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Väsentliga händelser april-juni 2019 
 Nyemissionen genomförd och övertecknad 
 Ny order från återförsäljaren i Frankrike  
 Nya order inkommer från återförsäljaren i Sydkorea  
 Partnerskap formas för tester av filter för etylenfångst i äppelodlingar 
 Svenska Aerogel vinner innovationstävling i Nederländerna 
 Investeringsstöd beviljas av Region Gävleborg  
 Bolagsstämma hölls i Gävle 11 juni. Ny ordförande och nya ledamöter. 
 Rekrytering av ny CFO inleds 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 Gert Sköld rekryterad som ny CFO med tillträde i oktober 2019 
 Master Pilot Plant (MPP 2019) på väg in i sitt slutskede 

 
 Finansiell översikt      
      
  (KSEK) Kv2 2019 Kv2 2018 2019 2018 2018 

 1904-1906 1804-1806 1901-1906 1801-1806 1801-1812 
 Totala intäkter 235 189 318 324 4 919 
 Rörelseresultat -10 393 -8 802 -18 626 -15 294 -28 480 
 Resultat före skatt -10 657 -8 897 -19 171 -15 458 -29 058 
 Resultat efter skatt -10 657 -8 897 -19 171 -15 458 -29 058 
 Resultat per aktie (kr) -0,29 -0,33 -0,60 -0,58 -1,08 

   
               
 
 

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 09:00 CET. 

 

Våra investeringar visar nu resultat med en ökad efterfrågan från marknaden, 
fler återkommande kunder och regelbunden orderingång. 

https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-holding-ab-starker-organisationen-for-snabb-expansion/
https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-inrattar-vetenskapligt-rad-forenar-styrkorna-inom-industri-och-vetenskap/
https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-forstarker-ledningsgruppen-roland-ek-tilltrader-som-produktchef/
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VD Tor Einar Nobakk har ordet 
 
”Halvtid för året 2019 och en milstolpe är nådd 

 Nu kan vi erbjuda större volymer!”

 
Det känns fantastiskt att vi nu kan realisera den ökade 
kapaciteten och möta behovet som vi vet finns på 
marknaden. I skrivande stund monteras den sista 
delen i den nya produktionslinan och vi kan se fram 
emot att ta MPP 2019 i drift. 
 
Vi fortsätter att glädjas åt våra kunders framgångar 
och de första återkommande orderna har följts av 
flera under perioden. Det ser positivt ut för framtiden. 
Det är just nu vår återförsäljare i Sydkorea som står 
för de största volymerna och som de senaste 5 
månaderna lagt regelbundna order. Vi ser även 
återkommande order från andra håll och följer med 
intresse våra kunders framgångar. 
 
Vi har vunnit pris också! Tillsammans med vår 
italienska kund och en av våra återförsäljare tog vi i 
juni emot ett prestigefullt pris i en innovationstävling 
i Nederländerna. Ett mycket lyckat samarbete som nu 
– utöver äran – ger oss möjligheten att få ut en 
efterfrågad produkt med Quartzene på 
fastighetsmarknaden. Ett lyckat teamwork som även 
gett oss nya värdefulla kontakter. Produkten är en 
termiskt isolerande puts som kan användas exteriört 
och interiört i ett fastighetsbestånd med syftet att 
spara energi. I dagsläget är det ca 12 bostadsbolag 
med ca 350 000 bostäder som omfattas.  
Det här är ett lysande exempel på hur marknaden 
driver fram innovativa lösningar och vi är stolta över 
att kunna bidra med det som verkligen betyder 
något – hållbara lösningar! 
 
Quartzene för filtrering är ett annat område där vi ser 
framgångar. Vi är på plats i Äppelriket, Österlen för att 
testa en av våra filterlösningar i storskalig miljö. 
Quartzene för etylenfiltrering är en innovation som 

direkt möter de ökade kraven som ställs på 
livsmedels- och förpackningsindustrin för att öka  
livslängden för frukt och grönt och därigenom minska 
svinnet. Det här är en viktig applikation som vi 
prioriterar högt. 

 
Vår forskning och innovationskraft är det som drivit 
fram Svenska Aerogel till där vi är idag och vi 
fortsätter att ha en stark förankring i forskarvärlden 
och kopplar den till vår affärsverksamhet. I juni firade 
vi att Farnaz Ghajeri, en av våra forskare, briljerade i 
sin licentiatexamen. Ämnet hon valt är det 
silikabaserade nanoporösa materialet Quartzene som 
är Svenska Aerogels patenterade uppfinning.  Att det 
är vi själva som driver forskningen av detta 
framtidsmaterial är förstås värdefullt för oss och ger 
oss fördelar i de utvecklingsarbeten som bedrivs 
tillsammans med våra kunder. 
 
Vår försäljningsvolym ökar och det är förstås positivt 
att se att vår orderingång har mer att visa. Vi har haft 
en del utmaningar relaterade till den ursprungliga  
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produktionsutrustning vilket har begränsat vår 
kapacitet. Det är därför mycket glädjande att Master 
Pilot Plant 2019 (MPP) nu kan gå igång. Ett 
efterlängtat och betydande steg i vår fabrik, där vi 
genomfört betydande investeringar under det här 
kvartalet. Bemanningen har ökat och vi kör nu 
produktion i tvåskift, fem dagar i veckan.  MPP:s 
design och kapacitet kommer att kunna ge oss stor 
utväxling på de kostnader vi tagit hittills och någon 
ytterligare bemanning kommer inte att behövas i 
dagsläget. När efterfrågan på Quartzene ökar är vi 
förstås beredda att snabbt kunna öka antalet skift. 
 
Personalkostnaderna för kvartalet ligger i linje med 
föregående kvartal och faktiskt t om lite lägre med 
samma bemanning. I det här kvartalet har vi även 
med en del av kostnaderna för den emission vi 
genomfört under våren samt en del 
konsultkostnader. De senare är relaterade till MPP 
och några av våra utvecklingsprojekt samt det 
faktum att en del av våra medarbetare inom 
produktion i dagsläget är kontrakterade konsulter. 
 
Region Gävleborg uppmärksammar oss och de 
framsteg vi gör med vår verksamhet!  De bidrar med 
ett investeringsstöd på1,8 MSEK till utrustningar för 
att öka produktionen av Quartzene. Stödet från 
Region Gävleborg och det intresse de visat för oss är 
glädjande, och vi är tacksamma för att de satsar på 
en regional utveckling där vi medverkar. 

 
En vinnande företagskultur 
Vår företagskultur är avgörande för fortsatt 
framgång. Den första halvan av året har vi borrat djupt 
i företagets kärna för att lyfta fram och tydliggöra vårt 
syfte och våra värderingar. Människorna i Svenska 
Aerogel är viktiga och vi formar nu en stark 
gemensam drivkraft som kommer att stärka oss i den 
växande fas vi befinner oss i. 
 
Vi är starka innovatörer och genom medarbetare med 
rätt kompetenser och eget ansvar kommer 

utvecklingen att fortsätta – och det i sin tur kommer 
att gagna kunderna. Vi står för laganda på riktigt där 
kundvärdet är vårt gemensamma fokus. 
 
”Hållbarhet står på världens agenda och ger oss 
spännande affärer” 
 
Vi bygger en helt ny industri och kan därför integrera 
hållbarhet i hela affärskedjan från början och inte se 
det som ett sidoprojekt. Hållbarhet är även ett 
nyckelord för vår framgång på de olika marknader vi 
verkar. Våra kunder strävar efter lösningar i nya eller 
förbättrade produkter som kan isolera, rena, filtrera 
mm, allt i syfte att nå energibesparingar, mindre 
materialförbrukning och bättre prestanda. Att kunna 
bidra till ren luft och rent vatten är stort, inte bara för 
oss. Det berör oss alla. Quartzene kan vara lösningen 
för många av utmaningarna för en hållbar värld - och 
därmed spännande affärer för oss. 
 
Vi bjöd in till bolagsstämma i juni där vi fick möjlighet 
att träffa några av våra entusiastiska investerare. Vi 
är tacksamma för allt engagemang och det stora 
intresse och kunskap om Quartzene som visas. På 
stämman tog Per Nordberg plats som ny ordförande 
efter Christer Sjöström som valt att avgå efter 20 år 
som styrelseordförande i Svenska Aerogel. Christer 
Sjöström är en av grundarna till företaget och besitter 
förstås en oerhörd mängd kunskap, historia och 
visdom. Christer kan nu engagera sig fullt ut i sin roll 
som chef för forskning och utveckling. Vår nya 
styrelse är förstärkt med två mycket erfarna 
personer, Per Nordberg och Angelica Adamski. De har 
båda gedigen erfarenhet från global 
tillverkningsindustri och jag är övertygad om att de 
kommer att vara värdefulla för oss i det fantastiskt 
spännande skede vi nu befinner oss i.  
 
Semestern är över för de flesta av oss här på Svenska 
Aerogel och vi är redo att köra igång igen för fullt. Jag 
är oerhört nyfiken på vad hösten har att erbjuda och 
ser fram emot att få inviga Master Pilot Plant 2019! 

 
 
 

Tor Einar Norbakk, vd 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET  
 
Nyemissionen genomförd och övertecknad 
 
Svenska Aerogel Holding AB:s företrädesemission tecknades till ca MSEK 26 vilket motsvarar en teckning om ca 
105%. Företrädesemissionen tillförde Svenska Aerogel Holding AB ca MSEK 25 före emissionskostnader.  
 
Ny order från franska återförsäljaren Novcoat 
 
Svenska Aerogel har tagit emot en mindre order på Quartzene via den franska återförsäljaren Novcoat. Quartzene 
är en avgörande tillsats i s k ”Cool roof” produkter som isolerar horisontella tak för att spara energi. 
 
Regelbundna order inkommer i perioden från återförsäljaren i Sydkorea 
 
Jinwoo Trading Co har kommit igång bra med marknadsföringen av Quartzene och Svenska Aerogel tar nu emot 
regelbundna order de senaste 5 månaderna. Jinwoo Trading Co har kunder inom bilindustrin, mobiltelefoni, 
hushållsapparater och även andra branscher där Quartzene är en lösning för att specialanpassa produkter. 
 

Partnerskap formas för tester av filter för etylenfångst i äppelodlingar 
 
Svenska Aerogel har ingått partnerskap med SLU och Äppelriket Österlen för att effektivt testa Quartzene i 
verklig miljö där stora mängder frukt lagras. Quartzene i filtreringslösningar är en innovation som direkt möter de 
ökade kraven som ställs på livsmedels- och förpackningsindustrin för att öka livslängden för frukt och grönt och 
därigenom minska svinnet.  
 
Svenska Aerogel vinnare i innovationstävling i Nederländerna 
 
Svenska Aerogel tog hem segern i innovationstävlingen”The Insulation Challenge” i Holland. Produkten Thermo-
Line® med NANOTECH inside bygger på Svenska Aerogels Quartzene och är en termiskt isolerande puts som 
tillverkas av Barozzi Vernici i Italien. Teamet bakom det vinnande bidraget är Svenska Aerogel, Barozzi Vernici och 
återförsäljaren Vesta Chemicals. 
 
Investeringsstöd beviljat av Region Gävleborg 
 
Region Gävleborg bidrar med ett investeringsstöd på1,8 MSEK till Svenska Aerogel. Stödet ska användas till 
utrustningar och investeringar i anläggningen hos Svenska Aerogel i Gävle för att öka produktionen av Quartzene. 
  

https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-holding-ab-starker-organisationen-for-snabb-expansion/
https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-inrattar-vetenskapligt-rad-forenar-styrkorna-inom-industri-och-vetenskap/
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Svenska Aerogel Holding AB genomförde sin årsstämma i Gävle den 11 juni 
 
Per Nordberg (ny ordförande) och Angelica Adamski (ledamot) väljs in i styrelsen.  Christer Sjöström lämnar 
posten som ordförande för att fullt ut kunna ägna sig åt sin roll som chef för forskning och utveckling i bolaget. 

 
 

 
 
 
 

 
Kommunikén från stämman finns att läsa här: 
 https://www.aerogel.se/sv/kommunike-fran-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ-3/ 
 

Rekrytering av ny CFO inleds 
 
Nuvarande CFO Stefan Kaiser har lett bolagets utveckling genom introduktionen samt finansiering på Nasdaq 
First North och väljer nu att fortsätta i egen verksamhet. Svenska Aerogel är på god väg att bli ett industriellt 
bolag och uppbyggnaden av Master Pilot Plant går in i ett slutskede. Tillträdande CFO får ansvaret att 
tillsammans med ledningsgruppen säkerställa en global affärsuppföljning och styrning. 
 
 
 
  

I 20 år har Christer Sjöström lett företaget som 
styrelsens ordförande. På årets bolagsstämma 
överlämnade han posten till Per Nordberg.  
Christer kommer nu att kunna ägna sig helt åt sin roll 
som chef för forskning och utveckling i bolaget och Per 
Nordberg är varmt välkommen till oss!  

https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-holding-ab-starker-organisationen-for-snabb-expansion/
https://www.aerogel.se/sv/kommunike-fran-arsstamma-i-svenska-aerogel-holding-ab-publ-3/
https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-forstarker-ledningsgruppen-roland-ek-tilltrader-som-produktchef/
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG  
 
Gert Sköld rekryterad som ny CFO med tillträde i oktober 2019 
 
Med betydande erfarenheter från ledande positioner inom bl a ABB, Siemens och Sandvik där han var ansvarig för 
Affärsutveckling, Finans, IT och projektledning för ett affärsområde på 38 miljarder SEK med global verksamhet. 
Gert är idag vd och tidigare ekonomichef på Scandinavian Track Group AB. 
 
Master Pilot Plant 2019 (MPP)   
 
Vår egendesignade modulanläggning för framställning av Quartzene -MPP  2019 - är på väg in i sitt slutskede. Vi 
har i stort sett alla strukturella maskindelar på plats, men som i de flesta projekt av det här slaget har vi dragits 
med några leveransförseningar av enstaka maskinkomponenter. Trots förseningar är vi vid tidpunkten av denna 
kvartalsrapports publicering inne i slutskedet och infrastruktur, såsom råvaruintag, styrsystem och packning 
hanteras enligt plan. Samtidigt följer vi noga marknadsutvecklingen och bedömer att våra kunder inte kommer att 
påverkas negativt, då vår kapacitet utvecklas parallellt med att olika processteg tas i bruk.   
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 KORT OM SVENSKA AEROGEL 
 
Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene- The Next Generation Aerogel. Quartzene är ett 
material som används i olika applikationer av tillverkande industrier. Syftet är att uppnå materialeffektivitet som 
ofta handlar om en samverkan av önskvärda egenskaper som till exempel bättre prestanda, mindre 
materialförbrukning och energibesparingar.  
 
Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom värdeskapande 
återförsäljare i industrialiserade delar av världen. Ambitionen är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst 
nytta i sin mest naturliga form.  
 
Produktionen är unik på flera sätt. Det är den första av sitt slag i världen och designad i ett modulbaserat koncept 
där flexibiliteten möjliggör en effektiv etablering av en produktionsanläggning på plats hos kund eller i ett område 
där Svenska Aerogel har många kunder.  

I Koncernen finns i dagsläget tretton heltidsanställda med kontor och fabrik i Gävle. Svenska Aerogel Holding AB 
är moderbolag i Koncernen och den operativa verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel 
AB. 

Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt genom olika F&U projekt. De är antingen externfinansierade via 
partners eller drivs i egen regi med kunder där vi utvecklar produkter och tjänster inom de olika applikationerna 
som kunderna är villiga att betala för.  

Patent och andra immateriella rättigheter 
 
Svenska Aerogel har en väl utvecklad IP-strategi där processer, rutiner och kompetens är implementerade och 
skyddade. Bolagets teknik och processer skyddas av patent och av bolagets konfidentiella och unika kunskaper. 
Bolaget är innehavare av fyra patent. 2018 publicerades patenten för filtrering, ”Etylenfilter” (WO 2018/203797) 
och ”Formaldehydfilter” (WO 2018/203796) samt ”Silikabeläggning före tryckning med nr (WO 2018/226143 A1”  
Bolaget är innehavare av det registrerade varumärket ”QUARTZENE”.  
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FINANSIELL ÖVERSIKT (KSEK) 
 
Intäkter 
Koncernens intäkter för andra kvartalet 2019 uppgick till        
139 KSEK (189). För perioden jan-jun 2019 är intäkten 318 
KSEK. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0) 
miljoner kronor.  
 
Kostnader 
Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för andra kvartalet 
2019 uppgick till 10 532 KSEK (8 991). Personalkostnaderna 
uppgick till 3 732 KSEK (2 520)) och avskrivningar till 1 161 
KSEK (1 292). För perioden jan-jun 2019 uppgick kostnaderna 
till 18 944 KSEK (15 618). 
 
Resultat 
Resultatet före skatt för andra kvartalet 2019 uppgick till 
 -10 657 KSEK (-8 897).  Resultatet för jan-jun 2019 uppgick 
till –19 171 KSEK (-15 458). 
 
Tillgångar 
Koncernens totala tillgångar uppgick 30 juni 2019 till 65 911 
KSEK (66 255). Likvida medel uppgick 30 juni 2019 till 22 635 
KSEK (31 081). 
 
Finansiell ställning/Eget kapital och skulder 
Eget kapital uppgick 30 juni 2019 till 38 789 KSEK (49 943). 
Långfristiga skulder uppgick till 16 109 KSEK (9 738). 
 
Investeringar 
Bolaget har under perioden april-juni 2019 investerat 3 439 
KSEK (1 847), där merparten avser investering i forskning och 
utveckling samt utbyggnad och utrustning för bolagets 
produktionsanläggning i Gävle.  
 
Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
 -8 137 KSEK (-5 340) under det andra kvartalet 2019.  
 
Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 
2012:1 (K3). Siffrorna anges i KSEK om inget annat nämns.  

 
 
 
Koncernen 
Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det 
helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB. 
 
Risker 
En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i det 
prospekt som publicerades den 12 mars 2019 i samband med 
Svenska Aerogels nyemission. Inga ombedömningar av 
väsentlig natur har ägt rum efter publiceringen av denna 
beskrivning. Prospektet finns tillgängligt på www.aerogel.se. 
 
Certified Adviser 
FNCA SWEDEN AB 
 
Finansiell kalender 
Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på 
www.aerogel.se 
 
Svenska Aerogels årsstämma 
Svenska Aerogels årsstämma hölls i Gävle tisdagen den 11 
juni 2019.  
 
Revisors granskning 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisor. 
 
 
Stockholm den 29 aug 2019 
 
Tor Einar Norbakk 
vd Svenska Aerogel   
 
 
För vidare information, kontakta: 
 
Tor Einar Norbakk, vd  
070 – 616 0867  toreinar.norbakk@aerogel.se 
 

  

file://///sve-srv-dc01/gemensam/Ekonomi/ÅRSREDOVISNINGAR%20OCH%20RAPPORTER/2017/www.aerogel.se
mailto:toreinar.norbakk@aerogel.se
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RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN  
 
       
 
 

      
(KSEK) Kv2 2019 Kv2 2018 2019 2018 2018 
 1904-1906 1804-1806 1901-1906 1801-1806 1801-1812 
Nettoomsättning 230 44 261 204 232 
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 52 0 1 749 
Övriga rörelseintäkter 5 145 5 120 2 938 
 235 189 318 324 4 919 
      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter -133 -619 -308 -860 -918 
Övriga externa kostnader -5 601 -4 560 -8 715 -6 978 -15 652 
Personalkostnader -3 732 -2 520 -7 611 -5 242 -12 403 
Avskrivningar -1 161 -1 292 -2 310 -2 538 -4 426 
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0 
Rörelseresultat -10 393 -8 802 -18 626 -15 294 -28 480 
      
Resultat från finansiella poster -264 -95 - 545 -164 -578 
      
Resultat före skatt -10 657 -8 897 -19 171 -15 458 -29 058 
      
Skatt      
Periodens resultat -10 657 -8 897 -19 171 - 15 458 -29 058 
      
Hänförligt till      
Moderföretagets aktieägare -10 657 -8 897 -19 171 -15 458 -29 058 
Minoritetsintresse 0 0 0 0 0 
      
      
Resultat per aktie      
före utspädning (kr) -0,29 -0,33 -0,60 -0,58 -1,08 
efter utspädning (kr) -0,29 -0,33 -0,60 -0,58 -1,08 
      
Antalet utestående aktier vid      
rapporteringsperiodens utgång      
före utspädning  44 658 008 26 794 805 44 658 008 26 794 805 26 794 805 
Genomsnittligt antal aktier 37 115 767 26 794 805 31 955 286 26 794 805 26 794 805   
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN  
 
      

     
(KSEK)  2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 
     
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande  10 294 11 108 11 164 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken      
samt liknande rättigheter  747 875 811 
Goodwill  12 302 13 998 13 150 
  23 343 25 981 25 125 
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och andra tekniska anläggningar  14 508 4 743 7 255 
Inventarier, verktyg och installationer  366 819 450 
  14 874 5 562 7 705 
Summa anläggningstillgångar  38 217 31 543 32 830 
     
Omsättningstillgångar     
Lager  64  64 
Kundfordringar  131 328 84 
Övriga fordringar  4 006 2 578 1 921 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  858 725 916 
  5 059 3 631 2 985 

Kassa och bank  22 635 31 081 26 605 
Summa omsättningstillgångar  27 694 34 712 29 590 
Summa tillgångar  65 911 66 255 62 420 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital     
Aktiekapital  2 233 1 340 1 340 
Övrigt tillskjutet kapital  126 476 105 753 105 752 
Balanserat resultat inkl. periodens resultat  -89 920 -57 150 -70 749 
Summa eget kapital  38 789 49 943 36 343 
      
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut  11 140 4 762 12 007 
Övriga skulder  4 969 4 976 4 969 
  16 109 9 738 16 976 
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut  2 844 844 2 844 
Leverantörsskulder  5 820 2 490 3 005 
Övriga skulder  365 1 726 872 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 984 1 514 2 380 
  11 013 6 574 9 101 
Summa skulder  27 122 16 312 26 077 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  65 911 66 255 62 420 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL 
 
  
 

(KSEK)  Övrigt tillskjutet Annat eget kapital Summa eget 
 Aktiekapital kapital inkl. årets resultat kapital 
Ingående eget kapital 2018-12-31 1 340 105 752 -70 749 36 343 
     
Periodens resultat   -19 171 -19 171 
Nyemission 893 24 107  25 000 
Kostnad nyemission  -3 383  -3 383 
     
Utgående eget kapital 2019-06-30 2 233 126 476 -89 920 38 789 
     

     
Ingående eget kapital 2017-12-31 1 340 105 753 -41 692 65 401 
     
Periodens resultat   -15 458 -15 458 
     
Utgående eget kapital 2018-06-30 1 340 105 753 -57 150 49 945 
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 
 
       

   
   

(KSEK) Kv2 2019 Kv2 2018 2019 2018 2018 
 1904-1906 1804-1806 1901-1906 1801-1806 1801-1812 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Rörelseresultat före finansiella poster -10 393 -8 802 -18 626 -15 294 -28 479 
Avskrivningar 1 161 1 292 2 310 2 538 4 426 
 -9 232 -7 510 -16 316 -12 756 -24 053 
Erlagd ränta -264 -95 -545 -164 -578 
Betald inkomstskatt 0 0 0 0 0 
 -9 496 -7 605 -16 861 -12 920 -24 631 
Ökning/minskning kundfordringar 254 37 -47 -75 169 
Ökning/minskning lager     -64 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -1 022 -782 -2 027 -971 -506 
Ökning/minskning leverantörsskulder 1 921 1 433 2 815 1 321 1 836 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder 206 1 577 

 
-902 

 
1 174 

 
1 186 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 137 -5 340 -17 022 -11 471 -22 010 
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

   

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -750 -52 -899 -1 835 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3 439 -1 097 -7 646 -1 934 -4 173 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 439 -1 847 -7 698 -2 833 -6 008 
      
      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Upptagna lån 0 0 0 0 10 000 
Amortering av skuld -490 -364 -867 -701 -1 462 
Nyemission 22 091 0 21 617 0 0 
Optionspremie 0 15 0 15 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 601 -364 20 750 -701 8 538 
      
Periodens kassaflöde 10 025 -7 551 -3 970 -15 005 -19 481 
Likvida medel vid periodens början 12 610 38 632 26 605 46 086 46 086 
Likvida medel vid perioden slut 22 635 31 081 22 635 31 081 26 605 
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET   
 
Svenska Aerogel Holding AB      
 

(KSEK) Kv2 2019 Kv2 2018 2019 2018 2018 
 1904-1906 1804-1806 1901-1906 1801-1806 1801-1812 
      
Nettoomsättning 0 39 4 48 52 
Övriga rörelseintäkter 0 0 0  0 
 0 39 4 48 52 
      
Övriga externa kostnader -759 -161 -845 -565 -1 794 
Personalkostnader -132  -330   
Rörelseresultat -891 -122 -1 171 -517 - 1 742 
      
Resultat från finansiella poster      
       
Resultat före skatt -891 -122 -1 171 -517 -1 742 
      
Skatt 0 0 0 0 0 
      
Periodens resultat -891 -122 -1 171 -517 -1 742 
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET 
 
Svenska Aerogel Holding AB     
    

(KSEK) Kv2 2019 Kv2 2018 2018 
 190630 180630 1801-1812 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar      
Finansiella anläggningstillgångar      
Aktier i koncernföretag 163 800 108 000 141 800 
Fordringar koncernföretag 0 25 200 0 
  163 800 133 200 141 800 
Summa anläggningstillgångar 163 800 133 200 141 800 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 0 47 0  
Fordran koncernbolag 0 0 3 000 
Övriga fordringar 157 498 29 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 94 3 62 
 251 548 3 091 
Kassa och bank 17 864 30 149 17 040 
Summa omsättningstillgångar 18 115 30 697 20 131 
Summa tillgångar 181 915 163 897 161 931 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Aktiekapital 2 233 1 340 1 340 
Fritt eget kapital     
Överkursfond 183 322 162 598 162 598 
Balanserat resultat   -3 455 -1 712 -1 713 
Årets resultat -1 171 -517 -1 742 
Summa eget kapital 180 929 161 709 160 483 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 449 67 92 
Skulder till koncernföretag 437 428 1 256 
Övriga skulder 0 1 593 0  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 100 100 100 
Summa skulder 986 2 188 1 448 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 181 915 163 897 161 931 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL MODERBOLAGET 
 

Svenska Aerogel Holding AB  
 
 

       
(KSEK) Aktiekapital Överkursfond Balanserat 

resultat 
Periodens 

resultat 
Summa eget 

kapital 
Ingående eget kapital 2018-12-31 1 340 162 598 -1 713 -1 742 160 483 
      
Omf förra årets resultat 0 0 -1 742 1 742  
Nyemission 893 24 107   25 000 
Kostnad nyemission  -3 383   -3 383 
Periodens resultat    -1 171 -1 171 
       
Utgående eget kapital 2019-06-30 2 233 183 322 -3 455 -1 171 180 929 
      
 
 
 

     

      
Ingående eget kapital 2017-12-31 1 340 156 598 -383 -1 331 156 224 
      
Omf förra årets resultat 0 0 -1 331 1 331  
Förskjuten emissionskostnad  6 000   6 000 
Periodens resultat    -517 -517 
      
Utgående eget kapital 2018-06-30 1 340 162 598 -1 712 -517 161 709 
      
      
      
      
      
      
      

 


