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ChromoGenics erhöll en order på ca 23,3 MSEK från Norge 

Första kvartalet 2021 

• Under första kvartalet uppgick orderingången till 24,7 (7,4) MSEK en ökning med 234 procent jämfört 

med motsvarande period 2020. I mars erhölls en stor order från norska Betonmast Oslo AS avseende 

produkterna ConverLight® Dynamic och ConverLight® Paragon ECO för installation i en miljöcertifierad 

byggnad under uppförande vid Gullhaug Torg 5 i Oslo, Norge om 23,3 MSEK med leverans under hösten 

2021. Från den återkommande kunden Humlegården erhölls en order avseende en kontorsfastighet i 

Solna om ca 0,8 MSEK.  

• Ordervolymen inför andra kvartalet 2021 uppgår till 24,1 (10,2) MSEK. 

• ChromoGenics påverkades fortsatt av Corona-pandemin och av under kvartalet pågående 

intrimningsarbeten av sputtermaskinerna, vilket har medfört fördröjda beställningar från flera av bolagets 

kunder. Flera kunder väntar med att göra beställningar tills dynamiska glas med egen producerad folie 

kan levereras. Faktureringen förskjuts till senare under 2021. 

• Nettoomsättningen första kvartalet 2021 uppgick till 1,6 (5,2) MSEK och resultatet till -10,7 (- 19,5) MSEK, 

motsvarande ett resultat per aktie om -1,51 (-3,51) SEK före utspädning med hänsyn till teckningsop-

tioner (TO3) från unitemissionen i december 2020. 

• Åtgärdsprogrammet som lanserades i mars 2020 i syfte att reducera bolagets löpande kostnader har 

fortsatt stor effekt under årets första kvartal 2021. Rörelsekostnader minskade med ca 12,9 MSEK jämfört 

med motsvarande kvartal 2020. 

• Rörelseresultatet för de tre första månaderna 2021 uppgick till -9,8 (-18,7) MSEK, vilket är en förbättring 

med 8,9 MSEK jämfört med motsvarande period 2020.  

• Likvida medel uppgick till 69,2 (61,2) MSEK per den 31 mars 2021. 

• Installationen av två utrustningar för avancerad ytbeläggning (sputtermaskiner) i företagets lokaler i 

Uppsala, som är fundamentet för den framtida verksamheten, är på plats. Arbetet under kvartalet har haft 

fokus på att etablera en stabil sputterprocess för nickeloxid med start av sju olika långtidstester av glas 

och tillhörande styrsystem. De initiala hållbarhetstesterna har visat goda resultat.   

• Den 3 mars lämnade TopRight Nordic AB ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och 

teckningsoptionsinnehavare av TO-3 serien i ChromoGenics. Den 10 mars lämnade styrelsen för 

ChromoGenics ett uttalande kring erbjudandet i vilket styrelsen enhälligt avrådde aktieägarna och 

teckningsoptionsinnehavarna att anta uppköpserbjudandet.  

• En viktig del i ChromoGenics satsning för framtiden och utveckling är den pågående implementeringen av 

nytt affärssystem som stöder produktionsprocessen och utvecklingen mot ett industriföretag. 

 

 

  2021 2020   2020 2019 

MSEK Jan-Mar Jan-Mar   Jan-Dec Jan-Dec 

Nettoomsättning 1,6 5,2   14,6 45,2 

EBITDA -9,3 -17,0   -51,8 -67,0 

Periodens resultat -10,7 -19,5   -62,5 -77,9 

Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,51 -3,51   -11,26 -33,83 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,80 -3,51   -5,25 -33,83 

Likvida medel vid periodens slut 69,2 61,2   93,4 24,9 

 



 

Händelser efter periodens utgång 

• Den 4 maj meddelades att ChromoGenics startar produktionen av ConverLight® Dynamic, 

ChromoGenics dynamiska glas. Resultaten av de genomförda testerna är så positiva att ChromoGenics 

beslutat att starta produktionen i begränsad omfattning, även om pågående långtidstester ännu inte är 

helt slutförda.  Produktionen kommer att sättas igång i långsamt tempo för att minska risken för 

produktionsstörningar. Processen för volframoxid etablerades i slutet av 2020 och nu är även 

nickeloxidprocessen på plats. Bolaget har nu etablerat stabila sputterprocesser.  

• Den 10 maj kommunicerades att ChromoGenics rekryterar fler medarbetare för att utöka 

leveransförmågan genom att utöka skiftgången i produktionen av ConverLight® Dynamic. 

 

VD har ordet 

ChromoGenics har nu startat produktion av ConverLight® Dynamic. Produktionen genomförs i lågt 

tempo för att undvika störningar. Produktionsstarten har gjorts möjlig genom att de nödvändiga 

sputterprocesserna nu har satts på plats trots pågående Corona-pandemi. Våra medarbetare har gjort 

ett fantastiskt jobb med att få utrusningen att fungera och processerna på plats. Det planerade stödet 

från olika leverantörer runt om i Europa och världen har inskränkts till digitala möten på grund av 

pandemin. 

Under kvartalet har mycket arbete genomförts i form av förberedelser inför den efterlängtade 

produktionsstarten. Förutom att vi utvecklat och testat nickel- och volframprocesserna som kommit ur 

sputtern har vi även gått igenom övriga processer för att säkra vår leveransförmåga. För att skapa 

ordning och reda har vi under kvartalet även startat implementation av vårt nya ERP system, Monitor 

och fortsatt arbetet med förflyttningen mot att bli ett industriföretag. 

Installationen av sputter II är fortsatt pågående men har försenats något till följd av att större fokus 

lagts på att utveckla och säkerställa processen för de dynamiska glasen till ConverLight® Dynamic. 

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1,6 MSEK och avser i första hand försäljning av 

ConverLight® Static med mindre inslag av ConverLight® Energy. Under kvartalet har ChromoGenics 

fått en större order om ca 23,3 MSEK för ett projekt vid Gullhaugs Torg i Oslo och order från 

Vasakronan och Humlegården samt några mindre order som tillsammans uppgår till ca 1,2 MSEK. 

Leveranserna till dessa projekt kommer att starta innan sommaren. 

Det som nu ligger framför oss är att öka produktionstakten för att öka vår leveransförmåga och möta 

den ökande efterfrågan på marknaden. Det innebär, i ett första steg, att hastigheten i sputtrings-

processerna kommer ökas successivt för nickel- och volframoxiderna och att nyanställningar inom 

både produktionen av sputtrat material och lamineringsverksamheten genomförs. I ett andra steg 

kommer vi att implementera nya processer i sputtern med avsikt att trimma kostnaderna i processen. 

Bl.a. kommer en process för indium-tenn-oxid (ITO) etableras. Detta är en grundsten i ChromoGenics 

dynamiska produkter och kan på sikt leda till avsevärt sänkta materialkostnader för dessa produkter. 

Under resten av 2021 kommer fokus att vara produktion, kvalitet och ökad kapacitet. Men vi kommer 

även att lägga vikt vid att utveckla våra affärer. Ett viktigt mål är att formulera den hållbara framtida 

hub-strategin vilken innebär att våra produkter kan distribueras på ett kostnadseffektivt och 

klimatsmart sätt till olika delar världen. Strategin skapar en hävstång för ChromoGenics i den 

tillväxtfas som förestår. 

 

Leif Ljungqvist, VD 

 



 

Kontakt: 

Leif Ljungqvist, VD  

Tel: +46(0)70 594 94 01 
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef 
Tel: +46 (0)18 430 0430 
E-mail: info@chromogenics.com 
http://www.chromogenics.com 

 

Denna information utgör sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att lämna 
ut i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovan nämnda 
kontaktpersoner för offentliggörande den 20 maj 2021, kl. 08:30 CET. 

 

Om ChromoGenics 

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt 
ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt, 
solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic 
bygger på en patenterad lösning där en elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan 
lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan 
undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static och fasadglaslösningen 
ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har 
levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag. 

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala 
universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från 
Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med 
Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00. 
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