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Aktiedata     
                                                                                                                               apr – juni                               jan - mar  jan - dec
 2019 2018 2019 2018 2018
     
Resultat per aktie, SEK -0,13 -0,18 -0,27 -0,19 -0,60
Eget kapital per aktie, SEK 0,98 0,73 0,98 0,73 1,37
Börskurs vid periodens slut, SEK 1,70 4,00 1,70 4,00 1,95
Genomsnittligt antal aktier (tusental)1 21 172 12 358 20 720 12 358 13 632
Antal aktier vid periodens slut (tusental)1 22 983 12 358 22 983 12 358 20 267
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1) Beräkningen för tidigare perioder är exklusive det antal aktier som utgavs i 
juni i samband med konvertering av konvertibelt lån (se not 2).
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Nyckeltal     
                                                                                                                                apr – juni                               jan - mar  jan - dec
Koncernen (TSEK) 2019 2018 2019 2018 2018
     
Nettoomsättning 2 812 2 615 4 905 7 607 10 771
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -2 372 -1 656 -4 777 -1 346 -6 030
Rörelseresultat -2 546 -1 967 -5 125 -1 968 -7 275
Resultat före skatt -2 664 -2 177 -5 547 -2 401 -8 117
Periodens resultat -2 664 -2 177 -5 547 -2 401 -8 117
Soliditet, % 75,5 36,1 75,5 36,1 80,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 556 -2 126 -6 059 -7 171 -14 896
Medelantalet medarbetare 5 5 5 6 6

LightAir AB (publ)
Delårsrapport januari - juni 2019

•	 Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4 905 TSEK (7 607), en 
minskning med 2 702 TSEK. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 
2 812 TSEK (2 615), en förbättring med 197 TSEK

•	 Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för första halvåret uppgick till 
-4 777 TSEK (-1 346), en minskning med 3 431 TSEK. Rörelseresultatet före 
avskrivningar, EBITDA, för andra kvartalet uppgick till -2 372 TSEK (-1 656), en 
minskning med 716 TSEK

•	 Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -5 125 TSEK (-1 968), en 
minskning med 3 157 TSEK. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 
-2 546 TSEK (-1 967), en minskning med 579 TSEK

•	 Resultatet före skatt för första halvåret uppgick till -5 547 TSEK (-2 401), en 
minskning med 3 146 TSEK. Resultatet före skatt för andra kvartalet uppgick till 
-2 664 TSEK (-2 177), en minskning med 487 TSEK

•	 Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till 
-6 059 TSEK (-7 171), en förbättring med 1 112 TSEK. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten för andra kvartalet uppgick till -2 556 TSEK (-2 126), en 
minskning med 430 TSEK

•	 Efter andra kvartalets utgång har LightAirs huvudägare gått in med en 
bryggfinansiering på 3,7 MSEK tills en permanent finansieringslösning är på plats

Nyckeltal - kvartalsöversikt     
 apr - juni jan - mar okt - dec juli - sep apr - juni
Koncernen (TSEK) 2019 2019 2018 2018 2018
     
Nettoomsättning 2 812 2 093 1 629 1 535 2 615
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -2 372 -2 405 -2 304 -2 380 -1 656
Rörelseresultat -2 546 -2 579 -2 615 -2 692 -1 967
Resultat före skatt -2 664 -2 883 -2 815 -2 901 -2 177
Periodens resultat -2 664 -2 883 -2 815 -2 901 -2 177
Soliditet, % 75,5 78,7 80,7 25,1 36,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 556 -3 503 -7 706 -19 -2 126
Medelantalet medarbetare 5 5 6 5 5
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Mikael Pérez, LightAirs VD, kommenterar
”LightAir fortsatte under andra kvartalet 
arbetet med kommande lanseringar av nya 
produktlinjer, affärsområden och marknader. 
Andra kvartalet uppvisar en något förbättrad 
försäljningstrend jämfört med både mot-
svarande kvartal föregående år och med de 
fyra senaste kvartalen, men vi har långt kvar 
för att uppnå vår potential.

Under det andra kvartalet lanserades den 
första produkten i CellFlow-sortimentet, 
Pro900, och med den LightAirs nya 
affärsområde Professional. Samtidigt togs 
de första stegen i lanseringen av tjänsten 
Health+, frisk luft fri från både skadliga 
partiklar och virus som en service. LightAir 
fokuserar först på hemmamarknaden Sverige 
genom  att erbjuda Health+ till arbetsgivare. 
Arbetsgivarna kan genom en hälsosammare 
arbetsmiljö öka medarbetarnas produktivitet 
och samtidigt uppnå väsentliga besparingar 
i sjukfrånvaron. För att effektivt nå ut med 
Health+ samt säkerställa en hög servicenivå för 
kunden kommer LightAir att ingå samarbeten 
med partners inom Facility Management. 
Genom att inkludera Health+ i sina befintliga 
sortiment för Wellness kan LightAirs partners 
erbjuda frisk luft, och därmed en hälsosam 
arbetsmiljö, till sina kunder. Kunderna får 
frisk luft genom en prenumeration, inklusive 
all service så som rengöring och byten 
av filter samt funktionskontroll, helt utan 
kapitalinvesteringar.

Lanseringen av LightAirs Professional-sorti-
ment samt tjänsten Health+ sker parallellt 
inom Europa via befintliga och nya partners. I 

Tyskland, Holland och Spanien är lanseringen 
igång och de första kunderna bearbetas.

Under hösten lanseras LightAir i Kina. 
Under kvartal två har flera potentiella 
partners utvärderats och LightAir har 
nu ingått ett samarbetsavtal med stor 
potential. Samarbetsavtalet innebär att vi 
får en lokal partner med stor kompentens 
inom försäljning medan LightAir bibehåller 
en hög grad av kontroll och ägandeskap 
kring varumärkesbyggnaden i Kina. Den 
kinesiska marknaden representerar cirka 
25 % av världsmarknaden och en långsiktig 
varumärkesstrategi i Kina är kritiskt för 
kommande års försäljning. Lanseringen i 
Kina sker till en början via Kinas dominerande 
e-handelsplattformar med en första order 
inför lanseringen på cirka 2,8 miljoner SEK.

För att öka vår kapacitet att hantera nya 
affärsområden och marknader förstärker 
LightAir teamet med nya resurser inom 
försäljning och marknad. Vi har tillsatt en senior 
affärsområdesansvarig för Professional, 
vilket dessutom utökas med en säljare från 
Media Markt med bred erfarenhet från både 
konsument- och företagsförsäljning. Teamet 
förstärks även med en kommunikations- 
och e-handelsresurs för att leda LightAirs 
försäljning via internet mot konsument samt 
vår närvaro i sociala medier.

Vi står nu inför en spännande period där 
mycket börjar komma på plats. LightAirs 
konsumentsortiment förstärks genom ny-
lanseringar inom IonFlow-sortimentet och 
lansering av CellFlow Mini. Ett förbättrat 
kommunikationspaket har tagits fram med 
betydligt ökat fokus på digitala kanaler, nya 
marknader öppnas med störst fokus på den 
kinesiska marknaden, samtidigt som viktiga 
långsiktiga satsningar inom Professional och 
Agriculture har påbörjats. Mycket är på gång 
och viktigast av allt är att vi lyckats attrahera 

”Andra kvartalet uppvisar 
en något förbättrad 

försäljningstrend, men 
vi har långt kvar för att 
uppnå vår potential.”
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Ytterligare produkter i CellFlow-serien plan-
eras att lanseras under 2020 och följande år.”

rätt kompetens i nya medarbetare för att 
säkerställa att vår potential bär frukt.

Luftrenarmarkanden är inne i ett spännande 
skede med tecken på ökad medvetenhet 
och tillväxt i flera geografiska områden 
men även skiftningar i efterfrågan. I Europa 
har hittills efterfrågan på luftrenare varit 
jämförelsevis låg men ökad medvetenhet om 
luftrelaterade hälsoproblem hos konsument 
driver tillväxt. Som exempel förväntas den 
nordiska konsumentmarknaden tiodubblas 
inom de närmsta tre åren. I Asien med 
Kina i spetsen tycks tillväxten avtagit med 
förbättrad luftkvalitet, samtidigt som vi ser 
att bättre informerade konsumenter med 
högre krav ökar efterfrågan på luftrenare som 
verkligen åtgärdar hälsoproblem orsakade 
av de minsta partiklarna. LightAir står här väl 
positionerat med vårt erbjudande om verkligt 
frisk luft, fri från även de minsta partiklarna 
såväl som virus. Jag ser med tillförsikt fram 
emot resterande 2019 och kommande år och 
den spännande resa LightAir står inför.

LightAir framåt - lansering CellFlow 
konsumentserie
Den första produkten ur CellFlow-serien 
för konsumentmarknaden lanseras under 
andra halvåret 2019. CellFlow Mini, en 
produkt framtagen för att möta den växande 
efterfrågan på effektiva luftrenare för mindre 
rum i hemmiljö, är en liten produkt med väldigt 
stark prestanda kombinerad med låg ljudnivå, 
låg miljöpåverkan och smart design. Kraftfull 
nog att rena luften i ett sovrum, liten nog att 
smidigt ta med på resan och säkerställa frisk 
luft för en god natts sömn var du än befinner 
dig. Den lanseras först via distributörsnätverk 
på de asiatiska konsumentmarknaderna och 
därefter under hösten i Europa och Norden.

Fördjupat samarbete kring 
produktutveckling
Utvecklingsarbetet inför kommande lan-
seringar fortskrider, där det största fokuset 
2019 ligger på det utvidgade sortimentet 
av CellFlow för konsumentmarknaden. 

”Jag ser med tillförsikt 
fram emot resterande 

2019 och kommande år 
och den spännande resa 

LightAir står inför.”
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LightAir – Renare luft ger ett bättre och friskare liv

Produkter
LightAir är ett svenskt Clean Tech-bolag som 
utvecklar och säljer luftrenare baserade på 
patenterade och banbrytande teknologier för 
luftrening i inomhusmiljö. Bolaget har tillgång 
till två teknologier som marknadsförs under 
varumärkena IonFlow och CellFlow, där IonFlow 
redan finns på marknaden idag och erbjuder 
effektiva och funktionella produkter med ett 
tydligt designkoncept. IonFlow-teknologin är 
baserad på vidareutvecklad joniseringsteknik 
och CellFlow-teknologin är baserad på jonisering 
kombinerat med konventionell fläktbaserad 
luftrenarteknik. LightAirs produkter är testade 
på marknaden med mycket goda resultat. 
IonFlow-teknologin är ensam i världen med 
vetenskapliga bevis att effektivt förhindra 
spridning av luftburna virus; 2015 publicerades 
en vetenskaplig rapport i Nature Scientific 
Reports efter sju års forskningsstudier vid 
Karolinska Institutet (KI).

Teknologier
IonFlow
Joniseringsteknologi innebär att man genom 
högspänning genererar enorma mängder 
elektroner som i sin tur bildar negativa joner 
med molekyler i luften. De negativa jonerna 
fastnar på partiklar i luften och laddar dem 
negativt. En positivt laddad kollektor attraherar 
sedan partiklarna med en effekt liknande en 
magnet. Den patenterade IonFlow-teknologin 
är mycket effektiv och är unik i att kunna 
prestera en mycket hög jonproduktion utan 
den vanligt förekommande biprodukten ozon. 
IonFlow är godkänd och certifierad enligt ARB 
UL867 (California Air Resources Board) som 
är den strängaste standarden för ozon. Idag 

finns lagstadgade gränsvärden för ozon och 
för att uppfylla dessa har de flesta jonisatorer 
på marknaden en låg jonproduktion och där-
med bristfällig luftrening. En annan effekt med 
jonisering är att omgivande föremål kan bli 
naturliga kollektorer. Detta problem har mini-
merats med LightAirs teknologi, men i starkt 
förorenade miljöer kan det inte undvikas.

CellFlow
Den patenterade teknologin CellFlow är en 
innovativ utveckling av jonisering kombinerat 
med konventionell fläktbaserad luftrenarteknik.
CellFlow driver ett effektivt luftflöde genom 
ett statiskt laddat kraftfält där partiklar laddas 
negativt. Via filtrets egenskaper attraheras de 
negativt laddade partiklarna som därmed 
fastnar. CellFlows filter är utformat som en 
gles dubbelspiral för att få största möjliga 
upptagningsyta med minsta möjliga luftmot-
stånd. Detta innebär att tekniken uppnår en 
mycket effektiv och energisnål partikelav-
skiljning till låg ljudnivå. Dessutom har den hög 
skalbarhet med stora möjligheter att utveckla 
produkter anpassade för olika behov och 
miljöer.

Unika kundvärden – en frisk luftmiljö
Specialister inom luftrening
LightAir besitter hög kompetens inom området 
luftrening och värnar om att behålla sin status 
som specialist i branschen. Detta genom-
syrar inte bara organisationen, men också 
produkternas funktion, utformning och intro-
duktion på marknaden. LightAirs produkter 
erbjuder unika kundvärden i hur väl de renar 
luften från de minsta partiklarna, inklusive 
virussmitta, med minimal miljöpåverkan, låg 
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ljudnivå och i en tilltalande design. På en 
marknad med många aktörer som har ett 
annat huvudfokus än luftrenare är LightAir 
specialiserade på just luftrening.

Oskadliggör 97 procent av virus redan
i luften
Under 2007 påbörjades forskningsstudier av-
seende IonFlow-teknologins effekt på smitt-
samma luftburna virus som influensa-, roto- 
och caliciavirus samt andra luftburna mikrober. 
Studierna utökades under 2010 till att även 
omfatta djurförsök. Studierna visade att 
IonFlow-teknologin effektivt reducerar virus-
koncentrationen i luften och oskadliggör 
97 procent av luftburna virus redan i luften, det 
vill säga att virus upphör att vara smittsamma. 
Vid djurförsöken visades att utan IonFlow blev 
tre av fyra djur smittade via luftburet virus 
från redan smittade djur. Med IonFlow visade 
försöken att inget av djuren blev smittade. 
Den vetenskapliga rapporten publicerades 

sommaren 2015 i Nature Scientific Reports, 
en av världens mest erkända vetenskapliga 
tidskrifter. IonFlow-teknologin är därmed den 
enda luftrenarteknologin i världen som med 
vetenskapliga studier bevisar att den effektivt 
förhindrar smittspridning av luftburna virus.

Fångar de mest hälsovådliga partiklarna
LightAirs teknologier möjliggör produkter som
renar luften från de mest hälsovådliga partik-
larna, det vill säga de allra minsta partiklarna, 
som dessutom utgör mer än 90 procent av 
samtliga partiklar i normal inomhusluft. Några 
av de hälsoproblem som luftföroreningar 
orsakar är hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, 
cancer, demens, allergi samt sjukdomar i 
lungor och luftvägar som astma, KOL, lung-
fibros, med flera. För samtliga dessa åkommor 
är det framförallt de minsta partiklarna som 
är mest hälsovådliga.
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Miljö
LightAirs produkter är utvecklade i linje med 
ett medvetet förhållningsätt till vår miljöpå-
verkan där vi strävar efter att minimera på-
verkan på naturen genom hela produktens 
livscykel. LightAirs produkter har miljövänliga 
egenskaper i form av låg energiförbrukning och 
inga eller få filterbyten. Filter hos konventionella 
luftrenare är en förbrukningsvara med en 
negativ miljöpåverkan. De filter som används i 
LightAirs CellFlow-produkter har dels längre 
hållbarhet men är också tillverkade av åter-
vunnen nordisk skogsråvara och minimerar 
därmed vår miljöpåverkan.

Design
LightAirs målsättning är att erbjuda produkter 
med stilren och attraktiv skandinavisk design 
som konsumenten uppskattar. Design är en 
viktig ingrediens i vår affärsidé och vi har ett 
tydligt formspråk som går hand i hand med 
vårt varumärke. På en marknad full av stora 
fyrkantiga apparater framstår LightAirs pro-
dukter som stilrena undantag och som passar
in som en uppskattad inredningsdetalj i 
hemmet eller på arbetsplatsen.
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Affärsmodell

Affärsmodell och strategi
LightAirs verksamhet utgörs av utveckling, 
formgivning, tillverkning och kommersialise-
ring av luftrenare och virushämmare som 
marknadsförs och säljs genom ett globalt 
nätverk av noggrant utvalda distributörer. 
Grunden är unika teknologier med ett flertal 
konkurrenskraftiga fördelar. Omfattande ut-
vecklingsarbete resulterar i effektiva, funk-
tionella och attraktiva produkter. Arbetet sker 
i nära samarbete med utvalda industriella form-
givare och bolagets tillverkare i Kina. Det 
möjliggör flexibel och kostnadseffektiv pro-
duktutveckling och tillverkning, som snabbt 
kan skalas upp för att möta efterfrågan på 
högre volymer. Partnerskapet med tillverkaren 
har utvecklats under 11 år vilket underlättar 
när nya produkter ska sättas i produktion.

Efter att under 2018 ha sett över affärsmodell, 
försäljningsnätverk och LightAirs väg till kon-
sument kommer LightAir från 2019 i ett antal 
strategiska nyckelmarknader direkt ta en större 
del av försäljningsarbetet och direkt äga varu-
märkesbyggnaden mot konsument.  LightAirs 
distributörer fortsätter vara en väsentlig del i 
LightAirs affärsmodell, med ansvar för att 
bygga upp lokala nätverk av återförsäljare, driva 
marknadsaktiviteter och kundservice gent-
emot slutkund samt även etablera och stärka 
LightAir som varumärke. Genom ett nära sam-
arbete kan LightAir därmed snabbt komma ut 
på lokala marknader med sina produkter och 
effektivt styra försäljning världen över. 
Bolagets egna kostnader för marknadsföring 
och distribution kan begränsas till utvalda 
nyckelmarknader och produktutveckling och 
marknadsföring kan snabbt anpassas till för-
ändringar på lokala marknader, trender och 
konkurrensförhållanden. LightAirs roll i sam-
arbete med distributörer är att tillhandahålla 
värdeadderande produkter, ett effektivt 

marknadsföringsprogram och stöd i implemen-
tering genom en professionell säljorganisation 
som arbetar sida vid sida med distributörerna 
för att generera försäljning. Distributören ska 
representera varumärket lokalt genom en 
enhetlig profil och metod.

Konsumentmarknad 
Arbetet med konsumentmarknaden intensi-
fieras med ett förstärkt försäljningsnätverk 
och större fokus på ett antal nyckelmarknader. 
Ett viktigt led i att stärka affärsmodellen är en 
uppgradering av LightAirs direktförsäljning till 
konsument via e-handel. Genom att ta direkt 
ägandeskap för denna försäljningskanal och 
satsa expansivt på ökad trafik och försäljning 
stärks kommersiella resultat. Samtidigt stärks 
LightAirs varumärke mot konsument, samt 
LightAirs kompetens i att effektivt stödja 
distributörer. I valda nyckelmarknader kommer 
LightAir även se över att direkt hantera för-
säljning till utvalda återförsäljare. Effekten 
kommer bli ett totalt starkare säljarbete från 
LightAir med en kombination av direkt försälj-
ning från bolaget och försäljning i samarbete 
med distributör, mot både konsument och 
återförsäljare. LightAirs produktsortiment på 
konsumentmarknaden stärks under 2019 i 
och med CellFlow-lanseringen. Samtidigt ses 
positionering av IonFlow sortimentet över med 
en tydligare positionering mot målgrupper 
med särskild hälsonytta av IonFlows extra-
ordinära effektivitet i att rengöra luft från de 
minsta partiklarna och från virussmitta. Mål-
grupper som innefattar bland andra astma-
tiker, barnfamiljer och äldre. Med en förstärkt 
affärsmodell och ett bredare sortiment ges 
LightAir i samarbete med distributörer ökade 
möjligheter att tillsammans bygga upp en 
betydande försäljning och ett starkt varu-
märke. Tillsammans kan LightAir och distribu-
törerna etablera varumärket kring hörnstenarna



10 LightAir AB (publ)    Delårsrapport  januari - juni 2019

hälsa, miljömedvetet, svenskt ursprung och 
design.

Kommersiella lösningar 
Utöver konsumentmarknaden fokuserar LightAir 
på segmentet för kommersiella lösningar, 
Professional. Detta innebär en betydlig 
breddning mot marknaden och unika möjlig-
heter att kombinera IonFlow-teknologins virus-
hämmande egenskaper med storskalig kom-
mersiell luftrening. Lösningarna för luftrening 
och viruskontroll lämpar sig mycket bra för 
kommersiella aktörer. Precis som inom kon-
sumentmarknaden så kommer LightAir appli-
cera den omarbetade affärsmodellen och 
driva försäljningsarbetet direkt i valda nyckel-
marknader för Professional. Till en början 
kommer LightAir direkt driva Professional 
segmentet i Norden där LightAir under 2019 
lanserar tjänsten Health+, frisk luft via prenu-
meration. Från lansering fokuseras försälj-

ningsarbetet mot arbetsplatser där många 
verksamheter har stora utmaningar gällande 
bemanning och personalens hälsa. Utöver kost-
nader för ersättare drabbas också verksam-
heten av ineffektivitet. Personalen som är på 
plats belastas hårdare under sjukfrånvaro, 
vilket i sin tur bidrar till ytterligare ohälsa. Via 
Health+ tillhandahåller LightAir en kostnads-
effektiv lösning för att radikalt minska smitt-
spridning och levererar samtidigt en luft fri 
från pollen, mögelsporer, trafikföroreningar och 
partiklar från skrivare. En konservativ be-
dömning är att Health+ kan reducerar sjuk-
frånvaron med upp till 20 procent för en ökad 
effektivitet och betydande kostnadsbespa-
ringar. Successivt bygger nu LightAir upp ett 
nätverk för att bearbeta de kommersiella 
kunderna. Det sker genom samarbete med 
ett mindre antal av de befintliga distribu-
törerna, men framförallt genom att knyta till 
sig nya distributörer med erfarenhet av för-
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1. https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2017/02/02/355-000-hastar-i-sverige-2016/ 
2. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/kottmjolkochagg/marknadenforkottmjolkochagg/   
 slaktadetamdjur.4.781a7ea1572e8ed2496dbed.html 
3. https://www.jordbruksverket.se/download/18.627722c3162be21b148cb83b/1523958310480/     
 Marknadsrapport%20matf%C3%A5gel%202018.pdf

säljning av system med tillhörande service och 
finansieringslösningar. Genom en position 
inom kommersiell luftrening skapas också en 
eftermarknad för service och filter. Verksam-
heten byggs med Europa som utgångspunkt 
där LightAir ska positionera sig som en hög-
kvalitativ lösning för luftrening och virus-
kontroll med låga driftskostnader.

Agriculture 
Under 2019 introducerar LightAir en lösning 
inom ett nytt affärsområde, Agriculture. LightAir
AgroPro, en virushämmare för djuruppfödning, 
är ett hjälpmedel för att minska och kontrollera 
luftburen smittspridning inom djurbestånd. 
Utöver forskningsstudier med övertygande 
resultat har produkten testats med framgång i 
ett tävlingsstall tillhörande travtränaren Svante 
Båth. Ett nätverk av distributörer med kanaler 
inom hästsport är på väg att byggas upp. 
Enbart i Sverige finns över 350 000 hästar 
varav 55 000 är i aktiv träning inom trav, 

galopp och ridsport.1 Att utrusta alla Sveriges 
stall för tävlingshästar med ett system för 
virusbekämpning är i sig en marknad på 
100 miljoner kronor. Hästsport är en stor 
verksamhet i hela Europa och det ger ett bra 
underlag för AgroPro. LightAir bearbetar aktivt 
marknaden med Norden som utgångspunkt. 
Luftvägsbesvär och hästinfluensa är ofta 
luftburna och är ständiga risker som orsakar 
stora kostnader för ägare och tränare. Samma
frågeställning men i större skala finns inom 
djuruppfödning för livsmedel. På hemma-
marknaden i Sverige finns 1 200 gårdar för gris-
uppfödning. Marknaden för nöt och fågel är 
enorm och 400 000 nötkreatur2 och 
100 miljoner kycklingar3 slaktas varje år. 
LightAirs vision är att steg för steg med 
hemmamarknaden som bas bygga upp en 
verksamhet som drar nytta av den stora 
potentialen för IonFlow-teknologin att bidra 
till djurens välbefinnande, en minskad medi-
cinering och en effektivare djuruppfödning.
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LightAir framåt

Lansering Health+
LightAir lanserar under 2019 det unika er-
bjudandet Health+, frisk luft via prenumeration. 
Genom Health+ tillhandahåller LightAir en 
kostnadseffektiv och problemfri lösning för att 
radikalt minska smittspridning och levererar 
samtidigt en luft fri från pollen, mögelsporer, 
trafikföroreningar och partiklar från skrivare 
med mera. En konservativ bedömning är att 
Health+ kan reducera sjukfrånvaron med upp 
till 20 procent för en ökad effektivitet och 
betydande kostnadsbesparingar.

Lansering CellFlow konsumentserie
Den första produkten ur CellFlow-serien för 
konsumentmarknaden lanseras under andra 
halvåret 2019. Mini, en produkt framtagen för 
att möta den växande efterfrågan på effektiva 
luftrenare för mindre rum i hemmiljö, är en 
liten produkt med väldigt stark prestanda 
kombinerad med låg ljudnivå, låg miljöpå-
verkan och smart design. Kraftfull nog att rena
luften i ett sovrum på upp till 10 kvadratmeter, 
liten nog att smidigt ta med på resan och 
säkerställa frisk luft för en god natts sömn var 
du än befinner dig. Lanseras först via distribu-
törsnätverk i de asiatiska konsumentmark-
naderna för att sedan under hösten lanseras 
i Europa och Norden.

Nylansering Kina
Konsolideringen av LightAirs varumärkes-
portfölj innebär att bolaget nylanserar 
under varumärket LightAir på den 
kinesiska marknaden. Nylanseringen av 
varumärket sker i samband med lansering 
av CellFlow-serien för konsumentmark-
naden. Med varumärket LightAir möjlig-
görs lansering via de stora kinesiska 
e-handelsplattformarna. I kombination 
med lanseringen av Mini är potentialen 
stor att träffa rätt på den stora kinesiska 
konsumentmarknaden.

Förstärkningar inom 
försäljningsnätverk
I försäljningsnätverket förs flertalet dialoger 
med nya potentiella partners både i 
distributörsled och återförsäljarled i utvalda 
marknader.

Lansering CellFlow Professional
Under året lanseras CellFlow Pro 900, 
den första produkten i CellFlow-serien, 
framtagen för kommersiellt bruk. CellFlow 
Pro 900 erbjuder effektiv luftrening 
och kapacitet för stora utrymmen 
med betydligt lägre energiförbrukning, 
driftskostnader och ljudnivå än befintliga 
konkurrenter. I kombination med IonFlow 
för kommersiellt bruk erbjuder LightAir 
effektiv luftrening och skydd mot 
virussmitta för arbetsplatser, förskolor, 
sjukhus med mera. Lanseringen sker 
först i Sverige och Europa tillsammans 
med utvalda befintliga distributörer.

Fördjupat samarbete kring 
produktutveckling
Utvecklingsarbetet inför kommande lanse-
ringar fortskrider, där det största fokuset 2019 
ligger på det utvidgade sortimentet av CellFlow 
för konsumentmarknaden. Ytterligare produkter 
i CellFlow-serien planeras att lanseras under 
2020 och följande år.
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Verksamhet och resultat

Belopp inom parantes avser belopp för 
motsvarande period föregående år förutom 
belopp avseende Finansiell ställning och 
likviditet, där belopp vid utgången av 
föregående år avses.

Väsentliga händelser under andra 
kvartalet
Inga väsentliga händelser har inträffat under 
andra kvartalet.

Väsentliga händelser efter andra 
kvartalets utgång
LightAir nylanserar sitt varumärke LightAir på 
den kinesiska marknaden. Med varumärket 
LightAir möjliggörs försäljning via de stora 
kinesiska e-handelsplattformarna. LightAir 
har tecknat avtal med en ny partner i Kina och 
erhållit en första order på 2,1 miljoner CNY 
(motsvarar 2,8 MSEK). Leverans beräknas 
ske i början på fjärde kvartalet 2019.

LightAir ökar kapaciteten att hantera 
nya affärsområden och marknader. 
LightAir förstärker organisationen med en 
affärsområdesansvarig för Professional. 
Affärsområdet Professional utökas även 
med en säljare från Media Markt med 
bred erfarenhet från både konsument- 
och företagsförsäljning. Organisationen 
förstärks också med en kommunikations- 
och e-handelsresurs för att leda LightAirs 
försäljning via internet mot konsument samt 
LightAirs närvaro i sociala medier.

LightAirs huvudägare Göran Wikström och 
Alted AB som kontrollerar 23,15 procent 
respektive 13,78 procent, totalt 36,92 
procent av det totala antalet röster och aktier 
i bolaget, har gått in med en bryggfinansiering 
på 3,7 MSEK med fem procents årlig ränta 
som får avropas av LightAir efter behov tills 
en permanent finansieringslösning är på 

plats. Styrelsen ser hela tiden över bolagets 
kapitalbehov och de resurser som behövs för 
att driva framtida försäljning.

Nettoomsättning och resultat
Andra kvartalet

Nettoomsättningen för andra kvartalet 
uppgick till 2 812 TSEK (2  615). Övriga 
rörelseintäkter om 617 TSEK (222) 
avser fakturerade uppdrag avseende 
produktutveckling till intresseföretagen.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick 
till -2  546 TSEK (-1 967). Minskningen 
med 579 TSEK förklaras främst av ökade 
kostnader för frakt och lager, försäljning och 
marknadsföring för att förbereda för de nya 
produktlanseringarna och sälja ut utgående 
modeller.

Första halvåret

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick 
till 4 905 TSEK (7 607). Övriga rörelseintäkter 
om 1 140 TSEK (1 013) avser fakturerade 
uppdrag avseende produktutveckling till 
intresseföretagen om 1 140 (222) och 
erhållet skadestånd om 0 TSEK (791) genom 
förlikning med ett företag som under 2013 
och 2014 har levererat felaktiga elektroniska 
komponenter.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick 
till -5  125  TSEK (-1  968). Minskningen med 
3  157 TSEK förklaras främst av minskad 
nettoomsättning samt ökade kostnader 
för frakt och lager, försäljning och 
marknadsföring för att förbereda för de nya 
produktlanseringarna och sälja ut utgående 
modeller.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens egna kapital uppgick till 22 455 
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TSEK (27 714). Soliditeten uppgick till 75,5 
procent (80,7). Koncernens likvida medel 
uppgick till 3 596 TSEK (10 864).

Utöver likvida medel har koncernen 
vid periodens utgång en beviljad 
checkräkningskredit om 2 000 TSEK (2 000), 
varav utnyttjat belopp var 1 001 TSEK (0).

Kassaflöde
Andra kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
för andra kvartalet uppgick till -2  556 
TSEK (-2  126). Försämringen jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år är 430 
TSEK och avser ett försämrat resultat.

Första halvåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
för första halvåret uppgick till -6  059 TSEK 
(-7 171) och avser till stor del periodens resultat. 
Förbättringen jämfört med motsvarande 
period föregående år är 1 112 TSEK trots 
ett försämrat resultat. Förbättringen 
förklaras av att kassaflödet för motsvarande 
period föregående år påverkades negativt 
genom en temporär betydande ökning av 
rörelsekapitalet, ca 5 MSEK, framförallt 
avseende minskning av kortfristiga skulder, 
varav ca 2 MSEK avsåg återbetalning av 
utnyttjad checkräkningskredit.

Det negativa kassaflödet från investerings-
verksamheten för första halvåret, 1 194 
TSEK (0), avser framförallt investering i 
intressebolag. Det negativa kassaflödet från 
finansieringsverksamheten för första halvåret 
avser emissionskostnader för konvertering 
av konvertibelt lån. Det positiva kassaflödet 
från finansieringsverksamheten för första 
halvåret föregående år avser erhållande av 
konvertibelt lån. Första halvårets kassaflöde 
uppgick till -7 268 (899).

Investeringar och produktutveckling
Investeringar i inventarier under första 

halvåret uppgick till 0 TSEK (0). Försäljning 
och utrangering av inventarier uppgick till 0 
TSEK (0).

Utgifter för produktutveckling, nya patent och 
registrering av varumärken uppgick för första 
halvåret till 0 TSEK (0), 0 TSEK (0) respektive 
0 TSEK (0). Av koncernen utförda uppdrag 
avseende produktutveckling har fakturerats 
intresseföretagen enligt nedan.

Intresseföretag
LightAir-koncernen är delägare i två bolag 
för att utveckla och kommersialisera 
CellFlow-teknologin; LightAir CellFlow East 
AB och LightAir CellFlow West AB. Dessa 
två bolag redovisas som intresseföretag 
i koncernen. Intresseföretagen har ingått 
uppdragsavtal med koncernen om produkt- 
och produktionsutveckling, försäljnings- 
och marknadsföringsutveckling samt 
operativ drift och företagsledning av 
CellFlow-produkter, inklusive finansiering 
av intresseföretagens verksamhet. Under 
första halvåret och motsvarande period 
föregående år har intresseföretagen enbart 
bedrivit produktutveckling vars utgifter om 
1  140 TSEK (222) debiterats av koncernen 
och till största del aktiverats. Resultatet från 
intresseföretagen, -105 TSEK (-22), motsvarar 
koncernens andel av deras resultat. 
Koncernens andelar i intresseföretagen 
uppgick till 408 TSEK (584). På 
intresseföretagen har koncernen långfristiga 
fordringar om 3 701 TSEK (2 301) redovisade 
som finansiella anläggningstillgångar, och 
kortfristiga fordringar om 8 330 TSEK 
(5 599). Alla koncernens transaktioner 
med intresseföretagen har skett på 
marknadsmässiga villkor.

LightAir-aktien
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång 
till 34 474  081,50 SEK (18 536 764,50), 
fördelat på 22 982 721 aktier, envar med ett 
kvotvärde om 1,50 SEK. LightAirs aktie är 
listad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth 
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Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari – september 2019   14 november 2019 
Bokslutskommuniké januari – december 2019  20 februari 2020

LightAirs finansiella rapporter publiceras på LightAirs webbplats www.lightair.com.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez, VD, 0705-45 45 78, mikael.perez@lightair.com  
Martin Eliasson, Ekonomichef, 0766-36 94 90, martin.eliasson@lightair.com

Market AB). Den 30 juni 2019 var aktiekursen 
1,70 SEK och det totala marknadsvärdet 
uppgick till 39,1 MSEK.

Medarbetare
Medelantalet medarbetare under perioden 
var 5, att jämföra med motsvarande period 
föregående år då medelantalet var 6.

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer
LightAir är genom sin verksamhet utsatt för 
risker av både rörelsekaraktär och finansiell 
karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig 

process att identifiera förekommande risker 
och bedöma hur dessa ska hanteras. För 
en fullständig redogörelse av identifierade 
risker och bolagets arbete med att hantera 
dessa i sin framtida verksamhet, hänvisas 
till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och 
riskhantering” i årsredovisningen för 2018.

Moderbolaget
Koncernen omfattar moderbolaget LightAir 
AB (publ) och de helägda dotterbolagen 
LightAir Holding AB, LightAir International AB, 
LifeAir Development AB och LifeAir AB. Någon 
verksamhet bedrivs inte i dotterbolagen 
LifeAir Development AB och LifeAir AB.



16 LightAir AB (publ)    Delårsrapport  januari - juni 2019

         apr - juni          jan - juni jan - dec

TSEK 2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 2 812 2 615 4 905 7 607 10 771

Övriga rörelseintäkter 617 222 1 140 1 013 1 953

3 429 2 837 6 045 8 620 12 724

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -2 311 -1 624 -3 611 -4 501 -6 735

Övriga externa kostnader -1 864 -1 806 -4 182 -3 043 -6 971

Personalkostnader -1 626 -1 063 -3 029 -2 422 -5 048

Avskrivningar av immateriella tillgångar -174 -311 -348 -622 -1 245

-5 975 -4 804 -11 170 -10 588 -19 999

Rörelseresultat -2 546 -1 967 -5 125 -1 968 -7 275

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag -6 -16 -105 -22 -92

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 62 23 86 147

Räntekostnader och liknande resultatposter -115 -256 -340 -497 -897

Resultat från finansiella poster -118 -210 -422 -433 -842

Resultat före skatt -2 664 -2 177 -5 547 -2 401 -8 117

Skatt på periodens resultat - - - - -

Periodens resultat -2 664 -2 177 -5 547 -2 401 -8 117

Koncernens resultaträkning i sammandrag
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TSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 935 1 905 1 282

Finansiella anläggningstillgångar 8 254 6 956 7 165

Summa anläggningstillgångar 9 189 8 861 8 447

Omsättningstillgångar

Varulager 4 873 5 739 6 074

Kortfristiga fordringar 12 098 6 937 8 966

Likvida medel 3 596 3 284 10 864

Summa omsättningstillgångar 20 567 15 960 25 904

Summa tillgångar 29 756 24 821 34 351

Eget kapital

Bundet eget kapital 34 689 18 858 34 608

Fritt eget kapital -12 234 -9 888 -6 894

Summa eget kapital 22 455 8 970 27 714

Avsättningar 1 385 1 339 1 421

Långfristiga skulder - 8 070 -

Kortfristiga skulder 5 916 6 442 5 216

Summa eget kapital och skulder 29 756 24 821 34 351

Koncernens balansräkning i sammandrag



18 LightAir AB (publ)    Delårsrapport  januari - juni 2019

Koncernen (TSEK) Aktiekapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat

Totalt eget 
kapital hänförligt 

till moderbolagets 
aktieägare

Vid årets början 2018 18 537 375 61 356 -68 897 11 371

Periodens resultat -8 117 -8 117

Balanserade utgifter för 
produktutveckling -107 107 0

Transaktioner med ägare:

- konvertibelt lån 3 939 4 938 8 877

- nyemission 11 864 7 909 19 773

- nyemissionskostnader -4 189 -4 189

Eget kapital 2018-12-31 34 340 268 70 120 -77 014 27 714

Vid årets början 2019 34 340 268 70 120 -77 014 27 714

Periodens resultat -5 547 -5 547

Balanserade utgifter för 
produktutveckling -53 53 0

Transaktioner med ägare:

- konvertibelt lån 134 168 303

- emissionskostnader -15 -15

Eget kapital 2019-06-30 34 474 215 70 327 -82 561 22 455

Förändringar i koncernens eget kapital



19LightAir AB (publ)    Delårsrapport  januari - juni 2019

Koncernens kassaflödesanalys
         apr - juni          jan - juni jan - dec

TSEK 2019 2018 2019 2018 2018

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -2 664 -2 177 -5 547 -2 401 -8 117

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 242 256 719 485 2 066

Betald skatt - - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -2 422 -1 921 -4 828 -1 916 -6 051

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 1 548 384 1 201 374 39

Förändring av fordringar -2 243 751 -3 132 430 -1 599

Förändring av kortfristiga skulder 561 -1 340 700 -6 059 -7 285

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 556 -2 126 -6 059 -7 171 -14 896

Investeringsverksamheten

Förvärv (-)/Avyttring (+) av finansiella tillgångar 0 0 -1 194 0 -279

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -1 194 0 -279

Finansieringsverksamheten

Konvertibelt lån 0 0 0 8 070 8 070

Nyemission 0 - 0 - 19 773

Emissionskostnader -15 - -15 - -4 189

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 0 -15 8 070 23 654

Periodens kassaflöde -2 571 -2 126 -7 268 899 8 479

Likvida medel vid periodens början 6 167 5 410 10 864 2 385 2 385

Likvida medel vid periodens slut 3 596 3 284 3 596 3 284 10 864
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         apr - juni          jan - juni jan - dec

TSEK 2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 1 182 698 1 806 1 459 2 986

1 182 698 1 806 1 459 2 986

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -390 -649 -906 -1 109 -2 272

Personalkostnader -1 239 -494 -1 910 -1 186 -2 293

-1 629 -1 143 -2 816 -2 295 -4 565

Rörelseresultat -447 -445 -1 010 -836 -1 579

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -102 -201 -304 -403 -808

Resultat från finansiella poster -102 -201 -304 -403 -808

Resultat före skatt -549 -646 -1 314 -1 239 -2 387

Skatt på periodens resultat - - - - -

Periodens resultat -549 -646 -1 314 -1 239 -2 387

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
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TSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 47 628 47 628 47 628

Summa anläggningstillgångar 47 628 47 628 47 628

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 33 032 19 544 27 673

Likvida medel 1 021 1 180 7 002

Summa omsättningstillgångar 34 053 20 724 34 675

Summa tillgångar 81 681 68 352 82 303

Eget kapital

Bundet eget kapital 34 474 18 537 34 340

Fritt eget kapital 45 172 38 823 46 332

Summa eget kapital 79 646 57 360 80 672

Långfristiga skulder - 8 070 -

Kortfristiga skulder 2 035 2 922 1 631

Summa eget kapital och skulder 81 681 68 352 82 303

Moderbolagets balansräkning i sammandrag



22 LightAir AB (publ)    Delårsrapport  januari - juni 2019

har LightAir totalt 22 982 721 utestående 
aktier. Konverteringen mot utbyte av nya 
aktier registrerades i juni hos Bolagsverket.

Lånet jämte upplupen ränta uppgick till 
8 877 000 SEK per den 31 december 2018 
och redovisades uppdelat på bundet och fritt 
eget kapital. Ökningen under första halvåret 
avser upplupen ränta, 302 603,42 SEK, som 
under halvåret har redovisats som en ökning 
av bundet eget kapital med 134 292 SEK och 
av fritt eget kapital med 168 311,42 SEK.

Not 3. Transaktioner med 
närstående
Transaktioner med närstående sker på 
marknadsmässiga villkor och all verksamhet 
är konkurrensutsatt. Transaktioner med 
intresseföretag beskrivs ovan. Q-Plast AB, 
helägt av Peter Holmberg och styrelseledamot 
i bolaget, har under perioden erhållit ersättning 
från LightAir om 281 TSEK för arbete med 
produktutveckling och produktvård.

Not 4. Eventualförpliktelser
Det finns inga förpliktelser av väsentlig 
karaktär.

Not 1. Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

Not 2. Konvertibelt lån
Ett konvertibelt lån om 8 070 000 SEK upptogs 
i januari 2018 genom en riktad emission av 
2 017 500 konvertibler, envar om nominellt 4 
SEK. Lånet löpte med 10 procent årlig ränta 
till och med den 31 maj 2019. 

I oktober 2018 åtog sig samtliga konvertibel-
innehavare att konvertera hela beloppet 
jämte upplupen ränta mot utbyte av nya 
aktier i bolaget.  Då gjordes också omräkning 
av konverteringskursen från 4 SEK till 3,38 
SEK. Då bolagets förpliktelse att inlösa det 
konvertibla lånet därigenom upphört, har 
lånet jämte upplupen ränta ansetts och 
redovisats som eget kapital och inte som 
finansiell skuld. 

Lånet jämte upplupen ränta uppgick 
till 9 179 603,42 SEK vid tidpunkten för 
konverteringen och konverteringen innebar att 
2 715 859 aktier utgavs. Efter konverteringen 

Noter

Stockholm den 29 augusti 2019

Mikael Pérez 
VD
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LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva 
luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på 

Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR.

LightAir AB (publ), Box 815, 101 36 Stockholm

support@lightair.com       www.lightair.com
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Revisors granskningsrapport

Inledning
Jag har utfört en översiktlig granskning av 
delårsrapporten för LightAir AB (publ) för 
perioden 1 januari 2019 till 30 juni 2019. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta och presentera 
denna delårsrapport i enlighet med 
Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på min översiktliga 
granskning.

Den översiktliga granskningens 
inriktning och omfattning
Jag har utfört min översiktliga granskning 
i enlighet med International Standard on 
Review Engagements ISRE 2410: Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation 
utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, 
i första hand till personer som är ansvariga 
för finansiella frågor och redovisningsfrågor, 
att utföra analytisk granskning och att vidta 

andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning 
och en betydligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt ISA och god revisionssed 
i övrigt har. De granskningsåtgärder som 
vidtas vid en översiktlig granskning gör det 
inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan 
säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den 
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som 
en uttalad slutsats grundad på en revision 
har.

Slutsats
Grundat på min översiktliga granskning har det 
inte kommit fram några omständigheter som 
ger mig anledning att anse att delårsrapporten 
inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med Årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1.

Stockholm den 29 augusti 2019

Tommy Mårtensson 
Auktoriserad revisor

Revisorns rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport

Till styrelsen i LightAir AB (publ) 
Org.nr. 556724-7373
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