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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 

JANUARI – DECEMBER 2022 
Svenska Aerogel Holding AB 

 
 
Väsentliga händelser helåret 2022 
 
➢ Bolaget ingick avtal med världsledande producent inom processindustrin 
➢ Bolagets nettoomsättning nådde den högsta nivån någonsin 
➢ Produktintroduktion SeaQare® – en innovativ och hållbar teknik för båtbottenfärger 
➢ Två viktiga potentiella kunder går in i pilotproduktion 
➢ Svenska Aerogel och Worlée presenterade den nya tekniken WorléeShield 
➢ Svenska Aerogel blev formellt certifierade som hållbar och hälsosam arbetsplats 
➢ Specialkemikaliedistributören Stort Chemicals Ltd ny distributör i Storbritannien och Irland 
➢ Företrädesemission och två nyttjandeperioder för teckningsoptioner tillförde bolaget 26,4 MSEK före 

emissionskostnader 
➢ Ledningen förstärktes med utökad kompetens  
 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
➢ Forskningsprojekt visar på effektiviteten av Cool Roof-ytbehandling med Quartzene® 
➢ Beslut om riktad konvertibelemission om 20 MSEK för att accelerera viktiga kundsamarbeten 
➢ Första milstolpen nådd i samarbetet med världsledande producent inom processindustrin 

 

  Finansiell översikt     
(TSEK) Kv4 2022 Kv4 2021 2022 2021  

okt-dec okt-dec helår helår 
Nettoomsättning   2 928 457 6 354 1 791 
Rörelseresultat -9 841 -11 129 -38 899 -39 108 
Resultat före skatt -10 187 -11 498 -40 272 -40 640 
Resultat efter skatt -10 187 -11 498 -40 272 -40 640 
Resultat per aktie (kr) -0,03 -0,08 -0,10 -0,31 
Antal aktier vid periodens utgång 397 824 965 148 033 253 397 824 965 148 033 253 

 
 
Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 17 
februari 2023, kl 08:30.
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Vd har ordet 
2022 var ett historiskt år för Svenska Aerogel. Vi 
inledde ett samarbete med en världsledande 
producent inom processindustrin – ett samarbete 
som nyligen sett fina framsteg. Som ett resultat av 
detta avtal nådde vi den högsta nettoomsättningen 
någonsin under 2022 och ökar med över 250 % 
jämfört med föregående år.  Under året utvecklade 
vi även våra samarbeten med andra viktiga kunder, 
fördjupade vårt hållbarhetsarbete och 
introducerade nya, innovativa produkter. Allt detta 
arbete är i linje med vår vision: att vara den mest 
värdefulla affärspartnern med banbrytande 
materiallösningar för en hållbar värld.  
 
Vårt samarbetsavtal med en världsledande 
producent inom processindustrin tillhör givetvis 
2022 års höjdpunkter. Nyligen nådde vi en viktig 
första milstolpe i samarbetet, då det första av 
projektets tre arbetspaket slutfördes med mycket 
goda resultat. Kunden är väldigt nöjd med våra 
framsteg, och arbetet med att slutföra resterande 
arbetspaket fortsätter. 
 
Två andra potentiella kunder har varit centrala för 
oss under 2022. En kund inom processindustrin har 
behov av en kostnadseffektiv variant av Quartzene®, 
så i slutet av året utvecklade vi en anpassad produkt 
för att möta kundens önskemål. En kund inom 
segmentet Bygg & Fastighet har investerat i 
utrustning för full pilotproduktion av Quartzene®. I 
skrivande stund är den första provkörningen med 
vårt material mycket nära. 
 

Ett stolt ögonblick under 2022 var när bolaget 
introducerade den nya produkten SeaQare®, en 
innovativ teknik som kan användas i båtbottenfärg 
för att reducera kopparutsläppen från fritidsbåtar i 
våra hav. Produkten har fångat stort intresse hos 
kunder; ett flertal produktprover har skickats till 
aktörer i både Europa och USA. I såväl vår 
långsiktiga strategi som våra dagliga prioriteringar 
är hållbarhet en av de viktigaste komponenterna. 
Vårt hållbarhetsfokus, tillsammans med 
kundintresset, gör att vi tror starkt på SeaQare®. 
 
På ämnet hållbarhet har bolaget mycket nytt att 
berätta. Hållbarhet har länge varit vår främsta 
drivkraft, men under hösten och vintern 2022 
fördjupade vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare. Vi 
kartlade hur vår värdekedja påverkar de globala 
målen och valde ut tre av dessa mål att fokusera på. 
De utvalda målen är integrerade i vår affärs- och 
hållbarhetsstrategi och följs upp löpande. Hållbarhet 
är en stor konkurrensfördel idag. Ju mer hållbara vi 
kan vara i hela vår värdekedja, desto större 
konkurrenskraft har vi. 
 
Bolaget har genomgått en spännande utveckling, 
inte minst under det senaste året. 2022 förstärkte vi 
organisationen med ny kompetens, och idag är vi ett 
kundfokuserat bolag som expanderar på den 
globala marknaden. I slutet av året lanserade vi en 
helt ny grafisk profil och hemsida som reflekterar 
bolagets resa.  
 
Nu går vi in i 2023, och det råder inga tvivel om att 
bolagets spännande utveckling fortsätter. De 
aktuella kundprojekten har vårt fulla fokus, och vi 
ser fram emot att följa vad de kan leda till under det 
nya året. Bolaget har nyligen fått ett starkt tillskott i 
sin investerarbas i form av en långsiktig, ny största 
ägare. En riktad emission av konvertibler till denna 
ägare kommer nu att accelerera flera av bolagets 
kundprojekt och förstärka vår konkurrenskraft.  
 
Vi vill tacka samtliga investerare för ert stöd hittills 
och framöver! 

 
Tor Einar Norbakk 

Vd, Svenska Aerogel 
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Väsentliga händelser 2022 
 
Bolaget ingick avtal med världsledande producent inom processindustrin 
En världsledande producent inom processindustrin ingick ett samarbetsavtal med Svenska Aerogel för att 
optimera användningen av Quartzene® i kundens produkt. Avtalet avser initialt en finansiering med en 
gemensam utvecklingsplan. 
 
Bolagets nettoomsättning nådde den högsta nivån någonsin 
Som ett resultat av samarbetsavtalet med en världsledande producent inom processindustrin, nådde 
bolaget sin högsta nettoomsättning någonsin. Nettoomsättningen ökade med 255 % jämfört med 
föregående år. 
 
Produktintroduktion SeaQare® – en innovativ och hållbar teknik för båtbottenfärger 
Bolaget introducerade sin nya produkt SeaQare® – en innovativ teknik som kan användas i båtbottenfärg 
för att reducera kopparutsläppen från fritidsbåtar i våra hav. 
 
Två viktiga potentiella kunder går in i pilotproduktion 
En producent inom segmentet Bygg & Fastighet byggde om sin anläggning för pilotproduktion med 
Quartzene®. Dessutom tog Svenska Aerogel fram en kostnadseffektiv variant av Quartzene® åt en global 
aktör inom segmentet Processindustri. 
 
Svenska Aerogel och Worlée presenterade den nya tekniken WorléeShield 
Svenska Aerogel och tyska distributören Worlée presenterade sitt samarbete WorléeShield – en sprutbar, 
termiskt isolerande ytbehandling som kan spara på energi och kostnader samt öka säkerheten för 
personal inom processindustrin. 
 
Svenska Aerogel blev formellt certifierade som hållbar och hälsosam arbetsplats 
Svenska Aerogel blev formellt certifierade av Healthy Place To Work Sverige. Healthy Place To Work är 
den globala standarden för certifiering av hälsosamma arbetsplatser. 
 
Specialkemikaliedistributören Stort Chemicals Ltd ny distributör i Storbritannien och Irland 
Bolaget gick in i ett samarbete med distributören Stort Chemicals, som har 40 års erfarenhet av de brittiska 
och irländska marknaderna. 
 
Företrädesemission och två nyttjandeperioder för teckningsoptioner tillförde bolaget 26,4 MSEK före 
emissionskostnader 
Företrädesemissionen 2022 tillförde bolaget cirka 21,1 MSEK före emissionskostnader. 
Nyttjandeperioderna för teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 tillförde bolaget cirka 5,3 MSEK före 
emissionskostnader. 
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Ledningen förstärktes med utökad kompetens 
Bolagets ledning består nu av Tor Einar Norbakk, vd, Joakim Wanner, försäljningschef, Pernilla Ståhle, 
utvecklingschef, Emelie Hildebrand, marknadsförings- och kommunikationschef, Håkan Burtsoff, teknik- 
och produktionschef samt Elin Lovén, CFO. 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
Forskningsprojekt visar på effektiviteten av Cool Roof-ytbehandling med Quartzene® 
Ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle visar att isolerande Cool Roof-ytbehandling som 
innehåller Quartzene® ger betydande energibesparingar. 
 
Beslut om riktad konvertibelemission om 20 MSEK för att accelerera viktiga kundsamarbeten 
Svenska Aerogels styrelse beslutade om en riktad emission av konvertibler till Gästrike Nord Invest AB 
och dess ägare Patrik Björn. Ídag är Gästrike Nord Invest AB och Patrik Björn tillsammans Svenska 
Aerogels största aktieägare, med 29,81 % av aktierna. Konvertibeln kommer att accelerera flera viktiga 
utvecklingsprojekt för bolaget. 
 
Första milstolpen nådd i samarbetet med världsledande producent inom processindustrin 
Det första av tre arbetspaket i bolagets utvecklingsprojekt tillsammans med en världsledande producent 
inom processindustrin är nu slutfört med mycket goda resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                             

                                                             SVENSKA AEROGEL HOLDING AB                                                                            
6 
                                                                 559026-8032 

Svenska Aerogels hållbarhetsarbete 
Med visionen att vara den mest värdefulla affärspartnern för en mer hållbar värld vill vi anpassa våra 
produkter till våra kunders applikationer och bidra till att göra dem mer hållbara. Vi vill även utveckla och 
stärka vårt interna arbete inom de tre dimensionerna av hållbarhet: social hållbarhet, miljömässig 
hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Under hösten 2022 genomförde vi ett omfattande arbete i hela 
organisationen med syfte att ta fram en aktivitetsplan för vårt hållbarhetsarbete som harmoniserar med 
vår vision, värdegrund och affärsstrategi. Vi kartlade hur vår värdekedja påverkar de 17 globala målen 
(SDGs), positivt som negativt. Vi har valt de mål där vi har största påverkan samt störst möjlighet att bidra 
till en positiv förändring. Målen är integrerade i vår affärs- och hållbarhetsstrategi och följs kontinuerligt 
upp parallellt med bolagets affärs- och hållbarhetsmål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDG 9: Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur 
För att möta framtida klimatutmaningar vill vi 
som organisation och producent vara med och 
bidra till en inkluderande och hållbar industri. För 
oss är innovation en av de viktigaste delarna och 
nyckeln för att hitta hållbara lösningar på 
miljömässiga utmaningar. Vi tror att laganda och 
mångfald bidrar till en mer innovativ och kreativ 
kultur som möjliggör vår vision om hållbara och 
innovativa material. 
 
Övergripande mål 2030 

• Kontinuerligt arbete med interna och 
externa utvecklingsprojekt. 

• Hitta innovativa lösningar som minskar 
produktionsprocessernas energi- och 
resursförbrukning. 

• Aktivt arbete med produkt- och 
patentansökningar för att stärka vår 
affär. Idag har vi fem patent, och vi 
siktar på två till tre patentansökningar 
innan 2025. 
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SDG 12: Hållbar produktion och konsumtion 
Att producera Quartzene® kräver både vatten och 
energi. Under 2023 kommer vi att göra mer 
detaljerade mätningar för att följa hur vatten- 
och energiförbrukningen ser ut. Med resultaten 
som grund, kommer fokus vara på att hitta nya 
möjliga lösningar för att reducera förbrukningen. 
En lösning kan till exempel vara att recirkulera 
mera vatten.  
 
Övergripande mål 2030 

• Öka återvinningen av dricksvatten. 
• Öka energiåtervinningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDG 13: Bekämpa klimatförändringar 
Klimatförändringarna är ett växande problem. 
Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga 
och kan få allvarliga konsekvenser för vår miljö, 
hälsa och säkerhet. Våra mål handlar framför allt 
om att minska utsläppen i vår egen produktion, 
men de handlar även om indirekta utsläpp från 
köpt energi samt inköp av varor och tjänster. För 
att nå våra mål kommer vi att aktivt arbeta för en 
klimatsmart produktion, bli en bättre kravställare 
på underleverantörer, distributörer, kunder och 
samarbetspartners samt genomföra 
livscykelanalyser på våra produkter.  
 
Övergripande mål 2030 

• Minska CO2-påverkan. 
• Genomföra en LCA på våra produkter 

2023. 
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Kort om Svenska Aerogel 
 
Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska 
Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för 
hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys för att tillföra avgörande och mer hållbara 
egenskaper i olika slutprodukter. Exempelvis gör Quartzene® slutprodukter effektivare genom att 
reducera behovet av andra material, minska vikten, ersätta plast och spara energi. Bolagets vision är att 
vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld. 
 
Eftersom Quartzene® finns i olika varianter och kan optimeras för kundens behov, finns det stora 
möjligheter för Svenska Aerogels teknik i flera applikationer och branscher. För närvarande fokuserar dock 
bolaget på fyra kundsegment: Bygg & Fastighet, Processindustri, Transport samt Papper & Massa. 
 
Quartzene® produceras idag i bolagets anläggning i Gävle men kan även tillverkas i kundernas 
anläggningar eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler som kan anpassas efter 
kundspecifika volymbehov. Försäljningen drivs genom direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder 
och genom distributörer i industrialiserade delar av världen. 
  
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 välutvecklad 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 nettoomsättning för fjärde kvartalet 2022 
uppgick till 2,9 (0,5) miljoner kronor, varav tjänster utgör 2,7 
(0,0) miljoner kronor. För perioden jan-dec 2022 uppgår 
nettoomsättningen till 6,4 (1,8) miljoner kronor, varav tjänster 
utgör 5,0 (0,0) miljoner kronor. 
 
Kostnader 
För fjärde kvartalet 2022 uppgick kostnaden för sålda varor 
till 5,0 (5,0) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 4,3 
(3,5) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 2,2 (1,9) 
miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna 
till 1,5 (1,4) miljoner kronor. 
För perioden jan-dec 2022 uppgick kostnaden för sålda varor 
till 18,6 (16,1) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 14,1 
(13,2) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 7,8 
(7,2) miljoner kronor och forsknings- och 
utvecklingskostnaderna till 5,3 (5,3) miljoner kronor.   
 
Resultat 
För fjärde kvartalet 2022 uppgick EBITDA (rörelseresultat 
före avskrivningar) till -7,9 (-9,1) miljoner kronor, 
rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,9 (-11,1) miljoner kronor 
och resultatet efter finansiella poster uppgick till -10,2 (-11,5) 
miljoner kronor. 
För perioden jan-dec 2022 uppgick EBITDA till -31,1 (-31,7) 
miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -39,0 (-
39,1) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster 
uppgick till -40,3 (-40,6) miljoner kronor. 
 
Tillgångar 
Koncernens totala tillgångar uppgick 31 dec 2022 till 74,4 
(101,0) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 dec 2021 till 
14,0 (34,2) miljoner kronor. 
 
Finansiell ställning/Eget kapital och skulder 
Koncernens eget kapital uppgick 31 dec 2022 till 43,4 (62,7) 
miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 12,9 (18,2) 
miljoner kronor. 
 
Investeringar 
Koncernen har under perioden okt-dec 2022 investerat 0,5 
(1,4) miljoner kronor i maskiner och utrustning i bolagets 
produktionsanläggning i Gävle.    
 
Kassaflöde 
För fjärde kvartalet 2022 uppgick kassaflödet från den 
löpande verksamheten till -12,9 (-4,1) miljoner kronor och 

kassaflödet från finansieringsverksamheten till 21,6 (25,6) 
miljoner kronor.  
För perioden jan-dec 2022 uppgick kassaflödet från den 
löpande verksamheten till -36,6 (-31,1) miljoner kronor och 
kassaflödet från finansieringsverksamheten till 20,6 (41,3) 
miljoner kronor. 
 
Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna 
råd 2012:1 (K3). Fr o m kvartal 1 år 2022 tillämpar Svenska 
Aerogel en funktionsindelad resultaträkning. Siffrorna anges 
i TSEK om inget annat nämns.  
 
Koncernen 
Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det 
helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Som en följd av det pågående kriget i Ukraina följer Svenska 
Aerogel kontinuerligt upp risker samt aktiviteter för att 
minska påverkan på koncernen. Kriget har hittills inte 
påverkat utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning 
och resultat. Risk för väsentlig påverkan finns dock om kriget 
utökas att omfatta fler länder men omfattningen av dess 
påverkan på längre sikt är svåra att bedöma då dessa styrs 
av externa faktorer utom bolagets kontroll. 
En beskrivning av övriga risker och osäkerhetsfaktorer 
återfinns i det prospekt som publicerades den 9 september 
2022 i samband med Svenska Aerogels företrädesemission. 
Prospektet finns tillgängligt på www.aerogel.se. 
 
Riktad konvertibelemission under 2023 
 
Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) beslutade den 
9 februari 2023, med stöd av emissionsbemyndigandet från 
årsstämman den 27 maj 2022, att uppta ett konvertibelt lån 
om 20 MSEK genom en riktad emission av konvertibler till 
investmentbolaget Gästrike Nord Invest AB och dess ägare 
Patrik Björn. Likviden från Konvertibelemissionen genomförs 
för att accelerera kommersialiseringen av Svenska Aerogels 
kundprojekt. 
 
Konvertering till aktier kan ske från och med den 1 juni 2023 
till och med den 31 augusti 2023. Konverteringskursen är 
0,40 SEK per aktie och lånet kvittas med konverteringen. 
Med en nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO6 
som löper i maj 2023 har den låga räntenivån beaktats och 
innebär en utspädning [som kan uppgå till maximalt 24,9 %] 
för Tecknaren. Bolagets styrelse bedömer att 
emissionsvillkoren är marknadsmässiga och en förväntan 
finns om konvertering. 
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Certified Adviser 
FNCA SWEDEN AB 
 
Kommande rapporttillfällen  
Delårsrapport första kvartalet 2023, 4 maj 2023 
Årsredovisningen för 2022 kommer att offentliggöras 4 maj 
2023. 
 
Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på 
www.aerogel.se. 
 
Svenska Aerogels årsstämma 
Svenska Aerogels årsstämma kommer att hållas i Gävle 
fredagen den 2 juni 2023. 
Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning 
lämnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisors granskning 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisor. 
 
Gävle 17 februari 2023, kl. 08:30 
 
 
 
Tor Einar Norbakk 
Vd, Svenska Aerogel   
 
För vidare information, kontakta: 
Tor Einar Norbakk, vd  
070-616 08 67 toreinar.norbakk@aerogel.se 
 
Elin Lovén, CFO 
070-567 31 79 elin.loven@aerogel.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.aerogel.se/
mailto:toreinar.norbakk@aerogel.se
mailto:elin.loven@aerogel.se
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Resultaträkning för koncernen       
 

(TSEK) Kv4 2022 Kv4 2021 2022 2021 
 Okt-dec Okt-dec jan-dec jan-dec 
Nettoomsättning 2 928 457 6 354 1 791 
Kostnad för sålda varor -4 981 -4 994 -18 619 -16 128 
Bruttoresultat -2 053 -4 537 -12 265  -14 337 
     
Försäljningskostnader -4 310 -3 460 -14 107 -13 216 
Administrationskostnader -2 202 -1 906 -7 789 -7 196 
Forskning- och utvecklingskostnader -1 547 -1 434 -5 311 -5 272 
Övriga rörelseintäkter 271 208 573 913 
Övriga rörelsekostnader -17 0 -37 0 
Rörelseresultat -9 858 -11 129 -38 936 -39 108 
     
Finansnetto -329 -369 -1 336 -1 532 
Resultat efter finansiella poster -10 187 -11 498 -40 272 -40 640 
     
Skatt 0 0 0 0 
Resultat efter skatt -10 187 -11 498 -40 272 -40 640 
     
Hänförligt till     
Moderföretagets aktieägare -10 187 -11 498 -40 272 -40 640 
Minoritetsintresse 0 0 0 0 
     
     
Resultat per aktie     
före utspädning (kr) -0,03 -0,08 -0,10 -0,31 
efter utspädning (kr) -0,03 -0,08 -0,10 -0,31 
     
Antalet utestående aktier vid 
rapporteringsperiodens      
utgång före utspädning   397 824 965 148 033 253   397 824 965 148 033 253 
Genomsnittligt antal aktier 375 647 928 147 190 626 268 671 044 130 644 217 
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                                                                 559026-8032 

Balansräkning för koncernen  
    

(TSEK)  2022-12-31 2021-12-31 

 
TILLGÅNGAR 

   

 
Tecknat men ej inbetalt kapital  0  4 788  
 
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande  4 230 5 975 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken    
samt liknande rättigheter  661 865 
Goodwill  6 366 8 062 
  11 257 14 902 
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och andra tekniska anläggningar  36 855 39 227 
Pågående nyanläggningar  4 346 1 995 
Inventarier, verktyg och installationer  251 347 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  

41 452 
 

187 

41 569 
 

187 
  187 187 
Summa anläggningstillgångar  52 896 56 658 
    
Omsättningstillgångar    
Lager  1 981 1 304 
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  242 407 
Övriga fordringar  2 722 1 822 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 514 1 883 
  5 478 4 112 
Kassa och bank  14 052 34 173 
Summa omsättningstillgångar  21 511 39 589 
Summa tillgångar  74 407 101 035 
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Balansräkning för koncernen  
 
 

(TSEK) 
 
 

 2022-12-31 2021-12-31 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
Aktiekapital 
Ej registrerat aktiekapital  

19 891 
0 

7 402 
4 042 

Övrigt tillskjutet kapital  248 200 235 677 
Balanserat resultat inkl. årets resultat  -224 687  -184 456 
Summa eget kapital  43 404 62 665 
 
Avsättningar    
Avsättning för pensioner  232 232 
Summa avsättningar 
  

232 
 

232 
 

Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut  8 073 13 345 
Övriga skulder  4 811 4 896 
 
Kortfristiga skulder  

12 884 
 

18 241 
 

Skulder till kreditinstitut  5 346 5 179 
Leverantörsskulder  1 624 6 523 
Övriga skulder  8 654 5 813 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 263 2 382 
  17 887 19 897 
Summa skulder  30 771 38 138 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  74 407 101 035 
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Rapport över förändring i koncernens eget kapital 
 
 

(TSEK)    Aktiekapital    Ej registrerat 
aktiekapital 

Övrigt tillskjutet 
kapital 

Annat eget kapital 
Inkl. årets resultat 

Summa eget 
kapital 

Ingående eget kapital  
2022-01-01 

7 402 4 042 235 677 -184 456 62 665 

      
Periodens resultat    -40 272 -40 272 
Optionspremie   118  118 
Nyemission   12 489 -4 042 17 959  36 406 
Kostnad nyemission   -5 513  -5 513 
Utgående eget kapital 2022-12-31  19 891 0 248 241 -224 728 43 404 
      
      
      
      
Ingående eget kapital 2021-01-01  5 762 0 190 076 -143 816 52 022 
      
Periodens resultat    -40 640 -40 640 
Optionspremie   172  172 
Nyemission 
Kostnad nyemission 

    1 640 
 

4 042 
 

52 520 
-7 091 

 58 202 
-7 091 

Utgående eget kapital 2021-12-31     7 402 4 042 235 677 -184 456 62 665 

  



 

                                                             

                                                             SVENSKA AEROGEL HOLDING AB                                                                            
15 
                                                                 559026-8032 

Kassaflödesanalys koncernen 
      

(TSEK) Kv4 2022 Kv4 2021 2022 2021 
 okt-dec okt-dec helår helår 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Rörelseresultat före finansiella poster -9 859 -11 129 -38 936 -39 108 
Förändring avsättningar 
Avskrivningar 

0 
1 973 

232 
1 982 

0 
7 879 

232 
7 439 

 -7 886 -8 915 -31 057 -31 437 
     
Erlagd ränta -328 -369 -1 336 -1 532 
Betald inkomstskatt 0 0 0 0 
 -8 214 -9 284 -32 393 -32 969 
     
Ökning/minskning lager -198 -211 -677 -484 
Ökning/minskning kundfordringar -241 409 166 3 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 97 -128 -1 537 -1 224 
Ökning/minskning leverantörsskulder -4 461 3 666 -4 897 765 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 164 1 426 2 723 2 776 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 853 -4 122 -36 615 -31 133 
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

    

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 -481 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 

-490 
0 

-1210 
-187 

-4 117 
0 

-2 221 
-187 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -490 -1 397 -4 117 -2 889 
     
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyemission 23 295 33 208 31 195 53 415 
Emissionskostnad -432 -6 288 -5 513 -7 091 
Optionspremie 41 0 118 172 
Upptagna lån 0 0 0 0 
Amortering av skuld -1 257 -1 369 -5 189 -5 156 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 647 25 551 20 611 41 340 
     
Periodens kassaflöde 8 304 20 032 -20 121 7 318 
Likvida medel vid periodens början 5 748 14 141 34 173 26 855 
Likvida medel vid perioden slut 14 052 34 173 14 052 34 173 
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Koncernens nyckeltal 
 

(TSEK) Kv4 2022 Kv4 2021 2022 2021 

 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Nettoomsättning 2 928 457 6 354 1 791 
Omsättningstillväxt/minskning, % 541 1 255 142 
EBITDA -7 884 -9 147 -31 057 -31 669 
Rörelseresultat (EBIT) -9 858 -11 129 -38 936 -39 108 
Resultat efter skatt -10 187 -11 498 -40 272 -40 640 
Balansomslutning 74 407 101 035 74 407 101 035 
Eget kapital 43 404 62 665 43 404 62 665 
Soliditet, % 58 62 58 62 
Eget kapital per aktie, kronor 0,12 0,43 0,16 0,48 
Genomsnittligt antal aktier 375 647 928 147 190 626 268 671 044 130 664 217 

 
 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
 
Omsättningstillväxt/minskning, % 
Nettoomsättning dividerat med nettoomsättning motsvarande period föregående år. 
 
EBITDA 
Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar 
 
Balansomslutning 
Summa totala tillgångar. 
 
Soliditet, % 
Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 
 
Eget kapital per aktie, kronor 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
 
Genomsnittligt antal aktier 
Vägt genomsnitt av antalet aktier vid varje månads utgång. 
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Resultaträkning moderbolaget Svenska Aerogel Holding AB  
    
 

(TSEK) Kv4 2022 Kv4 2021 2022 2021 
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 
Nettoomsättning 3 900 3 900 15 600 15 600 
Bruttoresultat 3 900 3 900 15 600 15 600 
     
Försäljningskostnader -3 974 -1 369 -7 051 -5 235 
Administrationskostnader 92 -2 032 -5 609 -7 977 
Forskning- och utvecklingskostnader -324 -307 -1 879 -1 019 
Rörelseresultat -306 192 1 061 1 369 
     
 Finansnetto 15 -1 16 -2 
Resultat efter finansiella poster -291 191 1 077 1 367 
     
Lämnade koncernbidrag -39 700 -40 350 -39 700 -40 350 
Skatt 0 0 0 0 
Resultat efter skatt -39 991 -40 159 -38 623 -38 983 

 
 
 
Nettoomsättningen är i sin helhet koncerninterna intäkter.   



 

                                                             

                                                             SVENSKA AEROGEL HOLDING AB                                                                            
18 
                                                                 559026-8032 

Balansräkning moderbolaget 
 
Svenska Aerogel Holding AB     
    

(TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 
   
TILLGÅNGAR   
 
Tecknat men ej inbetalt kapital 
 
Anläggningstillgångar 

0 
 

  

4 788 
 

  
Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier i koncernföretag 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

208 800 
187 

208 800 
187 

  208 987 208 987 
Summa anläggningstillgångar 208 987 208 987 
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 0 0 
Fordran koncernbolag 0 0 
Övriga fordringar 0 0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 695 98 
 695 98 

Kassa och bank 13 154 32 940 
Summa omsättningstillgångar 13 849 33 038 
Summa tillgångar 222 836 246 813 
   
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 
Ej registrerat aktiekapital 

19 891 
0 

7 402 
4 042 

Fritt eget kapital   
Överkursfond 304 435 291 989 
Balanserat resultat   -81 431 -42 566 
Årets resultat -38 623 -38 983 
Summa eget kapital 204 272 221 884 
   
Avsättningar 
Avsättning för pensioner 

 
232 

 
232 

Summa avsättningar 
 

232 232 

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 135 2 164 
Skulder till koncernföretag 13 252 19 267 
Övriga skulder 4 256 2 222 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 689 1 044 
Summa skulder 18 332 24 697 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 222 836 246 813 

 
 
 


