat Summa eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 983 280 098 -214 832 66 249
Nyemission 1 965 132 646 0 134 611
Emissionskostnader efter skatteeffekt 0 -12 698 0 -12 698
Teckningsoptioner 0 -3 0 -3
Årets resultat 2019 0 0 -78 193 -78 193
Utgående balans per 31 december 2019 2 948 400 043 -293 025 109 966

Ingående balans per 1 januari 2020 2 948 400 043 -293 025 109 966
Nyemission 1 516 66 702 68 218
Emissionskostnader efter skatteeffekt 0 -7 429 -7 429
Årets resultat 2020 0 0 -96 382 -96 382
Utgående balans per 31 december 2020 4 464 459 316 -389 407 74 373

(Tkr) Aktiekapital
Fond för  

utvecklingsutgifter Överkursfond Fritt eget kapital Summa eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 983 35 256 244 429 -213 357 67 311
Omföring från fritt EK till fond för utv avg 0 11 094 -11 094 0 0
Emissionskostnader efter skatteeffekt 0 0 -12 698 0 -12 698
Nyemission 1 965 0 132 646 0 134 611
Teckningsoptioner 0 0 0 -3 -3
Årets resultat 2019 0 0 0 -79 253 -79 253
Utgående balans per 31 december 2019 2 948 46 350 353 283 -292 612 109 968

Ingående balans per 1 januari 2020 2 948 46 350 353 283 -292 612 109 968
Omföring från fritt EK till fond för utv avg 0 -6 666 6 666 0 0
Emissionskostnader efter skatteeffekt 0 0 -7 429 0 -7 429
Nyemission 1 516 0 66 702 0 68 218
Teckningsoptioner 0 0 0 0 0
Årets resultat 2020 0 0 0 -96 382 -96 382
Utgående balans per 31 december 2020 4 464 39 684 419 222 -388 994 74 376

Koncernen 

Förändring i eget kapital

Moderbolaget 

Förändring i eget kapital
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NOT 1
KONCERNENS REDOVISNINGS-  
OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Alelion Energy Systems AB:s årsredovisning och koncern-
redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens 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 Energy 
Systems AB genom avtal har ett bestämmande inflytande klas-
sificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovis-
ningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finan-
siella 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 in-
flytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas 
inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minori-
tetens 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 valutakurs-
differenser som uppkommer redovisas i ackumulerade valuta-
kursdifferenser i koncernens eget kapital. 

REDOVISNING AV STATLIGT STÖD
Under året har koncernen erhållit bidrag från Vinnova om 839 
Tkr samt stöd för korttidspermittering motsvarande 265 Tkr.

UTLÄNDSKA VALUTOR 
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas 
till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräk-
nas enligt transaktionsdagens avistakurs.

INTÄKTER
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar 
övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljnings-
villkoren.

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

INKOMSTSKATTER
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skattereg-
ler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas 
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när 
det finns en legal rätt till kvittning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträck-
ning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och ned-
skrivningar.

I koncernredovisningen tillämpas aktiveringsmodellen för 
internt upparbetade immateriella tillgångar. Avskrivningar görs 
linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för 
internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår 
till fem år. Patent, licenser samt liknande rättigheter skrivs av 
på 5–10 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 even-
tuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande ut-
gifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter 
läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget 

 framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda 
ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunk-
ten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas 
som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust 
vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig 
 rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anlägg-
ningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp 
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella 
tillgångar. Inga låneutgifter aktiveras.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer 3–10 år. Förbättrings-

utgift 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 
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs 
den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskriv-
ningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det 
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande 
enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits 
ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör 
göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och åter-
föringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.

LEASINGAVTAL
Koncernen innehar endast operationella leasingavtal. Leasing-
avgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 
kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaff-
ningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balans-
räkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, 
 leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas  
i balansräkningen när Alelion Energy Systems AB blir part  
i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätt-
en 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 för-
pliktelserna 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 balans-
dagen, 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 an-
skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbeta-
las vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets ef-
fektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade 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 förmåns-
bestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar 
företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte 
någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytter-
ligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtag-
ande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med  
att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts. Vid 
förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt riskerna 
för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och 
att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika 
från förväntningarna. 

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom kon-
cernen 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 så-
dan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon fram-
tida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när 
företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna så-
dan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskatt-
ningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera för-
pliktelsen 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 belop-
pet kan göras.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade 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 anskaffnings-
värde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt för-
värvskostnader. 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 upp-
skjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

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 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 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som 
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisa-
de 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 5,4 Mkr. Utöver detta har Koncer-
nen bedömt att det redovisade lagret kommer att kunna använ-
das i utveckling och tillverkning av framtida batterier och att 
det inte finns något nedskrivningsbehov av befintligt lager. 
 Inkurans i varulagret anses vara en bedömningsfråga som är  
av väsentlig betydelse för bolagets räkenskaper med hänsyn  
till varulagrets storlek.

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN, 
 PATENT OCH GOODWILL 
Koncernen har under året aktiverat ytterligare utvecklingskost-
nader av batterier. Som framgår av redovisningsprinciperna så 
tillämpar bolaget aktiveringsmodellen för internt upparbetade 
immateriella tillgångar. 

Koncernen har under året skrivit ned värdet på immateriella 
tillgångar, goodwill och balanserade utvecklingskostnader som 
uppkommit i samband med förvärvet av Caterva till 0,0 Mkr. 
Koncernen har gjort bedömningen att det är sannolikt att de 
immateriella tillgångarna gemensamt kan komma att generera 
framtida ekonomiska fördelar och återföring av nedskrivningar-
na kan ske i framtiden när ett eventuellt nyttjande av dessa till-
gångar är aktuellt och då baserat på förväntat kassaflöde. 

NOT 3
BALANSERADE UTGIFTER  
FÖR UTVECKLINGSARBETEN

Moderbolaget 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDE
Ingående anskaffningsvärden 105 423 79 141
Årets aktiveringar 7 382 26 282
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 112 805 105 423

AVSKRIVNINGAR
Ingående avskrivningar -44 974 -37 053
Årets avskrivningar -14 031 -7 921
Utgående ackumulerade 
 avskrivningar -59 006 -44 974

NEDSKRIVNINGAR
Ingående nedskrivningar -10 000 0
Årets nedskrivningar -4 115 -10 000
Utgående ackumulerade 
 nedskrivningar -14 115 -10 000

Utgående restvärde enligt plan 39 684 50 449

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDE
Ingående anskaffningsvärden 106 448 80 165
Årets aktiveringar 7 382 26 282
Utrangeringar Alelion GmbH  
i konkurs 2019 -1 024 0
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 112 805 106 448

AVSKRIVNINGAR
Ingående avskrivningar -44 974 -37 053
Årets avskrivningar -14 031 -7 921
Utgående ackumulerade 
 avskrivningar -59 006 -44 974

NEDSKRIVNINGAR
Ingående nedskrivningar -11 024 -1 024
Årets nedskrivningar -4 115 -10 000
Utrangeringar Alelion GmbH  
i konkurs 2019 1 024 0
Utgående ackumulerade 
 nedskrivningar -14 115 -11 024

Utgående restvärde enligt plan 39 684 50 449

NOT 4
LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR  
OCH SOCIALA KOSTNADER

Koncernen 2020 2019

ANTAL STYRELSELEDAMÖTER  
PÅ BALANSDAGEN

Kvinnor 0 0
Män 6 6
Totalt 6 6

ANTAL VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRER OCH ANDRA  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Kvinnor 2 3
Män 3 2

Totalt antal styrelse, VD och andra 
ledande befattningshavare 11 11

ANTAL ANSTÄLLDA

Kvinnor 9 9
Män 29 28
Totalt antal anställda  
kvinnor och män 38 37

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR 
OCH SOCIALA KOSTNADER

Styrelse, VD och ledande 
 befattningshavare 4 471 7 494
Övriga anställda 16 278 18 051
Löner totalt 20 749 25 545

Sociala kostnader enligt lag  
och avtal 6 001 7 986
Pensionskostnader 3 343 3 639
Totalt 30 093 37 170

LEDNINGEN
Till VD har det under året totalt utgått lön och ersättningar 
med 1 224 tkr. Till VD utgår utöver fast månadslön rörlig 
 ersättning om uppställda resultatmål uppnås. Ersättningen 
fastställs av styrelsen. Under verksamhetsåret uppgick i rörlig 
ersättning totalt 0 (0) kr. 
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Av bolagets totala pensionskostnader avser 347 tkr (492 tkr) 
VD och 754 tkr (683 tkr) övriga ledande befattningshavare. 

För VD gäller en uppsägningstid om 9 månader vid uppsäg-
ning från bolagets sida. VD ska erhålla oförändrad lön och övri-
ga anställningsförmåner under uppsägningstiden. Vid uppsäg-
ning från VDs sida ska en uppsägningstid om 6 månader gälla. 

Under föregående år utgick det lön och ersättningar till 
före gående VD och tf. VD med totalt 2 463 tkr ( lön till tf VD 
med 360 tkr samt lön till fd. VD med 2 103 tkr, varav avgångs-
vederlag 783 tkr). Föregående år uppgick totala pensionskost-
nader för VD till 492 tkr ( till tf VD med 64 tkr och till fd. VD 
med 427 tkr). 

Ersättning VD 2020 2019

Åsa Nordström 1 224 360
Daniel Troedsson* 0 2 103

1 224 2 463

* I lön 2019 för Daniel Troedsson ingår ett avgångsvederlag om 783 tkr.

STYRELSEN 
Enligt stämmobeslut i maj 2020 (2019) utgår styrelsearvode 
för perioden fram till nästa årsstämma med ett fast arvode om 
sammanlaget 750 (850) tkr till styrelsens ledamöter, varav 250 
(250) tkr ska utgå till styrelsens ordförande, och 100 (100) tkr 
ska utgå vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter.

Ersättning styrelse 2020 2019

Jan Forsberg 250 250
Karl Bergman 75 150
Per Grunewald 100 100
Tommy Nilsson 100 100
Håkan Sandberg 100 100
Lennart Sparud 150 150

775 850

NOT 5
OPERATIONELLA  
LEASINGAVTAL

Moderbolaget och Koncernen 2020 2019

Framtida minimileasingavgifter,  
som skall erläggas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 3 875 3 764
Förfaller till betalning senare än  
ett men inom 5 år 9 695 15 037
Förfaller till betalning senare än  
fem år 0 3 702

13 570 22 504
Under perioden kostnadsförda 
 leasingavgifter 3 907 4 164

NOT 6
ARVODE OCH KOSTNADERSÄTTNINGAR  
TILL REVISORER

Moderbolaget och Koncernen 2020 2019

PWC

Revisionsarvode 485 685
Revisionsverksamhet utöver 
 revisionsuppdraget 38 475
Skatterådgivning 28 0
Övriga arvoden 366 338
Summa 917 1 498

NOT 7
PATENT, LICENSER SAMT  
LIKNANDE RÄTTIGHETER

Moderbolaget 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDE
Ingående anskaffningsvärde 11 248 11 248
Årets anskaffningar 0 0
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 11 248 11 248

AVSKRIVNINGAR
Ingående avskrivningar -1 875 -750
Årets avskrivningar -1 125 -1 125
Utgående ackumulerade 
 avskrivningar -2 999 -1 875

NEDSKRIVNINGAR
Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar -8 248
Utgående ackumulerade 
 nedskrivningar -8 248
Utgående redovisat värde 0 9 373

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDE
Ingående anskaffningsvärde 11 761 11 761
Årets anskaffningar 0 0
Utrangeringar Alelion GmbH  
i konkurs 2019 -514 0
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 11 248 11 761

AVSKRIVNINGAR
Ingående avskrivningar -1 960 -835
Årets avskrivningar -1 125 -1 125
Utrangeringar Alelion GmbH  
i konkurs 2019 86 0
Utgående ackumulerade 
 avskrivningar -2 999 -1 960

NEDSKRIVNINGAR
Ingående nedskrivningar -428 -428
Årets nedskrivningar -8 248 0
Utrangeringar Alelion GmbH  
i konkurs 2019 428 0
Utgående ackumulerade 
 nedskrivningar -8 248 -428
Utgående redovisat värde 0 9 373
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NOT 8 GOODWILL

Moderbolaget och Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDE

Ingående anskaffningsvärde 3 308 3 308
Årets anskaffningar 0 0
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 3 308 3 308

AVSKRIVNINGAR

Ingående avskrivningar -551 -221
Årets avskrivningar -331 -331
Utgående ackumulerade 
 avskrivningar -882 -551

NEDSKRIVNINGAR

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar -2 426 0
Utgående ackumulerade 
 nedskrivningar -2 426 0
Utgående redovisat värde 0 2 757

NOT 9
INVENTARIER, VERKTYG  
OCH INSTALLATIONER

Moderbolaget 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDE
Ingående anskaffningsvärde 38 411 12 370
Årets anskaffningar 446 12 543
Omklassificeringar från pågående 
nyanläggningar 0 13 498
Årets utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 38 858 38 411

AVSKRIVNINGAR
Ingående avskrivningar -7 617 -4 293
Årets utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -4 873 -3 324
Utgående ackumulerade 
 avskrivningar -12 490 -7 617
Utgående redovisat värde 26 368 30 795

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDE
Ingående anskaffningsvärde 41 132 15 090
Årets anskaffningar 446 12 543
Omklassificeringar från pågående 
nyanläggningar 0 13 498
Årets utrangeringar 0 0
Utrangeringar Alelion GmbH  
i konkurs 2019 -2 720 0
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 38 858 41 132

AVSKRIVNINGAR
Ingående avskrivningar -8 043 -4 719
Årets utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -4 873 -3 324
Utrangeringar Alelion GmbH  
i konkurs 2019 426 0
Utgående ackumulerade 
 avskrivningar -12 490 -8 043

NEDSKRIVNINGAR
Ingående nedskrivningar -2 294 -2 294
Årets nedskrivningar 0 0
Utrangeringar Alelion GmbH  
i konkurs 2019 2 294 0
Utgående ackumulerade 
 nedskrivningar 0 -2 294
Utgående redovisat värde 26 368 30 795

NOT 10
FÖRBÄTTRINGSUTGIFT  
PÅ ANNANS FASTIGHET

Moderbolaget och Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDE

Ingående anskaffningsvärde 1 278 721
Årets anskaffningar 0 557
Årets utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 1 278 1 278

AVSKRIVNINGAR

Ingående avskrivningar -121 -5
Årets utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -128 -117
Utgående ackumulerade 
 avskrivningar -249 -121
Utgående redovisat värde 1 028 1 156

NOT 11
PÅGÅENDE  
NYANLÄGGNINGAR

Moderbolaget och Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 11 300
Under året nedlagda kostnader 0 2 198
Under året genomförda 
 omklassificeringar 0 -13 498
Utgående redovisat värde 0 0

NOT 12 VARULAGER

Moderbolaget och Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Färdigvarulager 11 460 7 039
Råvarulager 17 055 32 695
Produkter i arbete 694 2 288
Summa 29 209 42 022
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NOT 13
FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Moderbolaget och Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 916 898
Förutbetalda försäkringskostnader 292 623
Övriga förutbetalda kostnader 517 379

1 725 1 901

NOT 14
SKATT PÅ  
ÅRETS RESULTAT

Moderbolaget och Koncernen 2020 2019

Aktuell skatt 0 0
Uppskjuten skatt 0 0
Skatt på årets resultat 0 0

Redovisat resultat före skatt -96 382 -79 253

Skatt beräknad enligt gällande 
 skattesats 21,4% 20 626 16 960

Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
 kostnader -1 635 -1 466

Skatteeffekt avseende ej redovisad 
uppskjuten skattefordran 18 990 15 494
Redovisad skattekostnad 0 0

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. Bolaget har ett skattemässigt under-
skott som per 2020-12-31 uppgår till 425,6 (308,9) Mkr. 
Uppskjuten skattefordran till följd av detta uppgår till 87,7 
(63,6) Mkr med framtida beslutade skattesats om 20,6%. 
Denna är inte uppbokad i balansräkningen till följd av historiska 
förluster.  

Bolaget har gjort under 2019 gjort en justering för 2018 
års belopp för skatteeffekt för ej avdragsgilla kostnader från  
41 tkr till 3 763 tkr pga rättelse av fel. 

NOT 16 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Moderbolaget 2020-12-31 2019-12-31

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde 50 50
Förvärv 0 0
Nedskrivning 0 0
Utgående redovisat värde 50 50

Moderbolaget  
Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande Säte

Kapitalandel/
röstandel Antal aktier

Bokfört värde 
2020

Bokfört värde 
2019

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

Moderbolaget 2020-12-31 2019-12-31

FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

Ingående anskaffningsvärde 410 413
Tillkommande fordringar 0 6 100
Avgående fordringar 0 -3
Nedskrivning 0 -6 100
Utgående redovisat värde 410 410

NOT 15 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Moderbolaget 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna personalkostnader 4 020 5 879
Upplupna konsultkostnader 691 729
Övriga poster 2 458 5 584
Summa 7 169 12 192

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna personalkostnader 4 020 5 879
Upplupna konsultkostnader 691 729
Övriga poster 2 460 5 584
Summa 7 171 12 192
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NOT 17
ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER  
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Moderbolaget 2020 2019

Räntor 1 432
Summa 1 432
Varav avseende koncernföretag 0 372

Koncernen 2020 2019

Räntor 1 61
Summa 1 61

NOT 18
RÄNTEKOSTNADER  
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Moderbolaget 2020 2019

Räntor 3 292 12 753
Summa 3 292 12 753
Varav avseende koncernföretag 0 0

Koncernen 2020 2019

Räntor 3 292 12 738
Summa 3 292 12 738
Varav avseende koncernföretag 0 0

NOT 19
ÖVRIGA  
AVSÄTTNINGAR

Moderbolaget och Koncernen
Produkt-
garantier Summa

Saldo 2019-01-01 10 630 10 630
Nya avsättningar 2 629 2 629
Justeringar till följd av förändringar 
av nuvärden 0 0
Ianspråktaget belopp 0 0
Återfört outnyttjat belopp -8 000 -8 000
Saldo 2019-12-31 5 259 5 259

Saldo 2020-01-01 5 259 5 259
Nya avsättningar 380 380
Justeringar till följd av förändringar 
av nuvärden 0 0
Ianspråktaget belopp 0 0
Återfört outnyttjat belopp -2 000 -2 000
Saldo 2020-12-31 3 639 3 639

NOT 20 UPPLÅNING

Moderbolaget och Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 34 472 35 639
Summa 34 472 35 639

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 167 2 056
Summa 1 167 2 056
Summa räntebärande skulder 35 639 37 695

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 lång-
fristig del. Den kortfristiga delen uppgår till 1 166 tkr (1 166) 
och den långfristiga delen uppgår till 4 472 tkr (5 639).

NOT 21
JUSTERINGAR FÖR POSTER  
SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDE

Moderbolaget 2020 2019

Avskrivningar 20 488 22 814
Nedskrivningar 14 789 0
Avsättning till garantier -1 620 -5 371
Valutakursdifferenser -184 1 019
Summa justeringar 33 474 18 462

Koncernen 2020 2019

Avskrivningar 20 488 23 320
Nedskrivningar 14 789 0
Avsättning till garantier -1 620 -5 371
Valutakursdifferenser -184 1 019
Avkonsolidering dotterbolag 0 -606
Summa justeringar 33 474 18 362

NOT 22
STÄLLDA  
SÄKERHETER

Moderbolaget och Koncernen 2020-12-31 2019-12-31

FÖR EGNA SKULDER TILL 
 KREDITINSTITUT

Företagsinteckningar 4 000 23 500
Summa ställda säkerheter 4 000 23 500

Företagsinteckningen blev flyttad till ägararkiv under året 2020.

NOT 23
RESULTAT FRÅN ANDELAR  
I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget 2020-12-31 2019-12-31

Nedskrivning av andelar  
i dotterföretag 0 0
Nedskrivningar av långfristiga 
 fordringar i dotterföretag 0 -6 100
Summa 0 -6 100
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NOT 24
TRANSAKTIONER  
MED NÄRSTÅENDE

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 Fourier-
transform AB enligt avtal därom. Moderbolagsgarantierna är 
dock villkorat av att Alelion ersätter Fouriertransform AB, 
Pegroco Holding AB och Sammaj AB för den riskexponering 
som de utsätts för till följd av garantin gentemot bank. 
 Ersättningen uppgick under året till 1 692 Tkr (1 200 Tkr).
Inga inköp eller försäljning har skett mellan koncernföretagen. 

NOT 25
FÖRSLAG  
TILL VINSTDISPOSITION

Moderbolaget

TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE 
STÅR FÖLJANDE VINSTMEDEL (TKR):

Överkursfond 419 222
Balanserat resultat -292 612
Årets resultat -96 382
kronor 30 228

Styrelsen föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att i ny räkning överförs 30 228

30 228

NOT 26
VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
I januari fick Alelion ytterligare en uppföljningsorder från den 
globala specialfordonstillverkaren Terberg Group värd 8 MSEK. 
Ordern är den tredje uppföljningsordern från Terberg Group och 
den fjärde sedan de båda bolagen tecknade ett samarbetsavtal 
2018. Den nya ordern ska levereras under första halvåret 
2021. Ordern omfattar liksom tidigare även serviceavtal.

I februari kom första betydande ordern från nytt distribu-
törs nätverk på litiumjon batterier för drygt 1 MSEK från Gama 
Akü Ltd, en av de största turkiska distributörerna av batterier 
för industriellt bruk. Ordern kommer levereras och faktureras 
under andra kvartalet. Gama Akü ingår i Alelions nyetablerade 
nätverk av distributörer inom materialhantering i Europa. 
 Alelion har under det senaste halvåret strategiskt säkrat 

 distributionskanaler i Europa och har nu avtal med ett tiotal 
distributörer som täcker de viktigaste marknaderna. I flertalet 
europeiska länder finns nu utbildade säljare, vilket öppnar en 
ny kanal till marknaden för Alelion. 

I mars mottog Alelion en order av tyska specialfordons-
tillverkaren KAMAG på högspänningsbatterier. Batterierna 
kommer att elektrifiera drivlinan i logistikfordon. Beställningen 
uppgår till 3,4 MSEK och levereras till KAMAG med start 
 andra kvartalet 2021.

I mars fick Alelion ytterligare en uppföljningsorder från den 
globala specialfordonstillverkaren Terberg Group värd 8 MSEK. 
Ordern är den fjärde uppföljningsordern från Terberg Group och 
den femte sedan de båda bolagen tecknade ett samarbetsavtal 
2018. Den nya ordern ska levereras efter sommaren 2021.

Sammanlagt har Alelion mottagit orders på motsvarande  
21 Mkr under årets första tre månader.

2021-04-15

VERKSTÄLLANDE LEDNINGEN

Åsa Nordström
Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04-15
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor

STYRELSEN

Jan Forsberg
Ordförande

Tommy Nilsson Per Grunewald Håkan Sandberg Lennart Sparud

FINANSIELL INFORMATION

36   Alelion | Årsredovisning 2020



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 2020. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 21-36  
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 2020 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 Audi-
ting (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  
1-20 samt 38. 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 kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsent-
lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kun-
skap 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 informatio-
nen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rap-
portera 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 
 uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen under rubriken 
”Finansieringsrisk” om att då finansiering inte är garanterad  
för den kommande tolvmånadersperioden finns väsentliga 
 osäkerhetsfaktorer 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 
utifrån antagande om fortsatt drift då ledningens och styrelsens 
bedömning är att det finns ett flertal alternativ för att erhålla 
finansiering. Vid rapportens utgivande saknar bolaget likviditet 
och kassaflöde för att kunna driva bolaget vidare under de när-
maste 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 åter-

betalning av utestående kortfristiga lån så måste en ny finan-
sieringslösning komma på plats. 

I en situation där den fortsatta driften inte längre kan 
 förutsättas, 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 nedskriv-
ningsbehov 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 oegent-
ligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för be-
dömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
 något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
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hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller miss-
tag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som an-
vändare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredo-
visningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsin-
spektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisorns-
ansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Alelion Energy Systems AB för 
år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

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 koncer-
nens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
 annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens eko-
nomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bola-
gets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
 någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

 försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed  
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummel-
ser 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 beskriv-
ning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 15 april 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor
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Aktieägarinformation Definitioner Ordlista
FINANSIELL INFORMATION
Alelion publicerar årligen fyra delårsrapporter samt en års-
redovisning. Rapporterna finns tillgängliga att läsa och ladda 
ner eller beställa som utskrift från bolagets webbplats  
www.alelion.com 

Prenumeration på finansiella rapporter och press-
meddelanden kan göras via denna länk.  
(https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab)

FINANSIELL KALENDER 2021

7 maj 2021 Delårsrapport januari-mars

7 maj 2021 Årsstämma

26 augusti 2021 Delårsrapport januari-juni

18 november 2021 Delårsrapport januari-september

Bokslutskommuniké 2021 februari 2022

ÅRSSTÄMMA DEN 7 MAJ 2021
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd 
av covid-19 och med hänsyn till myndigheternas före skrifter 
och råd om undvikande av sammankomster för att minska risken 
för smittspridning genomförs Alelion Energy  Systems AB:s års-
stämma enbart genom förhandsröstning (post röstning) med 
stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att 
närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga 
rum. Liksom förra året blir det alltså en stämma utan  fysiskt 
deltagande och utan vanliga arrange mang i anslutning till 
 stämman.

Produktion: Stakeholder communication i samarbete med Carlund & Co.

Avkastning på eget kapital – resultat efter skatt i procent av 
genomsnittligt eget kapital

Eget kapital per aktie – eget kapital dividerat med antal aktier 
vid periodens slut

Genomsnittligt antal aktier – summa av antal aktier vid 
 periodens början och vid periodens slut dividerat med två

Kassaflöde per aktie – kassaflöde från den löpande verksam-
heten efter förändring av rörelsekapital dividerat med antal 
aktier vid periodens slut

Medelantal anställda - medelantalet anställda under räken-
skapsåret, omräknat till heltidstjänster.

Nettomarginal – resultat efter skatt i procent av omsättningen
Resultat per aktie – resultat efter skatt dividerat med genom-
snittligt antal aktier

Rörelsemarginal – rörelseresultat i procent av omsättningen

Soliditet – eget kapital i procent av balansomslutningen.

BMS – Battery Management System – ett elektroniskt system 
som övervakar och hanterar litiumjonceller.

Energilagringssystem – ett "smart" batteri, ett där battericell 
kombineras med mjukvara för att skapa en enhet som både 
lagrar energi och tillser att battericellerna förutsättningar är 
optimala, samt med en dator som är anpassat till applikationen 
som kommunicerar med omgivande system.

Energitäthet – mängden energi per volymenhet i ett ämne

Energy Management – är system som syftar till att optimera 
användningen av tillgänglig energi.

Litiumjonbatteri – batteri baserat på den senaste litiumjontek-
nologin, som kan lagra dubbelt så mycket energi per vikt och 
volymenhet som andra batteritekniker. Anod och katod består 
av litium och någon metalloxid, ofta järn, nickel, kadmium eller 
aluminium.

OEM – Original Equipment Manufacturer, ett företag som till-
verkar den slutliga produkten som kan säljas till marknaden,  
t ex trucktillverkare.

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE, DEFINITIONER OCH ORDLISTA
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