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• I början på oktober meddelade bolaget att utveck-
lingen av världens första energipark med tidvat-
tendrakar i Hestfjord, Färöarna, fortlöper enligt 
plan. Parkens totala planerade kapacitet är cirka 
30 MW och anläggningens årliga elproduktion 
uppskattas till 84 GWh. Det utvärderingsarbete 
som gjorts omfattar alla aspekter av platsutveck-
ling, inklusive miljökonsekvensstudier, kabelrutter 
och nätanslutningspunkter.

• I november deltog Minesto i den svenska närings-
livsdelegationen till FN:s klimattoppmöte COP27 i 
Egypten. Deltagandet var ett partnerskap med 
Business Sweden, och genererade mycket goda 
möjligheter att nå ut med information om Mines-
tos teknik till världens energiföretag och myndig-
heter. Minestos vd Martin Edlund deltog i flertal 
paneldiskussioner, möten och intervjuer med bred 
publicitet, däribland TT, Spotifys klimatpodd m.m. 

• I slutet på november meddelar bolaget att det 
driftsatta kraftverket Dragon 4 (100 kW) har leve-
rerat resultat på rekordnivåer när det gäller total 
elproduktion, topprestanda och energiomvandling 
i stort. Utvecklingen av det första kraftverket i 
megawattskala, Dragon 12 (1.2 MW) gör bety-
dande framsteg och installation planeras till våren 
2023.

• Som en del av Minestos bredare marknadsetable-
ring i Sydostasien ingick bolaget samarbetsavtal 
för projektutveckling i Nusa Tengara Barat-regio-
nen, Indonesien. Samarbetet med Eco Regions 
Indonesia syftar till att integrera bolagets teknik i 
en 100% förnybar energimix i regionen och är knu-
tet till Minestos medlemskap i det bilaterala pro-
grammet Sweden-Indonesia Sustainability Part-
nership (SISP) Energy Alliance. Initiativet utgör ett 
första steg i utbyggnad av fler, för bolaget, intres-
santa områden i Indonesien. 

• I december fördubblar Minesto produktionskapa-
citeten på sin nätanslutna anläggning i Vestman-
nasund, Färöarna, genom att installera ett andra 
fundament. Infrastrukturen till havs är därmed 
redo för installation av ett andra kraftverk, vilket 
möjliggör två Dragon 4 kraftverk i en första 
park-konfiguration. 

• I slutet på året tecknas ett långsiktigt hyresavtal 
med Vestmanna kommun och Färöiska elbolaget 
för strategisk hamntillgång och landyta för drift- 
och underhållsverksamhet. Avtalet ger tillträde 
till ett 2050 m2 stort område i innerhamnen i 
Vestmanna, Inni á Fjørð, inklusive en ny nätanslut-
ning. Området planeras bli ett nav för Minestos 
befintliga anläggning i Vestmannasund, så väl som 
bolagets planerade utbyggnad av kommersiella 
tidvattenparker i Hestfjord och Skopunafjord. 

Efter periodens utgång

• I januari når bolaget en kommersiell milstolpe, 
genom en första historisk försäljningsorder av 
tjänster för tidvattensiteutveckling i Asien, till ett 
initialt ordervärde om 35 000 EUR. Minesto har 
kontrakterats för att utvärdera en tidvattensite 
åt ett ledande asiatiskt företag inom offshore-en-
ergi för installation av Minestos Dragon Class 
kraftverk. 

• Minesto och det Färöiska elbolaget SEV stärker 
sitt partnerskap genom ett förnyat och utökat 
samarbetsavtal avseende tidvattenenergiutbygg-
nad på Färöarna. Ett viktigt tillägg i det utökade 
avtalet är exklusivitet i samarbetet avseende 
utveckling och utbyggnad av tidvattenparken i 
Hestjford.  

• I början på februari inleds ett strategiskt samar-
bete med en väletablerad projektutvecklare för 
tidvattenenergi i Filippinerna, Poseidon Renewa-
ble Energy Corporation. Parterna tecknar ett 
samarbetsavtal med avsikt att gemensamt eta-
blera tidvattenenergi med Minestos teknik i Filip-
pinerna. 

• Den 2 februari 2023 offentliggör bolaget att sty-
relsen i Minesto AB beslutar, under förutsättning 
av godkännande från extra bolagsstämma, att 
genomföra en delvis säkerställd företrädesemis-
sion av aktier motsvarande cirka 153,4 MSEK 
före avdrag för transaktionskostnader. Teck-
ningskursen har fastställts till 5,20 SEK per aktie.
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Minesto utvecklar teknologi för planerbar 

produktion av förnybar el ur havet. Med 

patenterad teknik exploateras tidvatten- 

och oceanströmmar med låga strömnings-

hastigheter. Teknologin kan installeras i 

områden där inga andra kända teknologier 

kan operera kostnadseffektivt. 

Koncernen består av moderbolaget 

Minesto AB som har huvudkontor i 

 Göteborg samt dotterbolagen Minesto  

UK Ltd, Minesto Taiwan Ltd, Sp/f Minesto 

Føroyar, Minesto Warrants One AB och 

Holyhead Deep Ltd. 

Koncernen har sitt säte i Göteborg och 

bolagets aktie (MINEST) är föremål för 

 handel på Nasdaq First North Growth 

 Market i Stockholm med G&W Fond-

kommission som Certified Adviser.

Läs mer på www.minesto.com

Minesto i korthet
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Koncernen i sammandrag

1 januari–31 december 2022

• Intäkterna uppgick till 45 749 Tkr (41 869) och utgjordes i huvud-

sak av aktiverat arbete för egen räkning med 42 818 Tkr (38 763).

•  Rörelseresultatet var –23 745 Tkr (–20 136). Det negativa 

 resultatet är hänförligt till affärsutveckling och administration 

kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personal-

kostnader och konsulter. 

•  Resultat per aktie var –0,61 (–0,11). Motsvarande resultat per 

aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga 

 teckningsoptioner var –0,61 kr (–0,11).

•  Vid räkenskapsårets utgång uppgick de aktiverade utvecklings-

kostnaderna till 377 172 Tkr (298 405), därtill kommer aktive-

rade utgifter för patent om 15 285 Tkr (14 432) inom de imma-

teriella anläggningstillgångarna 392 457 Tkr (312 838).  

• Bidrag togs under året upp till 71 794 Tkr (26 796), varav  

69 152 Tkr (24 245) har reducerat anskaffningsvärdet av de 

balanserade utvecklingskostnaderna. Under året genomfördes 

utbetalningar från bidragssystemen med 54 638 Tkr (20 758), 

varav 54 638 Tkr (19 809) avser godkända yrkanden och 

 resterande del avser förskott. 

•  Kassaflödet uppgick till –116 766 Tkr (45 396).

•  Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 453 343 Tkr  

(537 751).

Tkr Jan–dec 2022 Jan–dec 2021

Nettoomsättning — —

Rörelseresultat –23 745 –20 135

Resultat efter skatt  –84 439 –14 929

Periodens kassaflöde –116 766 45 396
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Minesto som bolag och vår unika teknik för utvinning av energi 
från tidvatten- och havsströmmar är idag starkare positionerat 
än någonsin för att leda branschen in i storskalig kommersialise-
ring. Behovet av grön omställning är enormt och därmed efter-
frågan på ny energiteknik som vår. 

Minestos teknik har det senaste året omsatts i produkter som 
bevisat sin konkurrenskraft via kontinuerlig elproduktion och 
oöverträffad prestanda. Ihop med den ökade efterfrågan på 
 förnybar, förutsägbar och lokalt producerad energi genererar 
detta ett stort antal nya marknadsmöjligheter. Vi kan också kon-
statera att Minesto har världens mest kompletta och erfarna 
team för prospektering av siter, teknikutveckling, installation, 
underhåll och drift av tidvattenkraftverk. Den förmågan omsät-
ter vi nu i installationsprojekt ihop med starka partners och 
kunder.

Med den bakgrunden är Minesto i sin starkaste position 
någonsin för att realisera en ny industri inom havsenergi. 

Minestos starka position består i:

• En verifierad och väl patenterad teknik, med konkurrens
kraftig produktionskostnad

• Ett produkterbjudande för microgrid redo för marknaden, 
som helhetslösning eller referensanläggning

• En driftsatt och uppgraderad anläggning som levererar el till 
kund på Färöarna

• En första försäljning av siteutveckling till energibolag i 
 Sydostasien

• En strategisk och växande projektportfölj på ett flertal 
 geografiska marknader

• Nya kommersiella partners

• En organisation med spetskompetens att leverera och 
 installera våra system till kund

• Produktions- och testkapacitet etablerad i Sverige och Wales

Fler marknadsmöjligheter och lokala projektutvecklare ansluter
Minestos havsenergiteknik finns nu med i planering och utvärde-
ring för förnybar energiomställning över hela världen. Kartan över 
de installationsplatser som nu utvärderas är vida spridd och det 
återspeglar potentialen i Minestos teknik. Vi väljer med stor 
omsorg de partners som kan realisera installationsmöjligheter 
med långsiktig stor utbyggnadspotential. Nyligen har vi offentlig-
gjort samarbeten i Filippinerna, Indonesien och och framsteg i 
Taiwan, i tillägg till hemmamarknaderna inom Europa med Wales 
och Färöarna i spetsen.

Filippinernas uppdaterade lagstiftning för att främja en över-
gång till mer förnybar energi med större utrymme för utländska 
investeringar och Taiwans nya subsidierade pris på tidvattenel är 
exempel på förbättrade förutsättningar för projektutvecklare att 
samarbeta med Minesto. 

Minesto driver på mot storskalig utbyggnad 
Minesto avser att bli en producent av kraftverk med ett brett 
utbud av service och expertkunskap inom marin energi. För att 
skapa denna marknadsposition utvecklar vi nu de första produk-
tionssiterna ihop med kunder och projektutvecklare. Det ger för-
utsättning att demonstrera teknikens kommersiella potential i 
stor skala och möjliggöra de första volymbeställningarna.

Vi genomför under första kvartalet 2023 en företrädese-
mission för att möjliggöra detta steg. 

Under 2022 har kapitalmarknaden förändrats fort och till-
gången på kapital för utvecklingbolag har minskat. Vi räknar med 
att genomföra emissionen på ett tillfredställande sätt med cirka 
80% i teckningsgarantier och teckningsåtaganden på plats. Detta 
ger oss rätt ekonomiska förutsättningar att nå våra affärsmål.

Vi genomför nu uppskalning av produkter till megawatt-skala 
(Dragon 12), arbetar vidare med Hestfjordprojektet på 30 MW 
och expanderar projektportföljen ihop med nya och befintliga 
partners.

Vi ser fram emot de nya utmaningar och möjligheter som 
2023 bär med sig.

Martin Edlund, VD

Kommentar från VD

Vi leder vägen mot kommersialisering 
av ny naturresurs

Minestos havsenergiteknik finns 
nu med i planering och utvärder-
ing för förnybar energiomställning 
över hela världen.
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Tkr Jan–dec 2022 Jan–dec 2021

Rörelsens intäkter

Aktiverat arbete för egen räkning 42 818 38 763

Övriga rörelseintäkter 2 931 3 106

Summa intäkter 45 749 41 869

Rörelsens kostnader   

Övriga externa kostnader –16 778 –15 114

Personalkostnader –52 456 –46 714

Avskrivningar –260 –176

Summa kostnader –69 494 –62 004

Rörelseresultat –23 745 –20 136

Resultat från finansiella poster   

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 272 1 379

Räntekostnader och liknande resultatposter –1 –21

Summa resultat från finansiella poster 1 271 1 358

Resultat efter finansiella poster –22 474 –18 777

Skatt på årets resultat –61 965 3 848

Resultat  –84 439 –14 929

Hänförligt till   

Moderbolagets aktieägare  –84 439 –14 929

Koncernen

Resultaträkning
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Tkr 31 dec 2022 31 dec 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 392 457 312 838

Materiella anläggningstillgångar 1025 809

Finansiella anläggningstillgångar 287 62 241

Summa anläggningstillgångar 393 769 375 888

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 57 827 32 724

Likvida medel 34 579 150 890

Summa omsättningstillgångar 92 406 183 614

SUMMA TILLGÅNGAR 486 175 559 501

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 453 343 537 751

Långfristiga skulder 500 500

Kortfristiga skulder 32 332 21 251

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 486 175 559 501

Koncernen

Balansräkning
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Tkr Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Annat eget  
 kapital inkl.  

årets resultat Totalt kapital

2021
Vid årets ingång 6 429 610 011 –204 656 411 784

Förändringar

Årets resultat — — –14 929 –14 929

Omräkningsdifferenser — — 17 17

Teckningsoptioner 454 142 799 — 143 252 

Emissionskostnader, efter skatteeffekt — –2 374 — –2 374

Summa förändringar 454 140 425 –14 912 125 967 

Eget kapital vid årets slut 6 883 750 436 –219 568 537 751

2022
Vid årets ingång 6 883 750 436 –219 568 537 751

Förändringar     

Årets resultat — —  –84 439  –84 439

Omräkningsdifferenser — — 31 31

Teckningsoptioner — — — —

Emissionskostnader, efter skatteeffekt — — — —

Summa förändringar 0 0 –84 408  –84 408

Eget kapital vid årets slut 6 883 750 436  –303 976 453 343

Koncernen

Rapport över förändring i eget kapital
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Tkr Jan–dec 2022 Jan–dec 2021

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster –22 474 –18 777

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet –825 –2 412

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar i rörelsekapital

–23 299 –21 189

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar –24 013 –2 361

Förändring av rörelseskulder 10 731 3 139

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –13 282 778

Kassaflöde från den löpande verksamheten –36 581 –20 411

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –79 619 –74 365

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –566 –90

Kassaflöde från investeringsverksamheten –80 185 –74 455

Finansieringsverksamheten

Teckningsoptioner 143 252

Emissionskostnader –2 990

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 140 262

Likvida medel vid periodens början 150 890 104 358

Periodens kassaflöde –116 766 45 396

Kursdifferens i likvida medel 455 1 136

Likvida medel vid periodens slut 34 579 150 890

Koncernen

Kassaflödesanalys
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Jan–dec 2022 Jan–dec 2021

Lönsamhet

Rörelseintäkter, Tkr 45 749 41 869

Rörelseresultat, Tkr –23 745 –20 136

Resultat efter skatt, Tkr  –84 439 –14 929

Avkastning på eget kapital, % neg. neg.

Kapitalstruktur  

Soliditet, % 93 96

Vägt genomsnitt av utestående aktier 137 655 143 134 438 674

Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner per balansdagen 1 320 250 1 768 250

Resultat per aktie, kr –0,61 –0,11

Resultat per aktie efter utspädning, kr –0,61 –0,11

Utdelning per aktie, kr 0 0

Personal  

Medelantalet anställda 63 59

Personalkostnader, Tkr –52 457 –46 714

Definitioner, se sid 17.

Kommentarer till koncernens resultat- och 
balansräkning
Ställning och resultat
Koncernens intäkter uppgick till 45 749 Tkr (41 869) och utgjordes 

i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning. Nettoomsätt-

ningen uppgick till 0 Tkr (0) och rörelseresultatet var –23 745 Tkr 

(–20 136). Det negativa resultatet är hänförligt till affärsutveckling 

och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland 

annat personalkostnader och konsulter. Av personalkostnaderna 

har 42 818 Tkr (38 763) aktiverats såsom arbete för egen räkning.

Vid räkenskapsårets utgång uppgick de aktiverade utvecklings-

kostnaderna till 377 172 Tkr (298 405), därtill kommer aktiverade 

utgifter för patent om 15 285 Tkr (14 432) inom de immateriella 

anläggningstillgångarna 392 457 Tkr (312 838). Samtliga utgifter 

är hänförliga till utvecklingen av Minestos teknologi och har akti-

verats hos moderbolaget. 

Bidrag togs under året upp till 71 794 Tkr (26 796), varav 

69 152 Tkr (24 245) har reducerat anskaffningsvärdet av de 

 balanserade utvecklingskostnaderna.

Kassaflöde och finansiell ställning
Under året genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 

54 638 Tkr (20 758), varav 54 638 Tkr (19 809) avser godkända 

yrkanden och resterande del avser förskott. 

Koncernens kassaflöde uppgick till –116 766 Tkr (45 396). De 

likvida medlen uppgick på balansdagen till 34 579 Tkr (150 890).

Förändringar i eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 453 343 

Tkr (537 751). 

På balansdagen fanns 137 665 143 (137 655 143) utestående 

aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr (0,05). 

Koncernen

Nyckeltal
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Tkr Jan–dec 2022 Jan–dec 2021

Rörelsens intäkter

Aktiverat arbete för egen räkning 27 459 23 660

Övriga rörelseintäkter 106 416

Summa intäkter 27 565 24 076

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –13 727 –10 876

Personalkostnader –36 380 –31 417

Avskrivningar –260 –176

Summa kostnader –50 367 –42 468

Rörelseresultat –22 802 –18 392

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 311 0

Räntekostnader och liknande resultatposter –434

Summa resultat från finansiella poster 311 –434

Resultat efter finansiella poster –22 491 –18 827

Skatt på årets resultat –61 963 3 850

Resultat  –84 454 –14 977

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare  –84 454 –14 977

Moderbolaget

Resultaträkning
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Tkr 31 dec 2022 31 dec 2021

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 392 457 312 838

Materiella anläggningstillgångar 765 459

Finansiella anläggningstillgångar 43 102 88 022

Summa anläggningstillgångar 436 324 401 318

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 12 389 9 932

Likvida medel 17 681 144 197

Summa omsättningstillgångar 30 070 154 129

SUMMA TILLGÅNGAR 466 394 555 448

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 453 099 537 553

Långfristiga skulder 696 707

Kortfristiga skulder 12 599 17 188

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 466 394 555 448

Moderbolaget

Balansräkning
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Tkr Aktiekapital
Fond för 

utveckling
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat
Årets 

 resultat
Totalt  

kapital

2021
Vid årets ingång 6 429 225 077 26 085 167 217 –13 156 411 651

Förändringar

Disposition av föregående års resultat — — –26 085 12 929 13 156 —

Teckningsoptioner 454 — 142 799 — — 143 252 

Emissionskostnader, efter skatteeffekt — — –2 374 — — –2 374

Fond för utveckling — 73 329 — –73 329 — —

Årets resultat — — — — –14 977 –14 977

Summa förändringar 454 73 329 114 340 –60 400 – 1 821 125 902

Eget kapital vid årets slut 6 883 298 405 140 425 106 817 –14 977 537 553

2022
Vid årets ingång 6 883 298 405 140 425 106 817 –14 977 537 553

Förändringar

Disposition av föregående års resultat — — –140 424 125 447 14 977 —

Fond för utveckling — 78 767 — –78 767  —

Årets resultat — — — —  –84 454  –84 454

Summa förändringar — 78 767 –140 424 46 680  –69 477  –84 454

Eget kapital vid årets slut 6 883 377 173 — 153 497  –84 454 453 099

Moderbolaget

Rapport över förändring i eget kapital
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Tkr Jan–dec 2022 Jan–dec 2021

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster –22 491 –18 826

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 260 176

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar i rörelsekapital

–22 231 –18 651

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar –2 457 1 180

Förändring av rörelseskulder –4 588 1 707

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –7 045 2 887

Kassaflöde från den löpande verksamheten –29 276 –15 764

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –79 619 –74 365

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –566 –90

Förändring av fordran hos koncernbolag –17 044 5 435

Kassaflöde från investeringsverksamheten –97 229 –69 019

Finansieringsverksamheten

Teckningsoptioner 143 252

Emissionskostnader –2 990

Förändring av skuld hos koncernbolag –11 51

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –11 140 314

Likvida medel vid periodens början 144 197 88 667

Periodens kassaflöde –126 516 55 530

Likvida medel vid periodens slut 17 681 144 197

Moderbolaget

Kassaflödesanalys
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Jan–dec 2022 Jan–dec 2021

Lönsamhet

Rörelseintäkter, Tkr 27 565 24 076

Rörelseresultat, Tkr –22 802 –18 392

Resultat efter skatt, Tkr  –84 454 –14 977

Avkastning på eget kapital, % neg. neg.

Kapitalstruktur

Soliditet, % 97 97

Vägt genomsnitt av utestående aktier 137 655 143 134 438 674

Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner per balansdagen 1 320 250 1 768 250 

Resultat per aktie, kr –0,61 –0,11

Resultat per aktie efter utspädning, kr –0,61 –0,11

Utdelning per aktie, kr 0 0

Personal

Medelantalet anställda 40 35

Personalkostnader, Tkr –36 380 –31 417

Moderbolaget

Nyckeltal
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Kommande informationstillfällen

Förslag till  
resultatdisposition

Redovisningsprinciper  
och revision

Årsstämma och  
årsredovisning

Risker

Till årsstämmans förfogande står, efter hänsyn tagen till årets 

 förlust om –84 454 Tkr, fritt eget kapital om 69 043 Tkr. Styrel-

sen föreslår att hela beloppet ska balanseras i ny räkning.

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisnings-

lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

 Års redovisning och koncernredovisning (K3). För mer utförliga prin-

ciper hänvisas till bolagets årsredo visning för räkenskapsåret 2022. 

Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i denna bok-

slutskommuniké i vissa fall inte exakt summera till totalen.

Denna Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revision. 

Siffrorna i rapporten är hämtade från Minesto ABs års redovisning 

och koncernredovisning för 2022 för vilken revisionsberättelse 

avlämnades av Ernst & Young den 24 februari 2023.

Minestos årsstämma 2023 kommer att hållas den 7 juni 2023  

i Göteborg. Årsredovisning för 2022 publiceras på bolagets  

webbplats den 24 februari.

Bolagets verksamhet består huvudsakligen i att ta fram och 

 kommersialisera ny teknologi. Bolagets utveckling är därigenom 

förknippad med tekniska, finansiella och regulatoriska risker. 

För mer utförlig information kring bolagets risker hänvisas till 

det prospekt som planeras att publiceras i samband med Minestos 

företrädesemission i mars 2023. Prospektet beräknas offentlig-

göras den 27 februari 2023 och kommer att finnas tillgängligt på 

bolagets hemsida.

2023-02-24

2023-04-20

2023-06-07

2023-08-17

2023-10-19

Årsredovisning 2022

Delårsredogörelse 1 jan–31 mars 2023

Årsstämma 2023

Halvårsrapport 2023

Delårsredogörelse 1 jan–30 sep 2023

Göteborg den 24 februari 2023

Jonas Millqvist

Styrelseordförande
Dr Martin Edlund

Verkställande direktör
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Definitioner av nyckeltal

Kontakt
Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58

ir@minesto.com

Minesto AB (publ)
Org.nr. 556719-4914

J A Wettergrens gata 14

421 30 Västra Frölunda

www.minesto.com

Rörelsens intäkter 
Samtliga intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultat 
Resultat efter avskrivningar.

Resultat efter skatt 
Resultat efter hänsyn tagen till aktuell skatt och  uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter skatt i förhållande till eget kapital.

Soliditet 
Justerat eget kapital i relation till balansomslutning.

Vägt genomsnitt av utestående aktier
Utestående aktier vid periodens början justerat med nyemitterade 

aktier under perioden multiplicerat med  tidvägningsfaktor.

Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner 
Utestående optioner per balansdag omräknat till  potentiella aktier.

Resultat per aktie 
Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal aktier.

Resultat per aktie efter utspädning 
Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal aktier 

med tillägg för potentiella aktier.

Utdelning per aktie 
Beslutad utdelning per berättigad aktie.

Medelantalet anställda 
Genomsnitt antal anställda under perioden.

Personalkostnader 
Personalkostnader under perioden.


