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InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™  
erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations 
smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis 
”Saving the world from complicated” på www.incoax.com. 

Om InCoax

Org. nummer: 556794-1363 • Tel: +46 (0)26-420 90 42 • www.incoax.com
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Väsentliga händelser och  
finansiell utveckling i korthet
Under 2018 har grunden lagts för kommersialisering  
av In:xtnd™  och en första avsiktsförklaring om 100 000– 
200 000 lägenheter har ingåtts

Finansiell utveckling
Oktober–december 2018
• Nettoomsättningen uppgick till 170 841 SEK  

(468 365), vilket motsvarar en minskning med  
64 procent gentemot samma period föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till –17 403 569 SEK  
(–9 821 473), en minskning framförallt drivet  
av ökade material-, personal- och konsultkostnader. 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till  
–17 485 787 SEK (–9 895 239).

• Resultat efter skatt uppgick till –17 485 787 SEK  
 (–9 895 239), vilket ger ett resultat per aktie om  
–1,88 SEK (–1,90).

• Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för 
 kvar talet uppgick till 3 082 877 SEK (621 478).

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska delas ut.

Januari–december 2018
• Nettoomsättningen uppgick till 1 486 816 SEK  

(2 715 816), vilket motsvarar en minskning med  
45 procent gentemot föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till –49 115 341 SEK  
(–27 793 723), en minskning framförallt drivet  
av ökade material-, personal- och konsultkostnader. 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till  
–49 315 174 SEK (–27 968 223).

• Resultat efter skatt uppgick till –49 315 174 SEK  
(–27 968 223), vilket ger ett resultat per aktie om  
–5,29 SEK (–5,33).

• Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för året 
uppgick till 4 379 126 SEK (1 360 095).

Nyckeltal

SEK Okt–dec 2018 Okt–dec 2017 Helår 2018 Helår 2017

Nettoomsättning 170 841 468 365 1 486 816 2 715 816
Bruttoresultat –331 134 –260 114 –2 657 321 669 953
Bruttomarginal, % Neg. Neg. Neg. 25
Rörelseresultat (EBIT)  –17 403 569 –9 821 473 –49 115 341  –27 793 723     
Rörelsemarginal (EBIT %) Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat efter finansiella poster –17 485 787 –9 895 239 –49 315 174 –27 968 223   
Resultat efter skatt –17 485 787 –9 895 239 –49 315 174 –27 968 223    
Resultat per aktie –1,88 –1,90 –5,29 –5,33
Resultat per aktie efter utspädning –1,69 –1,65 –4,77 –4,64
Soliditet, % 64,28 11,6 64,28 11,6
Kassaflöde, inkl finansieringsverksamheten 3 082 877 621 478 4 379 126 1 360 095
Kassaflöde per aktie  0,33     0,12     0,47     0,26    
Kassaflöde per aktie efter utspädning  0,30     0,10     0,42     0,23    
Antal utestående aktier vid periodens slut  9 321 442     5 211 352     9 321 442     5 211 352    
Antal utestående aktier efter utspädning vid periodens slut  10 328 730     5 990 253     10 328 730     5 990 253    
Genomsnittligt antal utestående aktier i perioden  8 806 784     5 387 828     7 126 094     4 836 622    
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning i perioden  9 780 572     6 166 729     7 975 385     5 481 462    
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Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
• Håkan Rusk har utsetts till Chief Sales and Marketing 

Officer. 
• Lightwave Innovation Review Programmet har tilldelat 

InCoax Networks en utmärkelse baserat på ett topp-
resultat i Lightwave Innovation Review för sin nya  
produktfamilj In:xtnd™.

• InCoax har fått en order för ett utvärderingsprojekt 
med ett företag inom byggnadsmaterialindustrin i 
USA under februari-april 2019 med ett ordervärde  
på 137 000 USD (1,26 MSEK).

Väsentliga händelser under kvartalet
• Nyemission om 25 MSEK samt spridningsemission 

i samband med IPO tecknad till 15,3 MSEK.
• InCoax ingick avtal med Pareto Securities AB, vilka 

agerar som bolagets likviditetsgarant.
• Rekryterat ny CFO, Marie Svensson, med start  

1 januari 2019. 
• Incoax ingick avsiktsförklaring angående avtal,  

med affärspotential på 100 000–200 000 lägen heter, 
med en ledande System Integratör i Mellanöstern. 

• Nasdaq godkände InCoax för listning på First North. 
• Godkända patent: System for providing data commu-

nication over a coaxial network i USA.
• InCoax har erkänts för sitt innovationsarbete i och 

med utnämningen Diamond Technology Award för 
sin lösning inom datakommunikation över ett koaxialt 
nätverk. 
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Avsiktsförklaring om 100 000–200 000 lägenheter har 
ingåtts i slutet av 2018 och det pågår och planeras tester  
hos ett femtontal kunder i början av 2019.

När vi nu stänger året i fjärde kvartalet kan 
jag  summera ett mycket händelserikt 2018. 
Vi har bland annat genomfört en börsnote-
ring av bolaget, gjort nyemissioner, lanserat 
vår nya produktgeneration – In:xtnd™ med 
ett stort intresse från potentiella kunder 
samt genomfört ett flertal nyrekryteringar,  
i syfte att stärka och utveckla organisationen 

för att kunna möta framtida efterfrågan  
på våra produktlösningar. Vi har fortsatt 
utveckla patentportföljen och har nu 11 
godkända och 22 pågående ansökningar  
i 6 patentfamiljer. För en utförligare beskriv-
ning av 2018 hänvisar jag till det Investe-
rings Memorandum som togs fram i sam-
band med vår IPO.  

• Kommersialisera In:xtnd™ i Europa.

• Expandera geografiskt i Europa, USA 
och Mellanöstern.

• Utöka ledarskapet inom MoCA 
Access™:

 - Fiber extension.

 - 5G/Fixed Mobile Convergence.

• Bredda In:xtnd™ produktportföljen.

• Vidareutveckla patentportföljen. 

• Finansiering.

Prioriteringar 2019

VD har ordet
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Notering på First North
Vi har under året successivt förberett verksamheten  
för en börsnotering, vilket efter extrastämmans beslut 
den 20 november 2018 att göra bolaget publikt resulte-
rade i att Nasdaq den 21  december  2018, godkände 
vår listning på First North. Spridningsemissionen som 
genomfördes tillförde bolaget 15,3 MSEK före emis-
sionskostander, samtidigt som InCoax därigenom fick 
200 nya aktieägare. Första handelsdag på First North 
blev 3 januari 2019. 

Inför listningen genomförde vi under fjärde kvartalet 
även en nyemission om 25 MSEK, vilken tillsammans 
med börsnoteringen, stärker vår finansiella ställning 
inför kommersialiseringen av In:xtnd™, så att vi kan ta 
tillvara på vår first mover-fördel samtidigt som vi dess-
utom breddar vår aktieägarbas och skapar ökad synlig-
het för InCoax. 

Stort globalt intresse för den nya produktgenera-
tionen - In:xtnd™
Vår nya produktgeneration – In:xtnd™ lanserades i juni 
2018 på den stora kabel-TV mässan Anga Com i Köln, 
med mycket stort intresse för vår lösning. In:xtnd™ når 
hastigheter upp till 2,5 Gbps nedströms och 2,0 Gbps 
uppströms. Detta innebär att de kunder som använder 
InCoax lösning kommer att kunna erbjuda konsumen-
ten samma tjänster och samma kvalitet som i en tradi-
tionell fiberlösning, fast till en betydligt lägre kostnad 
och med en mycket enklare installation. 

”Grunden har lagts för In:xtnd™,  
nu börjar kommersialiseringen...”

Under hösten fortsatte vi att demonstrera In:xtnd™ 
även på tre andra mässor: International Broadcasting 
Convention (IBC) i Amsterdam, Broadband World 
Forum (BBWF) i Berlin samt Cable Tech Expo (SCTE) 
i Atlanta, även där med stort intresse. Deltagandet på 
mässorna har under hösten resulterat i många dialoger 
med potentiella kunder, där vi har prioriterat ett femton-
tal, vilka nu testar och utvärderar våra lösningar.     

Fokus för våra försäljningsinsatser har medvetet varit 
riktat mot länder som Tyskland och Schweiz, med 
många mindre och medelstora kabel-TV operatörer, 

stadsnätsoperatörer samt systemintegratörer, vilka 
i regel har kortare ledtider från diskussion, till test, avtal 
och utrullning. Vi för dock även diskussioner med ett 
flertal större operatörer.

”...ingått avsiktsförklaring med en 
 system integratör med affärspotential  
på 100 000–200 000 lägenheter...”

 Vi har under hösten även demonstrerat In:xtnd™ för 
en av de största bredbandsoperatörerna på den ameri-
kanska marknaden med positivt utfall, en marknad där 
vårt patent System for providing data communication 
over a coaxial network dessutom blev godkänt under 
fjärde kvartalet. Vidare har vi under kvartalets slut även 
ingått en avsiktsförklaring med en systemintegratör, 
med en affärspotential på 100 000–200 000 lägenhe-
ter, vilket känns mycket spännande. 

I diskussioner med större kunder har det blivit tydligt 
att de för att kunna implementera vår lösning på bred 
front behöver en bredare produktportfölj, där främst en 
enklare kontrollenhet som även lämpar sig för mindre 
fastigheter är prioriterad. 

Flera nyrekryteringar och ytterligare kontor
Inför den kommande kommersialiseringen av In:xtnd™ 
och för att kunna hantera framtida efterfrågan, har vi 
under senare år fortsatt att stärka vår organisation och 
vår ledningsgrupp. Vi har rekryterat nyckelpersoner 
med bred kompetens inom projektledning, produkt-
lansering, försäljning och R&D. Under året har vi bland 
annat rekryterat en Product and Sourcing Manager, en 
Chief Operating Officer (COO) och en Chief Marketing 
Officer (CMO). Därtill under det fjärde kvartalet tillsattes 
först en tf Chief Financial Officer (CFO), men sedan bör-
jan av 2019 har vi en ny permanent CFO på plats i vår 
ledningsgrupp. Vår CFO kommer att utgå från vårt 
Malmökontor som även detta etablerades under det 
fjärde kvartalet. 

Kommentarer till finansiellt utfall
Försäljningsmässigt blev det fjärde kvartalet svagt. Vi 
nådde en nettoomsättning om 170 841 SEK (468 365), 
vilket motsvarar en minskning om 64 procent. Ser vi till 
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helåret, så minskar vi vår nettoomsättning med 45 pro-
cent gentemot föregående år, där den största bidra-
gande orsaken till detta var bolagets begränsade sälj-
resurser, där vi valt att fokusera på lansering av och 
införsäljning av nästa produktgeneration, In:xtnd™, med 
minskad orderingång på äldre produktgenerationer 
som effekt. Som väntat var rörelseresultatet också 
sämre gentemot samma period föregående år, 
–49 115 341 SEK (–27 793 723). Helt enligt plan var kost-
naderna för uppbyggnad av organisation och färdig-
ställande av nästa produktgeneration, In:xtnd™, de 
största bidragande orsakerna. Vår finansiella ställning 
har stärkts i och med den genomförda börsnoteringen 
och våra nyemissioner under fjärde kvartalet.
 
Samarbeten, utmärkelser och framtiden 
MaxLinear Inc. har varit vår viktigaste leverantör under 
året. De har utvecklat nödvändig mjukvara till sitt 
 chipset i nära samarbete med oss. Dessa integrerade 
kretsar med tillhörande mjukvara är en väsentlig del av 
vår lösning. Detta möjliggjorde att vi under sommaren 
kunde lansera vår unika lösning, och som första bolag 
i världen kunna presentera en bredbandslösning med 
2,5 Gbps över befintlig koaxialkabel, baserad på den 
nya standarden MoCA Access™ 2.5. Som ett resultat av 
detta fick vi under hösten ta emot Broadband Techno-
logy Reports Diamond Technology Award i klassen 
Active Network Hardware, vilket är ett mycket posititvt 
erkännande av vår lösning. Vi har även nyligen fått 
Lightwave Innovation Reviews High-Score Recipient 
i klassen Carrier Fiber, Cable, Enclosures, and Accesso-
ries samt EU-kommissionens Seal of Excellence.

Vårt arbete inom Broadband Forum har under 2018 
fokuserat dels på hur en fiberaccess över koaxialkabel 
kan underlätta operatörens behov av fiberutbyggnad 
i existerande fastigheter, samt hur 5G nätet kan bli till-
gängligt via det fasta bredbandet. 

Nu inleds teknikstandardiseringen kring Fiber Access 
Extension som inkluderar MoCA Access™ 2.5, vilken 
kommer att pågå under 2019. I arbetet deltar ett tiotal 
internationella operatörer. 

Ett av målen med 5G näten är att öka bredbandshastig -
heten i tätbebyggda områden. Pådrivet av 14 globala 
mobiloperatörer påbörjades 2017 ett arbete att ta fram 
en standard där 5G nätet blir tillgängligt via fasta bred-
bandet, för att undvika en explosion av antalet nya bas-
stationer. InCoax har under 2018 medverkat i detta arbete 

som under 2019 ska ha specificerat de tekniska funktio-
nerna. MoCA Access™ 2.5 passar utmärkt där fasta och 
mobila nät konvergerar (Fixed Mobile Convergence).

 Vårt arbete har under året varit fokuserat till lanse-
ringen av In:xtnd™ samt att göra bolaget färdigt för en 
börsnotering, där deltagande på olika mässor har varit 
en viktig del i detta arbete. Utöver mässor deltog vi 
även under hösten på Stora Aktiedagen, vilket var ett 
bra tillfälle för oss att bygga relationer och träffa poten-
tiella investerare.

Status kundprojekt
•  Under tester i vårt eget lab i slutet av december 

upptäckte vi ett tekniskt problem som vi har löst, men 
som har orsakat en försening på 1-2 månader för några 
kunders fälttester. 

•  Detta har försenat vårt fälttest med kund i Mellanös-
tern, som nu är inplanerat till mitten av mars. Dock har 
andra aktiviteter fortsatt med dem under jan - feb. 

•  Samma sak gäller för de övriga 15-talet kunder, en del 
fälttester är något förskjutna medan andra aktiviteter 
löper på bra.

•  De kundtester som har genomförts eller pågår har 
förlöpt väl och ytterligare flera viktiga kunder är på  
väg in i fälttester de kommande veckorna. 

•  InCoax har fått en order för ett utvärderingsprojekt 
med ett företag inom byggnadsmaterialindustrin i  
USA under februari-april 2019 med ett ordervärde  
på 137 000 USD (1,26 MSEK).

Sammantaget ser jag goda förutsättningar för att vi  
ska få begynnande In:xtnd försäljning med flera kunder 
inom kort.

Vi befinner oss idag i ett mycket intressant läge på 
marknaden, där vår målsättning är att bygga ett 
världsledande företag. Vi har under 2018 stärkt våra 
positioner och lagt grunden. Vi arbetar i högt tempo 
inom ett antal områden under 2019 för att leverera mot 
våra finansiella mål: mer än 300 MSEK i omsättning 
2020 och mer än 1 000 MSEK för 2023, med ett 
långsiktigt EBIT-marginalmål på 20 procent.

Gävle, i februari 2019 

Peter Carlsson 
Verkställande direktör



8

BOKSLUTS
KOMMUNIKÉ

JAN–DEC 
2018

InCoax i korthet

MoCA för hemmanätverk där över 270 miljoner enheter 
har levererats. En operatör kan med In:xtnd™ erbjuda 
sina kunder samma prestanda som med fiber, till en 
bråkdel av kostnaden. 

 InCoax har sedan tidigare en bredbandslösning 
bestående av ett CLC-system och modem främst riktad 
till hospitality-kunder (exempelvis hotell), men har 
utvecklat en ny bredbandslösning som breddar kund-
basen. Den nyutvecklade bredbandslösningen, bestå-
ende av både hård- och mjukvara, innefattar tre huvud-
systemkomponenter: 

• In:xtnd™ Control. 
• In:xtnd™ Access. 
• In:xtnd™ Manage. 

InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsan-
slutningar med Gigabit-hastighet. InCoax tillhandahåller 
nästa generations smarta och hållbara nätverksproduk-
ter och lösningar till världens ledande leverantörer av 
telekom- och bredbandstjänster. InCoax grundades år 
2009 och är idag det första bolaget i världen som har 
tagit fram produkter och lösningar för bredbandsac-
cess över koaxiala nätverk baserat på MoCA Access™. 

 InCoax har sedan 2016 varit drivande vid utvecklan-
det av MoCA Access™ 2.5-standarden och är idag aktiv 
medlem och representerat i styrelsen för Multimedia 
over Coax Alliance (MoCA®) och Bolagets nya produkt-
generation, In:xtnd™, bygger på denna standard varige-
nom bredband med Gigabit-hastighet möjliggörs. 
MoCA Access™ är en standard för främst flerfamiljshus 
och bygger på den etablerade och robusta standarden 

Anslut In:xtnd™ Access

Monitorera och konfigurera 
via In:xtnd™ Manage

+

Inkoppling av  
In:xtnd™ Control  
och In:xtnd™ Combine

Fiber i gatan/till byggnad

3

In:xtnd™ Manage via VLAN

Kombinerad signal på koaxnätet

1Inträdespunkt

Control

Combine

Kabel-TV via koaxialkabel

2Lägenhet
Kabel-TV-signal

Internetbredband  
(MOCA-signal)
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Värdeskapande genom nyttjande av fri kapacitet  
i befintliga koaxiala nätverk:

• 20–40% av kostnaden för alternativa teknologier

• Enkelt att installera och underhålla

• Kort omställningstid och snabb driftsättning

• Minimal störning och påverkan för av boende

• Låg miljöpåverkan

• Uppgraderingsbar och framtidssäkrad teknologi.

Bolagets operativa verksamhet är fokuserad till Gävle 
och Malmö i Sverige, där ett trettiotal medarbetare 
inklusive  konsulter är placerade. 

InCoax vänder sig till tre olika kundgrupper: 
• Kabel-TV-operatörer.
• Telekom- och fiberoperatörer. 
• Hospitality-kunder.

Bolaget anser att den framtida 5G-utbyggnaden inte är 
ett hot, utan snarare är en möjlighet. En snabb 
utbyggnad av 5G-nätet kommer inte att ersätta fasta 
nät, utan 5G-utbyggnaden kommer även att accelerera 
utbygganden av det fasta nätet, vilket skapar 
möjligheter för InCoax. Telekomindustrin driver Fixed-
Mobile Convergence, där man strävar efter att kunna 
använda fasta och mobila nätverk mer integrerat och 
effektivt.

Finansiella mål och ambitioner 
InCoax styrelse har antagit följande finansiella mål  
och ambitioner:
• Omsättning: Mål att räkenskapsår 2020 omsätta  

mer än 300 MSEK samt ambition att omsätta mer  
än 1 000 MSEK räkenskapsåret 2023.

• EBIT-marginal: Bolaget har ett långsiktigt EBIT- 
marginalmål om 20 procent.
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Fördjupning: Samarbetsorganisationer

Samarbetsorganisationer
För att få genomslag för ny teknologi inom telekom är 
det viktigt att denna stödjer standards som branschen 
står bakom. InCoax har därför under flera år engagerat 
sig i MoCA® och där bland annat lett den arbetsgrupp 
som har tagit fram standarden för Access, som den nya 
produktgenerationen MoCA® Access™ 2.5 bygger på. 
InCoax gick under första kvartalet 2018 från medlems-
statusen Contributor till Promotor, och fick i samband 
med detta en styrelsepost i MoCA®. InCoax är styrel-
sens enda medlem från Europa och den enda som 
endast verkar inom marknaden för Access. InCoax har 
liksom MoCA® gått med i Broadband Forum som bland 
annat definierar standards för telekomoperatörerna. 
Syftet är att påverka hur MoCA® Access™ kan integreras 
i teleoperatörernas nätverk och system, för att på så 
sätt förenkla för kommande tillämpning av MoCA®. På 
samma sätt deltar InCoax i Small Cell Forum, där man 
bland annat arbetar med de backhaullösningar som  
blir nödvändiga med 5G, vilka innebär möjligheter för 
teknologin.  

Multimedia over Coax Alliance
Multimedia over Coax Alliance (MoCA®) är ett interna-
tionellt standardiseringskonsortium som utvecklar 
 teknik och publicerar specifikationer för nätverk över 
koaxial kabel. MoCA® har mer än 225 certifierade pro-
dukter och 27 medlemmar. MoCA® Access™ som är en 
vidareutveckling av in-home-tekniken för att tillhanda-
hålla anslutning till hemmet, är en lösning som är 
användbar inom många marknadssegment där man vill 
kunna erbjuda nätverksåtkomst, exempelvis för:

• Bredbandsoperatörer som installerar fiber långt in i 
nätverk eller till byggnader (FTTB) och som vill nyttja 
befintliga kablar utan att förlora prestanda.

• Kabel-TV-operatörer som redan har koaxial nätverk 
tillgängliga och som vill erbjuda symmetriska bred-
bandstjänster och högre garanterad kapacitet än vad 
som dagens kabel-TV DOCSIS kan erbjuda.

• Internetleverantörer som bygger fiberbaserade nät-
verk där den optiska signalen slutar i källaren och som 
vill använda befintliga koaxialkablar för att nå varje 
enhet eller lägenhet i fastigheten.

• Mobiloperatörer som använder 4G/5G/Wi-Fi i 
bostadsområden och som behöver en förbindelse 
mellan stamnät och det lokala accessnätet utan att 
installera nya kablar.

• Kommersiella aktörer som utformar och installerar 
nätverk i hotell, restauranger, kontor och andra bygg-
nader, där koaxialkablar redan finns installerade. 

MoCA Access™ 2.5 som är den senaste standard-
lösningen skapar förutsättningar för att hastigheter upp  
till 2,5 Gbit/s ska kunna uppnås i ett befintligt koaxialt 
nätverk.

Broadband Forum (BBF)
Broadband Forum är ett konsortium med cirka 
200 ledande aktörer inom telekommunikation, utrust-
ning, datorer, nätverk och tjänsteleverantörer. BBF:s 
arbete säkerställer att tjänsteleverantörer snabbt och 
effektivt kan komma ut på marknaden med nya tjänster, 
med hjälp av standardiserade plattformar och metoder 
som ger god ekonomi och skalbarhet.

Small Cell Forum
Small Cell Forum arbetar för ett storskaligt införande av 
små basstationer och har som uppdrag att öka tempot i 
leveransen av integrerade och heterogena nätverk.

Small Cell Forum arbetar för att branschövergripande 
standarder antas, att en positiv lagstiftning införs och 
att en gemensam arkitektur och driftskompatibilitet 
skapas. Small Cell Forum marknadsför potentialen i små 
basstationer över hela branschen genom kommunika-
tion till journalister, analytiker, tillsynsmyndigheter, 
intressegrupper och standardiseringsorgan.
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Nettoomsättning och resultat
Oktober–december 2018
Nettoomsättningen uppgick till 170 841 SEK (468 365), 
vilket motsvarar en minskning med 64 procent gente-
mot samma period föregående år.

Den största bidragande orsaken till minskningen var 
att bolagets begränsade säljresurser fokuserat på inför-
säljning av kommande In:xtnd produkterna, vilket mins-
kat orderingången på äldre produktgenerationer. 
Rörelse resultatet för kvartalet uppgick till 
–17 403 569 SEK (–9 821 473), en resultatminskning 
i kvartalet jämfört med samma period föregående år 
som framförallt förklaras av ökade material-, personal 
och konsultkostnader i och med uppbyggnaden av en 
organisation som kan färdigställa och driva kommersia-
lisering av nästa produktgeneration samt hantera börs-
introduktion och kommande regulatoriska börskrav. 
Periodens resultat efter skatt uppgick till 
–17 485 787 SEK (–9 895 239) och resultat per aktie 
 uppgick till –1,88 SEK (–1,90).

Januari–december 2018
Bolagets nettoomsättning uppgick till 1 486 816 SEK 
(2 715 816), vilket motsvarar en minskning under året 
med 45 procent, jämfört med föregående år. Rörelse-
resultatet för året uppgick till –49 115 341 SEK 
(–27 793 723), en resultatminskning jämfört med före-
gående år, som framförallt förklaras av ökade material-, 
personal- och konsultkostnader för att stärka organisa-
tionen för framtida tillväxt. Årets resultat efter skatt 
uppgick till –49 315 174 SEK (–27 968 223) och resultat 
per aktie uppgick till –5,29 SEK (–5,33).

Finansnetto och skatt
Finansnettot var i kvartalet –82 218 SEK (–73 765) och 
uppgick för helåret till –199 833 SEK (–174 500), en 
minskning jämfört med föregående år på grund av 
ökade räntekostnader. 

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 
i kvartalet till –16 878 078 SEK (–7 917 021) vilket var  
lägre än samma period föregående år, där bidragande 
faktorer var ökade materialköp som görs i förtid för att 
minska risk gällande leveranstid hos underleverantörer, 
samt ökade personalkostnader. För helåret uppgick min-
sk ningen av det operativa kassaflödet till –52 215 892 SEK, 
där kassaflöde från den löpande verksamheten bidrog 
med –47 645 110 SEK. Kassaflöde från investeringar upp-
gick i kvartalet till 994 268 SEK (0) och för helåret till 
1 032 268 SEK (119 418). Kassaflöde från finans ierings-
verksamheten uppgick i kvartalet till 21 031 722 SEK 
(8 538 931), där den positiva förändringen jämfört med 
samma period föregående år förklaras av att nya och 
befintliga finansiärer bidrog med nytt kapital om 
24 033 220 SEK under kvartalet. Emissionslikviden om 
15,3 MSEK, i samband med börsnoteringen, kommer 
redovisas i första kvartalet 2019. För helåret uppgick 
kassa flöde från finansieringsverksamheten till 57 627 286 
SEK (28 815 931). Kassaflöde inkl. finansieringsverksam-
heten för kvartalet uppgick till 3 082 877 SEK (621 478) 
och för helåret till 4 379 126 SEK (1 360 095).

Investeringar
Bolagets investeringar uppgick i kvartalet till 994 268 
SEK (0) och för helåret till 1 032 268 SEK (119 418).
 
Finansiell ställning
Bolagets balansomslutning uppgick vid årets slut till 
 40 734 440 SEK (12 085 048). Soliditeten uppgick till 
64,3 procent (11,6) och likvida medel vid årets slut 
 uppgick till 7 731 397 SEK (3 352 272). 

Bolagets nettoskuld uppgick vid årets slut till 
–5 154 248 SEK (1 052 799). Förändringen i nettoskuld 
beror framförallt på ökade likvida medel i samband 
med nyemissionerna.

Bolagets utveckling
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Övrig bolagsinformation

Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Års-
redovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1, Årsre-
dovisning och koncernredovisning (K3). De redovis-
ningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de 
redovisningsprinciper som användes vid upprättandet 
av Årsredovisningen 2017. Belopp är uttryckt i svenska 
kronor där ej annat anges. Siffror inom parentes avser 
motsvarande period föregående år. 

Risker och osäkerheter
Det finns idag ett antal olika risker och osäkerhetsfakto-
rer som bolaget har identifierat såsom: Kundefterfrågan 
på InCoax teknologi och produkter, konkurrerande tek-
nologier, produktansvar, leverantörsberoende, bero-
ende av nyckelpersoner och medarbetare, finansiering 
och kapitalbehov samt valutor och priser på nyckel-
komponenter. 

Bolaget arbetar kontinuerligt med förebyggande 
åtgärder för att så långt som möjligt minimera dessa ris-
ker och osäkerhetsfaktorer.  För en fullständig redogö-
relse av de risker som påverkar bolaget hänvisas till det 
Investerings Memorandum som togs fram i samband 
med bolagets IPO under fjärde kvartalet 2018.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har genomförts.

Säsongsvariationer
InCoax ser inga säsongsvariationer i sin försäljning.

Årsredovisning 
InCoax Networks AB:s årsredovisning 2018 kommer att 
finnas tillgänglig på bolagets hemsida från den 18 april 
2019.

Årsstämma 
Årsstämma 2019 i InCoax Networks AB äger rum i Gävle 
fredagen den 17 maj 2019 kl. 13.00. 

Utdelning
Styrelsen föreslår till årsstämman 2019 att ingen utdel-
ning ska delas ut.
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SEK Okt–dec 2018 Okt–dec 2017 Helår 2018 Helår 2017

Försäljning tjänster 16 589 148 677 7 003 674 570
Försäljning varor (inklusive rabatter) 154 472 397 915 1 458 604 1 883 608
Övrigt –220 –78 227 21 210 157 639
Summa nettoomsättning 170 841 468 365 1 486 816 2 715 816

Övriga rörelseintäkter 102 571 62 950 134 447 114 046
Summa omsättning 273 412 531 315 1 621 264 2 829 862

Kostnad sålda varor –604 546 –791 429 –4 278 585 –2 159 910

Bruttovinst –331 134 –260 114 –2 657 321 669 953
Bruttovinst marginal Neg. Neg. Neg. 24%

Lokalkostnader –391 893 –122 216 –1 383 441 –726 473
Marknadskostnader inkl arvode sälj –2 021 581 –1 566 898 –6 207 824 –5 783 925
Data/tele –151 591 –87 731 –343 741 –292 949
Redovisning/Revision –105 545 –55 010 –140 851 –96 825
Övrigt (inkl konsultarvoden) –6 830 571 –2 710 036 –17 332 879 –8 073 843
Summa övriga kostnader –9 536 488 –4 583 706 –25 514 280 –15 029 025

 Personalkostnader –6 946 456 –4 591 785 –19 273 676 –11 962 852
 Summa Personal –6 946 456 –4 591 785 –19 273 676 –11 962 852

Avskrivningar –589 491 –385 868 –1 670 064 –1 471 799
   

Resultat före finansiella poster –17 403 569 –9 821 473 –49 115 341 –27 793 723

Ränteintäkter 0 0 0 26
Räntekostnader –82 218 –73 765 –199 833 –174 526
Summa finansiella poster –82 218 –73 765 –199 833 –174 500

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader –17 485 787 –9 895 239 –49 315 174 –27 968 223

Resultaträkning
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Balansräkning

SEK Helår 2018 Helår 2017

Teknat men ej inbetalt kapital 15 321 320 250 000
Anläggningstillgångar 1 304 526 1 942 322
Varulager 13 415 884 4 546 521
Kortfristiga fordringar 2 961 313 1 993 933
Likvida medel 7 731 397 3 352 272
Summa omsättningstillgångar 24 108 594 9 892 726
Summa tillgångar 40 734 440 12 085 048

Eget Kapital 26 184 260 1 405 893
Långfristiga skulder 3 245 786 3 746 122
Kortfristiga skulder 11 304 394 6 933 032
Summa Eget Kapital och Skulder 40 734 440 12 085 048

Kassaflöde
SEK Okt–dec 2018 Okt–dec 2017 Helår 2018 Helår 2017

Ingående kassa 4 572 131 2 730 793 3 352 272 1 992 177
Kassaflöde från operativa verksamheten –16 878 078 –7,917 021 –52 215 892 –27 336 418
Kassaflöde från investeringar –1 070 766 0 –1 032 268 –119 418
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 031 722 8 538 499 57 627 286 28 815 931
Utgående kassa 7 731 397 3 352 272 7 731 397 3 352 272
Periodens kassaflöde 3 082 877 621 478  4 379 126 1 360 095

SEK Okt–dec 2018 Okt–dec 2017 Helår 2018 Helår 2017

Eget Kapital vid periodens ingång 4 565 967 4 242 133 1 405 893 10 059 624
Nyemissioner och teckningsrätter 39 104 079 7 058 999 76 905 327 19 314 492
Periodens resultat –17 485 787 –9 895 239 –49 315 174 –27 968 223    
Eget kapital vid periodens utgång 26 184 260 1 405 893 26 184 260 1 405 893
Periodens förändring i eget kapital 21 618 292 –2 836 240 24 778 367 –8 653 731    

Förändring i eget kapital
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Namn Antal aktier Innehav, %

BLL Invest AB 1 463 216 15,7
Charles Tooby 1 279 914 13,7
Saugatuck Invest AB 1 056 995 11,3
Richard Tooby 579 598 6,2
Norrlandspojkarna AB 415 682 4,5
Lars Axelsson 394 612 4,2
GetITsafe Security Partner Norden AB 288 132 3,1
Jonas Pålsson 225 000 2,4
Peter Carlsson 214 375 2,3
Almi Invest Norra Mellansvergie AB 211 740 2,3
Övriga aktieägare (ca 340st) 3 192 178 34,2
Total 9 321 442 100,0

Källa: Euroclear 31/12 2018.

Aktie och ägare

Aktieägare
Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2018 
till 350 st. Största ägare var vid samma tidpunkt BLL 
Invest AB, med 15,7 procent av antalet aktier och röster  
i InCoax. Bolagets tio största ägare innehar tillsammans 
aktier motsvarande 65,8 procent.

Aktiekapital
InCoax aktiekapital uppgick vid årets slut till 
2 330 360,50 SEK fördelat på 9 321 442 aktier, var och 
en med ett kvotvärde om 0,25 SEK. Alla aktier har 
samma röstvärde och medför lika rätt till andel i bola-
gets tillgångar, resultat och utdelning.
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Definitioner

Ekonomiska
Balansomslutning Företagets samlade tillgångar.

Bruttomarginal Bruttoresultat i förhållande till netto-
omsättning.

Bruttoresultat Nettoomsättning minus kostnad för 
sålda varor.

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, faktu rerade 
kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster Resultat efter finan-
siella intäkter och kostnader, men före extra ordinära 
intäkter och kostnader.

Resultat efter skatt Resultat efter finansiella  poster 
inklusive skattekostnader.

Rörelsemarginal (EBIT) Rörelseresultat i för hållande 
till nettoomsättning.

Rörelseresultat Resultat före finansnetto och skatt.

Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och 
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) 
i procent av balansomslutningen.

Tekniska
CAT-kabel CAT kabel är en partvinnad signalkabel, 
bestående av tvinnade ledare, därav namnet. Ledarna 
är tvinnade för att motverka störningar, främst i form av 
överhörning. Cat6-kabel används i huvudsak till data-
kommunikation. De två största nackdelarna med 
partvinnad kabel är att den har hög effektförlust, så 
kallad dämpning per meter, vilket innebär att man inte 
kan lägga mer än några tiotal eller som mest 100 meter 
sådan kabel innan man behöver en repeaterstation.

Chipset (Chip-set) eller kretsuppsättning är en uppsätt-
ning (”set”) av integrerade kretsar (”chips”) som är utfor-
made för att arbeta tillsammans på moderkortet.

Fiber Optisk fiber innehåller en särskild typ av minera-
liska glasfibrer, avsedd för överföring av ljussignaler 
med mycket hög kapacitet över långa avstånd, exem-
pelvis data- och telekommunikation.

Hospitality Kundsegment såsom hotell, semesterpar-
ker, sjukhus, fängelser, kryssningsfartyg, bostadsplatt-
formar.

Koaxialkabel Koaxialkabel är en tvåpolig elkabel, som 
är uppbyggd av en metallisk ledare, mittledaren, om -
given av ett isolerande material, dielektrikum, som i sin 
tur är omgivet av ett ledande hölje, skärmen. Koaxial-
kabeln är avsedd för överföring av signaler med höga 
frekvenser och med låg dämpning, med andra ord 
 klarar av att överföra bland annat data trafik med hög 
kapacitet.

Symmetriska produkter Symmetriska produkter 
 klarar av kommunikation med samma datahastighet 
i båda riktningarna.



Kontaktuppgifter, adresser

För frågor kring rapporten vänligen 
 kontakta verkställande direktör 
Peter Carlsson eller  
finanschef Marie Svensson:

Peter Carlsson, verkställande direktör
peter.carlsson@incoax.com

Marie Svensson, finanschef
marie.svensson@incoax.com

Finansiell kalender

Delårsrapport jan–mar 2019 17 maj 2019
Årsstämma 2019 17 maj 2019
Delårsrapport jan–jun 2019 22 augusti 2019
Delårsrapport jan–sep 2019 7 november 2019

Denna bokslutskommuniké har inte varit 
föremål för granskning av revisorerna.

Styrelsen försäkrar att delårsrapporten  
ger en rättvisande översikt av Bolagets  
verksamhet, ställning och resultat.

Övrig kontakt

InCoax Networks AB
Utmarksvägen 4
SE-802 91 Gävle 
Sweden

Tel: +46 (0)26-420 90 42
Email: info@incoax.com

www.incoax.com

InCoax Networks AB – Malmö 
Stortorget 27 
SE-211 34 Malmö  
Sweden

Om InCoax Networks AB
InCoax utvecklar innovativa lös-
ningar för bredbandsuppkoppling. 
Med In:xtnd™ erbjuder vi världens 
ledande telekom- och bredbandso-
peratörer nästa generations smarta 
och hållbara nätverkslösningar.

InCoax grundades 2009 och har 
sitt huvudsäte i Gävle samt kontor  
i Malmö. Bolagets aktie (INCOAX) 
är sedan 3 januari 2019 upptagen 
för handel på Nasdaq First North 
Stockholm med Augment Partners 
AB, tel. +46 8-505 651 72, info@
augment.se, som Certified Adviser. 
Pareto Securties AB är bolagets lik-
viditetsgarant.


