
Nyckeltal

TKR
Q1  

2018
Q1  

2017
Helår 
2017

Orderingång 3 906 1 353 4 472

Nettoomsättning 599 684 3 275

Rörelseresultat (EBIT) –8 498 –5 644 –28 956

Kassaflöde från den löpande verksamheten –9 561 –9 647 –30 757

Resultat per aktie, före utspädning, kr –0,61 –0,72 –2,61

Delårsrapport januari – mars 2018

  Orderingången uppgick till 3,9 (1,3) Mkr 

  Nettoomsättningen minskade med 12 procent till 0,6 Mkr (0,7).

  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –8,5 (–5,6) Mkr. 

  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –9,6 (–9,6) Mkr.

  Waggeryd Cell tecknade ett 10 års avtal avseende nya Biofuel Analyzer.

Första kvartalet 2018

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  Avtal har tecknats med International Technology Group ANDRITZ om att starta 
ett gemensamt samriskbolag för försäljning av Mantex Flow Scanner till pappers- 
och massaindustrin. Samriskbolaget kommer att ägas till 51 procent av Andritz 
och till 49 procent av Mantex och kommer att producera Flow Scanner på licens 
och sälja vidare till Andritz. Den nya samarbetsformen ersätter det distributions-
avtal som tidigare funnits med Andritz. Det slutgiltiga avtalet kommer att under-
ställas en extra bolagsstämma i Mantex den 9 maj 2018 för beslut.

  Besök, anordnat av WBA (World Bioenergy Association), av en delegation från 
Kina bestående av flertal potentiella kunder.

  Avtal har tecknats med Pegroco Invest AB angående en likviditetsgaranti på 
maximalt 7 MSEK.

Q1
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VD har ordet

Nya möjligheter tillsammans  
med ANDRITZ
Jag är glad över att vi i dagarna har  
skrivit ett avtal med Andritz om att  
starta ett samriskbolag för försäljningen  
och support av Flow Scanner inom  
pappers- och massaindustrin. Detta är ett  
mycket viktigt genombrott för vår produkt  
och det ger också Andritz en trygghet 
att fullt ut integrera Flow Scanner i de-
ras system, tjänster och paketlösningar. 
Med det här fördjupade partnerskapet  
ser vi förutsättningar till helt andra  
volymer än vad som skulle vara fallet 
med enbart ett distributionsavtal. Vi 
kommer återkomma till detta upplägg 
framåt under kommande kvartal.

Tydligt intresse för Biofuel Analyzer  
i Europa och Asien
Under våra kundresor blir det alltmer 
klart att bioenergiföretagen runt om i 
världen har i stort liknande utmaningar  
och att vår Biofuel Analyzer löser huvud - 
delen av deras dagliga mätbehov. Inom 
bioenergi ligger Sverige i framkant av-
seende användandet av nya teknologier 
och lösningar. Många företag i Asien ser 
till svenska och europeiska tekniklös-
ningar för att kunna köpa den senaste 
och mest effektiva teknologin då de nu 
i snabb takt expanderar sin bioenergi-
sektor. Vi hade under april ett besök, 
anordnat av WBA (World Bioenergy 
Association), av en delegation från Kina 
bestående av flera potentiella kunder. 
Samtliga var intresserade av vår unika 
teknologi som vi använder oss av  
i produkterna.

Typgodkännande av Biofuel Analyzer
Som vi tidigare har nämnt så jobbar vi 
aktivt med att genomföra ett typgod-
kännande av inmätning för biobränsle-
affärer med vår Biofuel Analyzer. Typ-
godkännandet gäller ett brett spektrum 
av bränslesortiment samt att vi är först 
i Sverige att typgodkännas avseende 
Energiinnehåll och Askhalt, vilket även är 
nytt för den godkännande branschorga-
nisation SDC. Det är en komplex och ut-
manande uppgift där vi under kvartalet 
klarat av steg ett och fått godkännanden 
för askhalt. Vårt mål är att vi under 2018 
ska ha genomgått och klarat typgodkän-
nande avseende minst fyra sortiment för 
alla parametrar för vår Biofuel Analyzer. 
Ett typgodkännande är ett krav hos 
flertalet kunder för att Biofuel Analyzern 
ska få värdera materielleveransen. 

Förnyat förtroende
Waggeryd Cell har varit kund till Mantex 
i många år och använt Mantex Desktop 
Scanner för kvalitetskontroll och pris-
sättningsunderlag för den råvara i form 
av träflis som de köper in. Det är gläd-
jande att vi under kvartalet fått förnyat 
förtroende då Waggeryd Cell tecknat ett 
10 års avtal med oss där de kommer att 
använda vår nya Biofuel Analyzer. 

Kista i april 2018

Max Gerger
VD

Max Gerger, VD

” För Mantex är 
kundnöjdheten 
vårt primära  
fokus”

Max Gerger, VD
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FÖRSTA KVARTALET 2018, JANUARI–MARS
Intäkter, kostnader och resultat
Orderingång
Orderingången under första kvartalet uppgick till 3 906 tkr (1 353) och bestod främst 
av förnyade avtal för service och support som intäktsförs månadsvis samt avtal  
med Waggeryd Cell. Orderstocken uppgick vid periodens utgång till 4 804 tkr. Den  
bestod av ännu ej intäktsförd andel av support- och tjänsteavtal. Fakturering för-
väntas inledas under 2018.

Rörelsens intäkter
Bolagets intäkter för första kvartalet uppgick till 1 850 tkr (2 760). Intäkterna består 
av nettoomsättning, aktiverad utveckling och övriga intäkter. Nettoomsättningen, 
som uppgick till 599 tkr (684), utgörs av intäkter från servicekontrakt för den instal-
lerade basen. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 844 tkr (1 969) och avser 
främst ett av EU 2020 delfinansierat utvecklingsprojekt.

Kostnader
Kostnaderna uppgick till –10 348 tkr (–8 404) tkr, fördelat främst på personalkostna-
der –4 055 tkr (–3 882) och övriga externa kostnader –5 059 tkr (–4 082). Ökningen 
av kostnader är hänförlig till ökad aktivitet inom bioenergisegmentet.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till –8 498 tkr (–5 644). 

Resultat
Resultat efter finansiella poster blev –8 501 tkr (–5 657). Resultat per aktie före 
utspädning uppgick till –0,61 kr (–0,72).

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –9 561 tkr (–9 647). 

Under första kvartalet uppgick investeringarna till –1 502 tkr (–1 961).
 

Resultat per aktie
Resultat per aktie för året uppgick till –0,61 kr (–0,72) baserat på ett medeltal om 
13 885 010 (8 585 154) aktier. Vid beräkning av antal aktier efter full utspädning har 
hänsyn tagits till tillkommande aktier från utfärdade optionsprogram, dock ger det 
ingen effekt i kvartalet eftersom resultatet var negativt.

Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 3 471 tkr (2 146). Det har sedan före-
gående år ökat med 1 325 tkr genom nyemission i maj av 5 287 358 aktier motsva-
rande 38 procent av aktiestocken. 

Aktien
Aktien i Mantex handlas sedan 5 maj 2017 på Nasdaq First North. Antal aktier uppgår 
till 13 885 010 med ett kvotvärde om 0,25 kr per aktie. Under perioden 1 januari till 
29 mars 2018 har 1 272 795 aktier omsatts till ett värde av 8 125 tkr, motsvarande 
cirka 9 procent av totala antal aktier vid slutet av perioden. Högsta betalkurs under 
perioden 1 januari till 29 mars 2018 var 8,30 kr (15 januari) och lägsta var 4,05 kr  
(22 mars). Den 29 mars uppgick kursen till 4,63 kr (senast betalt).

Finansiell översikt
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Teckningsoptioner
Vid emissionen i maj 2017 utfärdades 5 287 358 teckningsoptioner där två optioner ger 
rätt att i maj 2018 teckna en ny aktie för 11,40 kr. Detta skulle öka antalet aktier med 
2 643 679, motsvarande en utspädning på 16 procent och tillföra bolaget 30,1 Mkr. 

Styrelsen beslutade i oktober 2016, baserat på ett bemyndigande från bolags-
stämma, att skapa ett incitamentsprogram för anställda, konsulter och oberoende 
styrelseledamöter. 7 000 000 optioner emitterades där tio (10) optioner ger rätt att 
förvärva en (1) ny aktie, efter hänsyn till sammanläggning av aktier i februari 2017. 
Av dessa har samtliga 7 000 000 optioner överlåtits till anställda och närstående 
konsulter. Lösenkurs är 6,50 kronor per aktie och lösenperiod är 1 september –  
31 oktober 2021. Utspädningseffekten uppgår till 4 procent.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Riskerna kan delas in i marknadsrelaterade, rörelserelaterade och finansiella risker. 
För vidare information se även investeringsprospekt i samband med emission 2017. 
Dokumentet finns tillgängligt på www.mantex.se.

Redovisningsprinciper och styrelsens försäkran
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredo-
visningen. 

Övriga upplysningar
Händelser efter balansdagens utgång
Avtal har tecknats med International Technology Group ANDRITZ om att starta ett 
gemensamt samriskbolag för försäljning av Mantex Flow Scanner till pappers- och 
massaindustrin. Samriskbolaget kommer att ägas till 51 procent av Andritz och till  
49 procent av Mantex och kommer att producera Flow Scanner på licens och sälja 
vidare till Andritz.

Mantex tillför samriskbolaget sin teknologi och en exklusiv licens för tillämpning 
inom pappers- och massaindustrin och Andritz åtar sig att integrera Flow Scanner- 
systemet som en del av sitt processtyrningserbjudande samt att finansiera samrisk-
bolagets behov av rörelsekapital.

Försäljningen från samriskbolaget sker till Andritz som i sin tur vidareförsäljer 
till slutkund. Den nya samarbetsformen ersätter det distributionsavtal som tidigare 
funnits med Andritz.

Avtalet kommer att underställas godkännande av konkurrensmyndigheter.  
Det slutgiltiga avtalet kommer att underställas en extra bolagstämma i Mantex  
den 9 maj 2018 för beslut.

Avtal har tecknats med Pegroco Invest AB angående en likviditetsgaranti på  
maximalt 7 MSEK.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande  
översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat. 

Stockholm 26 april 2018
Mantex AB (publ)

Styrelsen

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.
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Resultaträkning

TKR
Q1 

2018
Q1  

2017
Helår 
2017

Nettoomsättning 599 684 3 275

Aktiverat arbete för egen räkning 844 1 969 5 513

Övriga rörelseintäkter 407 107 311

Summa 1 850 2 760 9 099

Rörelsekostnader

Handelsvaror –485 –118 –1 232

Övriga externa kostnader –5 059 –4 082 –18 224

Personalkostnader –4 055 –3 882 –16 932

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar –139 –322 –1 646

Övriga rörelsekostnader –610 0 –21

Summa rörelsekostnader –10 348 –8 404 –38 055

Rörelseresultat –8 498 –5 644 –28 956

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader –3 –13 –59

Resultat från finansiella poster –3 –13 –59

Resultat efter finansiella poster –8 501 –5 657 –29 015

Resultat –8 501 –5 657 –29 015

Antal aktier vid periodens slut 13 885 010 8 585 154 13 885 010

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 13 885 010 7 868 963 13 885 010

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 17 228 689 11 327 583 17 228 689
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Balansräkning

TKR
Q1 

2018
Q1  

2017
Helår 
2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 365 7 855 7 521

Patent 724 579 748

9 089 8 434 8 269

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 1 657 1 257 1 113

1 657 1 257 1 113

Summa anläggningstillgångar 10 746 9 691 9 382

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 2 115 1 161 894

Kundfordringar 312 474 345

Övriga fordringar 492 486 1 317

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 763 889 820

Kassa och bank 8 639 4 781 19 702

Summa omsättningstillgångar 12 321 7 791 23 078

SUMMA TILLGÅNGAR 23 067 17 482 32 460

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 3 471 2 146 3 471

Reservfond 1 1 1

Fond för utvecklingsutgifter 8 365 5 342 7 521

Fritt eget kapital

Överkursfond 86 794 51 073 86 794

Balanserat resultat –79 287 –47 250 –49 428

Resultat –8 501 –5 657 –29 015

Summa eget kapital 10 843 5 655 19 344

Långfristiga skulder

Övriga skulder – 196 0

– 196 0

Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 49 505 196

Förskott från kunder 40 0 145

Leverantörsskulder 3 711 2 200 3 170

Övriga skulder 5 179 6 452 6 114

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 245 2 474 3 491

Summa kortfristiga skulder 12 224 11 631 13 116

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 067 17 482 32 460
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Förändring eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

TKR Aktiekapital Reservfond
Fond för ut-

vecklingsutg
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat Resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 1 jan 2017 2 146 1 3 373 52 406 –41 897 –3 384 12 645

Omföring föregående års resultat –3 384 3 384 –

Omföring till fond för utveckling 544 –544 –

Balanserad utveckling 3 604 –3 604 –

Nyemission 1 325 44 781 46 106

Emissionskostnader –10 415 1 –10 414

Försäljning av teckningsoptioner 22 22

Årets resultat –29 015 –29 015

Utgående  balans 31 dec 2017 3 471 1 7 521 86 794 –49 428 –29 015 19 344

Omföring föregående års resultat –29 015 29 015 –

Omföring till fond för utveckling 844 –844 –

Balanserad utveckling –

Nyemission –

Emissionskostnader –

Försäljning av teckningsoptioner –

Årets resultat –8 501 –8 501

Utgående balans 31 mar 2018 3 471 1 8 365 86 794 –79 287 –8 501 10 843
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Kassaflödesanalys

TKR
Q1 

2018
Q1  

2017
Helår 
2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster –8 501 –5 657 –29 015

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 138 322 1 326

–8 363 –5 335 –27 689

Ökning(–)/Minskning(+) av lager –1 221 –26 241

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 915 999 687

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –892 –5 285 –3 996

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital –1 198 –4 312 –3 068

Kassaflöde från den löpande verksamheten –9 561 –9 647 –30 757

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –959 –1 968 –2 101

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –543 7 –875

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 502 –1 961 –2 976

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lån – – –

Nyemission – 3 807 40 853

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 3 807 40 853

Periodens kassaflöde –11 063 –7 801 7 120

Likvida medel vid periodens början 19 702 12 582 12 582

Likvida medel vid periodens slut 8 639 4 781 19 702

Nyckeltal per kvartal

TKR
Q1 

2018
Q4  

2017
Q3  

2017
Q2  

2017
Q1  

2017
Q4  

2016
Q3  

2016

Orderingång 3 906 2 134 525 460 1 353 –2 038 494

Nettoomsättning 599 938 884 769 684 468 743

Rörelseresultat (EBIT) –8 498 –9 669 –6 987 –6 656 –5 644 –5 801 –4 457

Kassaflöde från den löpande verksamheten –9 560 –7 254 –5 383 –8 473 –9 647 –5 041 1 009

Resultat per aktie före utspädning, kr –0,61 –0,70 –0,51 –0,69 –0,72 –1,09 –0,89
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Finansiell kalender
HÄNDELSE Datum

Årsstämma 28 maj 2018

Delårsrapport Kv 2 2018 18 juli 2018

Delårsrapport Kv 3 2018 26 oktober 2018

Kontakter:
Max Gerger, VD
+46 70 560 02 68
max.gerger@mantex.se

Mats Vikström, CFO
+46 767 86 66 06
mats.vikstrom@mantex.se

Mantex utvecklar produkter för att snabbt och precist 
mäta och analysera biomassa i industrin. Den röntgen-
baserade teknologin är världsunik, och gör det möjligt 
för massabruk och biokraftverk att både öka sin effek-
tivitet och väsentligt sänka sina kostnader. Företagets 
mål är att etablera tekniken som en global standard för 
analys av biomassa i industriella applikationer.

Om Mantex

Mantex AB (publ), organisationsnummer 556550–8537
Torshamnsgatan 30 F, 164 40 Kista, tel 08 477 04 80

www.mantex.se
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