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”Ökade aktiviteter och återkommande kundorder avslutar året .                                    
Ny affärsplan för fortsatt tillväxt i utvalda kundsegment.” 

Väsentliga händelser 2020 
 Global pandemi. Effekterna av covid-19 hanteras med korttidspermitteringar och stöd  
 Flertalet kommersiella order för användning av Quartzene i isolerande färg och ytskikt 
 Försäljningsrekord noteras i kvartal fyra 
 Positivt resultat efter projektavslut - Quartzene ger högsta brandskyddsklass i färg 
 Ny 3-årig affärsplan - Svenska Aerogel 2.0  
 Ny marknadsdriven organisation implementeras och ytterligare kompetens tillförs bolaget   
 Två företrädesemissioner har genomförts, båda övertecknades och ger fortsatt finansiering 2021 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Pernilla Ståhle rekryteras som utvecklingschef 
 Ökade kundaktiviteter och fortsatt orderingång 
 Teckningsoptioner i tre serier upptas till handel 

  
  Finansiell översikt     

(KSEK) Kv4 2020 Kv4 2019 2020 2019 

 okt-dec okt-dec helår helår 
Totala intäkter 1 646 2 591 4 116 3 241 

Rörelseresultat -8 860 -6 818 -34 910 -33 102 

Resultat före skatt -9 256 -8 513 -37 464 -35 602 

Resultat efter skatt -9 256 -8 513 -37 464 -35 602 

Resultat per aktie (kr) -0,12 -0,19 -0,52 -0,93 

Antal aktier vid periodens utgång 115 239 243 44 658 008 115 239 243 44 658 008 

 
 
Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om vär-
depappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 25 februari kl. 08:00 CET  
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Vd Tor Einar Norbakk har ordet 
                                                                      
 
 
2020 - ett annorlunda år med en pandemi som fortsätter 
påverka oss alla i olika grad. Vi avslutade ändå året med 
en positiv känsla av framgång. Vi nådde försäljningsre-
kord i november vilket bekräftar att utvecklingen av nya 
produkter med Quartzene går framåt. Fler samarbeten 
med stora och små kunder är i slutfasen där Quartzene 
passerat laboratoriestadiet för att gå in i större pilottes-
ter och därmed påbörja kommersialisering.  
 
Största framgångarna ser vi för termisk isolering inom segmen-
tet Bygg&fastighet där vi har ett antal löpande affärer, t ex iso-
lerande takfärg som lanserades 2020 genom vår distributör 
Novcoat i Frankrike som fortsätter öka kundbasen. I Asien pågår 
certifieringar för Rayoungs Quartzene produkt T-RayX 
APA1401. En värmeisolerande färg för applikationer upp 275°C. 
Quartzene i termiskt isolerande puts var vår första större fram-
gång, vilken har fortsatt utveckla sig positivt med flera och större 
återkommande orders från putsproducenten. Idag ser vi en till-
växt av kunder i USA, Canada och Europa som vill använda Quart-
zene i skumbetong för att få hållbara lösningar med lättviktspro-
dukter som är termiskt isolerande. Vi följer också med stort in-
tresse ett par större aktörer i Europa som med sitt nytänkande 
inom teknik avser att testa Quartzene i gipsplattor respektive 
PUR/PIR isoleringssystem.  Nu ökar vi aktiviteterna i segmenten 
Process Industrier och Papper&massa. Efterfrågan inom pro-
cessindustrin drivs av det ökande behovet av effektiv energiför-
brukning, stabilitet i processer, säkerhet, skydd mot korrosion, 
komfort och skydd av egendom.  Inom Papper&massa finns flera 
intressanta användningsområden för Quartzene, bl a isolering, 
vikt- och materialbesparingar; tryckbarhet för ökad kvalitet och 
effektivitet samt barriäregenskaper för att ersätta plastanvänd-
ning.  Den applikation som vi nått längst med avser tryckegen-
skaper. Våra distributörer kompletterar vår egen säljkår och här 
växer vi. Slutförhandlingar pågår med ytterligare 6 distributörer, 
strategiskt utvalda för att vi ska nå kunder och marknader där 
Quartzene gör störst nytta. Under 2020 har samarbeten stärkts 
och vi har tillfört formuleringsexperter i USA och Europa som 
support till produktutvecklingen.  

För att stödja kundernas utvecklingsfas ser vi till att de får till-
gång till expertis och stöd. Vårt eget laboratorium har utvecklats 
under året och har idag en avsevärt högre kapacitet och bättre 
funktionalitet. Ett stort antal kundprojekt har stöttats  

 

 

 

 

 

 

 

genom mixning och mätning, och konkreta framsteg har gjorts. 
Fokus ligger på stöd till kund för att nå bästa effekt. Vi närmar 
oss slutfasen i utvecklingen av flera formuleringar som våra kun-
der kan använda i sina produkter. Ett givande tillskott i teamet är 
våra två franska masterstudenter som efter fullgjort examens-
arbete har kunnat fortsätta stödja oss i detta viktiga arbete.  

Vi fortsätter bygga kompetens. Teamet är sedan oktober för-
stärkt med Marco Mayor som säljchef och rekrytering av säljare 
i Europa pågår, liksom ytterligare produktutvecklare. För att leda 
och samordna utvecklingsarbetet har Pernilla Ståhle anställts 
som utvecklingschef. Pernilla tillträder i mars 2021 och tillför er-
farenheter från flera av våra utvalda segment som t ex Papper& 
massa.  
Organisationen förbereder sig för tillväxt. 2021 kommer vi att 
implementera ERP system och bygga ledningssystem enligt ISO 
9001 för att hantera order, fakturering, produktionsstyrning och 
lager mer effektivt och kundanpassat. Miljötillstånd för produkt-
ion upp till 1000 ton utfärdades 2020, fabriken är CE-certifierad 
och ATEX-klassad.  
För att säkerställa tillväxtresan genomförde vi två framgångs-
rika nyemissioner 2020.  Den senaste övertecknades med drygt 
300%! Både nya och befintliga aktieägare deltog och vi välkom-
nar alla som bidrar till att genomförandet av affärsplanen 
Svenska Aerogel 2.0. De optionsrätter som ingick i emissionser-
bjudandet finns nu till handel och den första av tre serier kan lö-
sas in i slutet av mars med 30% rabatt på aktuell aktiekurs.  
 
Vår framgång bygger på ett nära samarbete med kunder och 
partners för att utveckla produkter som skapar kundvärde – och 
därmed också banbrytande materiallösningar för en hållbar 
värld.  
                                                                                                                                                               
               Tor Einar Norbakk

- Ökad försäljning bekräftar våra kunders framgångar 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2020  

Global pandemi. Effekterna av covid-19 hanteras med korttidspermitteringar och stöd 
Planerade kund- och marknadsaktiviteter flyttas fram. Bolaget sätter in åtgärder i form av kortidspermitteringar med statligt stöd och 
beviljas amorteringsfrihet på befintliga lån under en period för att lindra konsekvenserna av pågående pandemi.  
 
Flertalet kommersiella order för användning av Quartzene i isolerande färg och ytskikt 
Order kommer löpande under året från distributörer i Asien och Europa. Främst är det användningen av Quartzene för termisk isolering 
inom Bygg&fastighet som generar order.  Ett exempel är ett färgsystem som visat mycket god värmeisolerande effekt för applikationer 
upp till 275°C. I Europa närmar sig en termiskt isolerande takfärg med Quartzene marknaden. Färgen är optimerad för att sänka tem-
peraturen inomhus under varma dagar och därmed minska behovet av luftkonditionering. Quartzene för termisk isolering i puts är en 
annan applikation med återkommande kommersiella order. 
 
Försäljningsrekord noteras i kvartal fyra 
Kundaktiviteterna ökar och ger Svenska Aerogel fler order med utökade volymer från kunder i Europa och Asien. I kvartal fyra noteras 
rekordet med en ordervolym på ca 2,5 ton Quartzene, motsvarande ett värde om ca 680 000 SEK.  

 
Positivt resultat efter projektavslut - Quartzene ger högsta brandskyddsklass i färg 
Projektet med att utveckla en semitransparent färg med brandskydd avslutades i december. Resultaten visar att Quartzene ger högsta 
brandskyddsklass (EuroclassB). Projektets primära resultat utgörs av ett klarlackssystem för användning inomhus. Resultatet kommer 
att omvandlas till ett paket bestående av riktformuleringar och anvisningar baserade på kommersiellt tillgängliga bindemedel och 
Quartzene som nyckelingrediens.  
 
Ny 3-årig affärsplan - Svenska Aerogel 2.0  
Den nya affärsplanen Svenska Aeogel 2.0 antas av styrelsen efter att produktionskapaciteten säkrats och bolaget därmed kvalificerat 
sig som industriell partner.  Organisation och arbetssätt riktas mot utvalda applikationer i kundsegment där bolaget ser en snabbare 
inbrytning i växande marknader.  
 
Ny marknadsdriven organisation implementeras och ytterligare kompetens tillförs bolaget   
Svenska Aerogel har utvecklats från att vara ett rent forskningsbolag till att nu vara inne i ett expansivt skede med fullt fokus på att bli 
en kommersiell industri. Organisationen i bolaget anpassas för tillväxt och förstärker kompetensen. Olof Esgård anställs som CFO, till-
träder 1 april. Marco Mayor anställdes som säjchef och tillträdde i oktober. Utvecklingsteamet förstärks med ny produktutvecklare. 
 
Två företrädesemissioner genomförs, båda övertecknades och ger fortsatt finansiering 2021 
Två nyemissioner erbjöds befintliga aktieägare 2020. Båda blev övertecknade. Företrädesemission om MSEK 51 avslutades med en 
teckningsgrad på 101%. Bolaget tillfördes 51 MSEK före emissionskostnader vilka uppgick till cirka 5,5 MSEK, inklusive kostnader för 
emissionsgarantin. Stort intresse även för nyemissionen med företrädesrätt bestående av Units; nya aktier och teckningsoptioner för-
delade på tre serier som upptas till handel 2021. Företrädesemissionen om MSEK 24 avslutades med en teckningsgrad på 307%. Moti-
vet är att fortsätta utöka organisation och aktiviteter för att nå inbrytning på marknaden 2021 

 
Optionsprogram erbjuds anställda  
Samtliga i bolagets ledningsgrupp och 75% av övriga anställda i bolaget väljer att teckna optioner i ett incitamentsprogram som föresla-
gits av styrelsen. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång  
 
Pernilla Ståhle rekryteras som utvecklingschef 
Svenska Aerogel har rekryterat Pernilla Ståhle som ny utvecklingschef. Hon kommer att ansvara för utvecklingsaktiviteter i bolaget och 
applikationsstöd till kunder som utvecklar nya produkter med Quartzene. Pernilla tillträder 1 mars 
 
Ökade kundaktiviteter och fortsatt orderingång 
Aktiviteterna hos kunder ökade i kvartal fyra och nya order bekräftade deras framgångar. Trenden fortsätter efter periodens slut med 
återkommande order, 
  
Teckningsoptioner upptas till handel  
Svenska Aerogel Holding AB avslutade i december 2020 en företrädesemission omfattande units, där varje unit bestod av vardera 3 
aktier och 3 teckningsoptioner. Handel i teckningsoptionerna inleddes iden 22 januari på Nasdaq First North. Varje optionsrätt ger inne-
havaren rätt att under respektive period 2021 teckna en ny aktie för varje option till en teckningskurs som beskrivs i villkor som finns 
att läsa på Svenska Aerogels hemsida.  
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KORT OM SVENSKA AEROGEL 
 
Svenska Aerogel tillverkar nanomaterialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels af-
färsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets 
material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. 
Visionen är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.  
  
Bolagets strategiska målsättning är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. 
I nära samarbete med kunder och partners blir Quartzene en bidragande faktor för att tillverka nya och förbätt-
rade produkter till marknaden. Syftet är bättre prestanda, energibesparingar, minskad materialåtgång och högre 
produktivitet i slutprodukter inom t ex automotive, processindustri, papper&massa samt byggnad&konstruktion. 
Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst mänsk-
lighetens krav på hållbara lösningar.   
  
Quartzene produceras idag i Bolagets anläggning i Gävle men kan även produceras i anslutning till stora kunder 
eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler för att skapa flexibilitet och anpassning efter kun-
dens behov. Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom distribu-
törer i industrialiserade delar av världen.   
  
Slutprodukter, där Quartzene är den avgörande ingrediensen, har börjat nå marknaden och de som lyckats först 
är färg- och ytskiktsprodukter där Quartzene ingår för att tillföra termiskt isolerande egenskaper.   
  
I Koncernen finns i dagsläget femton 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. 
 
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 fem patent och det registrerade varumärket ”QUARTZENE”.  
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FINANSIELL ÖVERSIKT    
 
Intäkter 
Koncernens totala intäkter för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 
1,6 (2,6) miljoner kronor varav nettoomsättningen uppgick till 
0,5 (0,1) miljoner kronor. För helåret 2020 är totala intäkten 
4,1 (3,2) miljoner kronor varav nettoomsättningen 0,7 (0,5) 
miljoner kronor. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 
(0,2) miljoner kronor. 
 
Kostnader 
Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för fjärde kvartalet 
2020 uppgick till 10,5 (9,4) miljoner kronor. Personalkostna-
derna uppgick till 4,4 (3,7) miljoner kronor och avskrivningar till 
1,6 (1,1) miljoner kronor.  
För helåret 2020 uppgick kostnaderna till 39,0 (36,3) miljoner 
kronor. 
 
Resultat 
Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2020 uppgick till -9,3   
(-8,5) miljoner kronor. 
Resultatet före skatt för helåret 2020 uppgick till -37,5 (-35,6) 
miljoner kronor. 
 
Tillgångar 
Koncernens totala tillgångar uppgick 31 dec 2020 till 91,8 
(65,8) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 dec 2020 till 
26,9 (6,6) miljoner kronor. 
 
Finansiell ställning/Eget kapital och skulder 
Koncernens eget kapital uppgick 31 dec 2020 till 52,0 (22,4) 
miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 24,4 (16,0) 
miljoner kronor. 
 
Investeringar 
Bolaget har under perioden okt-dec investerat 0,8 (9,6) miljo-
ner kronor relaterat till maskiner och utrustning i bolagets pro-
duktionsanläggning i Gävle. För helåret 2020 uppgick investe-
ringarna till 10,1 (28,3) miljoner kronor.  
 
Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,9 
(-5,9) miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2020. Kassa-
flödet från finansieringsverksamheten uppgick till 21,1 (14,9) 
miljoner kronor under fjärde kvartalet 2020, främst bestående 
av tillskottet från nyemissionen i dec på netto 21,2 miljoner 
kronor. Totala kassaflödet uppgick till 13,4 (-0,6) miljoner kro-
nor under fjärde kvartalet 2020 och för helåret 2020 till 20,3 (-
20,0) miljoner kronor. 
 
 
 

Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 
(K3). Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns.  
 
Koncernen 
Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det 
helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB. 
 
Risker 
Den nuvarande covid-19 situationen fortsätter i hög grad att 
påverka marknaden och samhället i stort, inklusive Svenska 
Aerogel. 
Omfattningen av påverkan på längre sikt är svåra att bedöma 
då dessa styrs av externa faktorer utom bolagets kontroll.  
 
Certified Adviser 
FNCA SWEDEN AB 
 
Kommande rapporttillfällen  
Delårsrapport första kvartalet 2021, 6 maj 2021 
Delårsrapport andra kvartalet 2021, 26 augusti 2021. 
Delårsrapport tredje kvartalet 2021, 26 november 2021 
 
Årsredovisningen för 2020 kommer att offentliggöras 30 april 
2021. 
Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på 
www.aerogel.se 
 
Svenska Aerogels årsstämma 
Svenska Aerogels årsstämma kommer att hållas i Gävle freda-
gen den 28 maj 2021. 
Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning läm-
nas. 
 
Revisors granskning 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bola-
gets revisor. 
 
Gävle 25 februari 2021 
 
 
 
 
Tor Einar Norbakk 
vd Svenska Aerogel   
 
För vidare information, kontakta: 
Tor Einar Norbakk, vd  
070 – 616 0867  toreinar.norbakk@aerogel.se 
 
Olof Esgård, cfo 
070-606 0635 olof.esgard@aerogel.se

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

     

(KSEK) Kv4 2020 Kv4 2019 2020 2019 
 okt-dec okt-dec helår helår 
Nettoomsättning 452 54 741 481 
Förändring lager färdiga varor -106 0 412 0 
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 202 
Övriga rörelseintäkter 1 300 2 537 2 963 2 558 
Summa intäkter 1 646 2 591 4 116 3 241 
     
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter -196 -199 -559 -616 
Övriga externa kostnader -4 321 -4 421 -17 157 -16 804 
Personalkostnader -4 374 -3 655 -15 836 -14 329 
Avskrivningar -1 615 -1 134 -5 474 -4 594 
Summa kostnader -10 506 -9 409 -39 026 -36 343 
Rörelseresultat -8 860 -6 818 -34 910 -33 102 
     
Resultat från finansiella poster -396 -1 695 -2 554 -2 500 
Resultat före skatt -9 256 -8 513 -37 464 -35 602 
     
Skatt 0 0 0 0 
Periodens resultat -9 256 -8 513 -37 464 -35 602 
     
Hänförligt till     
Moderföretagets aktieägare -9 256 -8 513 -37 464 -35 602 
Minoritetsintresse 0 0 0 0 
     
     
Resultat per aktie     
före utspädning (kr) -0,12 -0,19 -0,52 -0,93 
efter utspädning (kr) -0,12 -0,19 -0,52 -0,93 
     
Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång före ut-
spädning 115 239 243 44 658 008 115 239 243 44 658 008 

Genomsnittligt antal aktier 79 049 703 44 658 008 72 514 139 38 393 651 
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN  
    

(KSEK) 
 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande  7 716 9 522 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken    
samt liknande rättigheter  559 683 
Goodwill  9 758 11 454 
  18 033 21 659 
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och andra tekniska anläggningar  29 067 4 948 
Pågående nyanläggningar  13 849 29 670 
Inventarier, verktyg och installationer  259 290  
  43 175 34 908 
Summa anläggningstillgångar  61 208 56 567 
    
Omsättningstillgångar 
Lager  820 186 
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  410 42 
Övriga fordringar  1 256 1 491 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 226 950 
  2 892 2 483 
Kassa och bank  26 855 6 576 
Summa omsättningstillgångar  30 567 9 245 
Summa tillgångar  91 775 65 812 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
Aktiekapital  5 762 2 233 
Övrigt tillskjutet kapital  190 076 126 476 
Balanserat resultat inkl. årets resultat  -143 816 -106 352 
Summa eget kapital  52 022 22 357 
    
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut  18 500 11 018 
Övriga skulder  5 947 4 951 
  24 447 15 969 
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut  4 129 1 933 
Leverantörsskulder  5 758 7 180 
Övriga skulder  3 869 16 120 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 550 2 253 
  15 306 27 486 
Summa skulder  39 753 43 455 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  91 775  65 812 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL 
 
  
 

(KSEK)      Aktiekapital    Övrigt tillskju-
tet 

kapital 

Annat eget kapital 
Inkl. årets resultat 

Summa 
eget 

kapital 
Ingående eget kapital 2020-01-01   2 233 126 476 -106 352 22 357 
     
Periodens resultat   -37 464 -37 464 
Optionspremie 
Nyemission 

 
3 529 

362 
73 876 

 362 
77 405 

Kostnad nyemission  -10 638  -10 638 
Utgående eget kapital 2020-12-31 5 762 190 076 -143 816 52 022 
     
     
     
     
     
Ingående eget kapital 2019-01-01 1 340 105 752 -70 749 36 343 
     
Periodens resultat   -35 603 -35 603 
Nyemission 
Kostnad nyemission 

893 
 

24 115 
-3 391 

 25 008 
-3 391 

Utgående eget kapital 2019-12-31 2 233 126 476 -106 352 22 357 
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 
      

   
  

(KSEK) Kv4 2020 Kv4 2019 2020 2019 
 okt-dec okt-dec helår helår 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Rörelseresultat före finansiella poster -8 860 -6 818 -34 911 -33 102 
Avskrivningar 1 615 1 134 5 474 4 594 
 -7 245 -5 684 -29 437 -28 508 
     
Erlagd ränta -396 -1 695 -2 554 -2 500 
Betald inkomstskatt 0 0 0 0 
 -7 641 -7 379 -31 991 -31 008 
     
Ökning/minskning lager -28 -122 -634 -122 
Ökning/minskning kundfordringar -375 217 -367 42 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -591 -466 -41 396 
Ökning/minskning leverantörsskulder -53 526 -1 423 4 176 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 1 814 1 364 2 046 121 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 874 -5 860 -32 410 -26 395 
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 -202 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -767 -9 590 -10 115 -28 131 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -767 -9 590 -10 115 -28 333 
     
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyemission 26 349 0 77 405 25 008 
Emissionskostnad -5 147 0 -10 638 -3 391 
Optionspremie 0  362  
Upptagna lån 0 15 000 11 153 15 000 
Amortering av skuld -133 -119 -15 478 -1 918 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 069 14 881 62 804 34 699 
     
Periodens kassaflöde 13 428 -569 20 279 -20 029 
Likvida medel vid periodens början 13 427 7 145 6 576 26 605 
Likvida medel vid perioden slut 26 855 6 576 26 855 6 576 
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET 
 
Svenska Aerogel Holding AB     
 

(KSEK) Kv4 2020 Kv4 2019 2020 2019 
 okt-dec okt-dec helår helår 

 
  

 
 

Nettoomsättning 1 760 4 1 778 13 

Summa intäkter 
 

1 760 
 

4 1 778 
 

13 
     
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 -3 
Övriga externa kostnader -579 -469 -2 355 -1 594 
Personalkostnader -1 295 -305 -2 098 -912 
Rörelseresultat -114  -770 -2 675 -2 496 

Resultat från finansiella poster 
 

0 
 

-1 162 -1 063 
 

-1 163 
      
Resultat före skatt -114 -1 932 -3 738 -3 659 

Lämnade koncernbidrag 
 

-32 250 
 
 -32 250 

 
 

Skatt 
 

0 
 

0 0 
 

0 
Periodens resultat -32 364 -1 932 -35 988 -3 659 

 
 
 
 
Koncernledningen är fr o m dec 2020 anställda i Svenska Aerogel Holding AB. 
I Nettoomsättningen ingår koncerninterna intäkter om 1 760 KSEK i Kv4 2020 och i helår 2020.  
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET 
 
Svenska Aerogel Holding AB     
    

(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 
   
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar     
Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier i koncernföretag 208 800 188 800 
Fordringar koncernföretag 0 0 
  208 800 188 800 
Summa anläggningstillgångar 208 800 188 800 
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 2 2 
Fordran koncernbolag 0 0 
Övriga fordringar 91 42 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 63 58 
 156 102 

Kassa och bank 25 166 5 956 
Summa omsättningstillgångar 25 322 6 058 
Summa tillgångar 234 122 194 858 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Aktiekapital 5 762 2 233 
Fritt eget kapital   
Överkursfond 246 561 183 322 
Balanserat resultat   -6 752 -3 455 
Årets resultat -35 988 -3 659 
Summa eget kapital 209 583 178 441 
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 489 78 
Skulder till koncernföretag 21 917 437 
Övriga skulder 1 316 15 052 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 817 850 
Summa skulder 24 539 16 417 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 234 122 194 858 

 
 
 


