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Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Verifieringsprojektet har startat  
Verifieringen av Azelios lagringsteknologi startade tillsammans med det ledande bolaget 
för certifieringar, DNV-GL. På en av världens största solparker, Noor i Marocko, 
arrangerades en invigningsceremoni av Azelios energilager. Bland deltagarna fanns 
regeringsrepresentanter, Världsbanken och IFC. Med anledning av rådande 
reserestriktioner för COVID-19 fokuserar verifieringen inledningsvis på anläggningen i 
Åmål. Förberedelserna för att starta ytterligare fyra energilagringsenheter för verifiering 
i Abu Dhabi tillsammans med bolagets samarbetsparter Masdar och Khalifa University 
fortlöper planenligt. 
 
Azelios kommersiella framgångar fortsatte under första kvartalet med en tecknad 
avsiktsförklaring med Hussein Atieh & Sons Co. (HAE), avseende ett projekt i Jordanien 
som ska bana väg för ett kommersiellt samarbete motsvarande ca 25 MW. HAE är också 
tänkt att bli Azelios försäljnings-, installations- och O&M-partner i Jordanien.  
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Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 1: jan–mars 2020  
• Nettoomsättningen uppgick till 128 (508) tkr  
• Rörelseresultatet uppgick till -44 991 (-28 101) tkr 
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,51 (-0,67) kr  
• Periodens resultat uppgick till -45 089 (-28 184) tkr 
• Kassaflödet uppgick till 237 459 (-73 071) tkr 
• Kassa och bank uppgick till 293 221 (258 229) tkr 

 
 

Väsentliga händelser 

Kvartal 1: januari–mars 2020 
• Nyemission om 350 Mkr före transaktionskostnader 

registrerades 
• Avsiktsförklaring om energilagringsprojekt i Jordanien 
• Anläggningarna i Noor och Åmål invigdes 
• DNV-GL utsågs till verifieringspartner 
• Verifieringsprojektet startade 
 

Efter periodens utgång 
• Tidplanen för projekt och finansiering förskjuts ett kvartal 

till följd av Coronapandemin 
• Avsiktsförklaring med chilenska Industria Mecánica VOGT 

S.A. (VOGT) för energilagringsprojekt till gruvindustrin i 
Latinamerika.  
 

 
 
 

 

Nyckeltal koncernen 

  

 
jan-mar  

2020 
jan-mar  

2019  
jan-dec  

2019 

Nettoomsättning, tkr  128 508  1 670 

Rörelseresultat, tkr  -44 991 -28 101  -160 510 

Årets resultat, tkr  -45 089 -28 184  -160 897 

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr  -0,51 -0,67  -3,80 

Eget kapital, tkr  664 993 535 915  710 374 

Soliditet, %  86 87  82 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr  -46 553 -49 919  -129 853 

Kassa och bank, tkr  293 221 258 229  55 634 
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Kommentar från VD

 
Vi har som planerat under första kvartalet startat den externa 
verifieringen av vår teknologi. Denna förbättrar förutsättningarna 
för kunder att belåna projekt med våra produkter. Installationen 
av två lagringsenheter i solparken Noor i Marocko tillsammans 
med Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) började 
leverera el enligt plan i slutet av fjärde kvartalet. Arbetet har 
därefter fokuserats mot att finjusterat installationen inför den 
planerade verifieringen. Parallellt har vi även driftsatt två 
identiska enheter i Åmål som optimeras på motsvarande sätt.  
 
För verifieringen av installationerna i Marocko och Åmål har vi 
utsett det ledande certifieringsbolaget DNV-GL att som tredje part 
registrera och utvärdera driftdata. DNV-GL har inlett verifieringen 
av installationen i Åmål efter att verifieringen anpassats till de 
reserestriktioner som gäller i samband med COVID-19. Vi nådde 
därmed målet att inleda verifieringen under första kvartalet 2020, 
men inte helt i den takt eller från de platser vi planerat för.  
 
Förberedelserna för att senare under året inleda verifiering av 
ytterligare fyra enheter i Abu Dhabi fortsätter planenligt. Projektet 
genomförs där tillsammans med Masdar som är en ledande aktör 
inom utveckling och drift av projekt inom förnybar energi, samt 
forskningsinstitutet Khalifa University. 
 
En mycket viktig händelse under första kvartalet var invigningen 
av vår installation i solparken Noor i Marocko, som ägde rum i 
början av mars. Vid invigningen närvarade ministrar och 
ambassadörer bland annat från för oss viktiga afrikanska länder, 
samt representanter från Världsbanken och IFC, organisationer 
som finansierar vår typ av projekt. Detta blev också ett bra tillfälle 
att visa upp den världsledande solparken Noor och vår betydande 
partner Masen för några av våra större ägare, samarbetspartner 
och representanter från den svenska finansmarknaden. Noor är 
känd för att tidigt visa upp ny teknologi och är ett skyltfönster mot 
omvärlden för banbrytande förnybara energilösningar.  
 
Att invigningen dessutom gav stor genklang i internationell media 
har bidragit till att skapa ytterligare stort intresse för vår 
teknologi och initierat många intressanta dialoger.   
 

 
Invigningen i Åmål skedde i mindre skala tillsammans med lokala 
politiker och representanter från det västsvenska näringslivet och 
svensk media. Fokus här var inte enbart verifieringsinstallationen 
utan även att visa utvecklingscentret för tester och mätningar 
som byggts ut under senaste halvåret med bland annat flera 
testriggar. 
 
Vad gäller COVID-19 så påverkar den oss, men hittills i relativt 
liten omfattning. Vi befinner oss dessutom i en situation där vi 
kan göra anpassningar för att flytta fram kostnader och projekt 
utan att förändra organisationen eller minska vår ambition 
framåt. Genom att optimera vår resursanvändning har vi skjutit 
fram bolagets övergripande tidplan ett kvartal. Det innebär att vi 
nu planerar för att starta verifiering i Abu Dhabi under Q3 2020,  
inleda den första kommersiella installationen under Q4 2020 och 
påbörja serieproduktion under Q3 2021. Detta resulterar i att 
rörelsekapitalet räcker fram till december 2020, vilket skjuter fram 
vårt finansieringsbehov i motsvarande mån.  
 
Det är värt att framhålla att de stora satsningarna på förnybar 
energi runt om i världen fortgår trots rådande pandemi. Med 
medlen från nyemissionen vid årsskiftet förstärker vi planenligt 
vår sälj- och marknadsorganisation. Denna arbetar redan idag 
huvudsakligen digitalt på distans och har därför kunnat 
upprätthålla ett högt tempo med inriktning på nya 
avsiktsförklaringar och att omvandla befintliga avsiktsförklaringar 
till kommersiella order. Under första kvartalet tecknade vi en 
avsiktsförklaring med jordanska Hussein Atieh & Sons Co. (HAE) 
som har för avsikt att installera Azelios energilagring om totalt ca 
25 MW fram till 2023. Vi initierade och fördjupade även flera andra 
intressanta dialoger under perioden. 
 
Vi arbetar målmedvetet och bockar kontinuerligt av viktiga delmål 
på väg mot att starta serieproduktion under Q3 2021, då med en 
betydande orderbok.  
 

Jonas Eklind, VD

 

”Vi arbetar målmedvetet och bockar 
kontinuerligt av viktiga delmål på vår väg 
mot att starta serieproduktion under Q3 
2021, då med en betydande orderbok.” 
 

– Jonas Eklind, VD 
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Verksamheten 

 
Hållbar energi för alla 
Tillgång till pålitlig och hållbar energi till rätt kostnad är 
avgörande för att förbättra för miljön och en förutsättning för 
global ekonomisk tillväxt. Men fördelningen av förnybar energi är 
skev och på många platser i världen är tillgången bristfällig, där 
elnät helt saknas eller är instabila.  
 
Azelio har en lösning som kan ge förnybar energi till alla, när den 
behövs. Lösningen lagrar energi från sol och vind och gör den 
sedan tillgänglig som el eller värme dygnet runt till en mycket 
konkurrenskraftig kostnad.  
 

 
 
En stor och växande marknad 
Med effektiv lagring av förnybar energi utanför stabila elnät 
adresserar Azelio en mycket stor och snabbt växande marknad. 
Idag lever en miljard människor utanför elnät och dubbelt så 
många i områden med instabila elnät. Sedan Azelio framgångsrikt 
demonstrerade teknologin 2018 har bolaget erhållit kvalificerade 
förfrågningar på över 3,9 GW motsvarande 170 miljarder kronor i 
potentiellt ordervärde. 

 
En banbrytande lösning 
Lösningen lagrar energi som värme i återvunnen aluminium. 
Värmen kan sedan omvandlas till el på begäran via en  

 
Stirlingmotor, och även leverera värme till 55 - 65 grader Celsius. 
Värmen kan användas som till exempel industrivärme. Systemet 
kan uppnå en total effektivitet om upp till 90 procent från energi 
till el och värme. Lösningen är modulbaserat och 
kostnadseffektivt från 0,1 MW till 100 MW och kan förse till 
exempel sjukhus, fabriker, gruvor eller mindre samhällen med 
förnybar energi dygnet runt. 
 

 
 
I steget från innovation till industrialisering 
Efter den framgångsrika demonstrationen av tekniken 2018 och 
installationen på världsledande solaparken Noor i Marocko i mars 
2020 så följer Azelio en tydlig plan. Att industrialisera och 
kommersialisera sin innovation globalt och därmed lägga 
grunden för ett nytt betydande svenskt industriföretag. Steget 
från innovation till industrialisering tas tillsammans med stora 
väletablerade globala partners. 
 
Nästa stora milstolpe för bolaget har inletts då teknologin ska 
verifieras under verkliga förhållanden i Åmål och Marocko för att 
underlätta kunders finansiering med Azelios teknologi. 
Certifieringen genomförs av DNV-GL. Parallellt ska ytterligare ett 
verifieringsprojekt startas tillsammans med Masdar, en jätte inom 
förnybar energi, och forskningsinstitutet Khalifa University i Abu 
Dhabi. Dessa verifieringar ska bana väg för inledande 
kommersiellt projekt under Q4 2020 och start av volymproduktion 
Q3 2021.
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Väsentliga händelser 

Kvartal 1: januari - mars 2020 

Nyemission om 350 mkr registrerad 
Azelio tillfördes ca 350 miljoner kronor före emissionskostnader 
genom att emittera totalt ca 42,3 miljoner aktier. Flera nya privata 
och institutionella aktieägare tillkom under emissionen, 
däribland Ilija Batljan som blev bolagets femte största ägare med 
3,6 procent. 

Avsiktsförklaring om energilagringsprojekt i Jordanien 
Azelio tecknade en avsiktsförklaring med Hussein Atieh & Sons 
Co. (HAE), om att under fjärde kvartalet 2020 sätta upp ett 
småskaligt projekt i Jordanien. Projektet ska bana väg för ett 
kommersiellt samarbete kring Azelios energilagringsteknik 
motsvarande ca 25 MW fram till 2023. Avsikten är även att HAE ska 
bli en av Azelios försäljnings-, installations- och O&M-partner i 
Jordanien. 

Invigningsceremoni i Noor och Åmål 
Den 5 mars höll Azelio och marockanska Masen en 
invigningsceremoni för installationen av Azelios energilager i den 
världsledande solparken Noor i Ourzazate, Marocko. Vid 
ceremonin deltog ett stort antal prominenta gäster, bland annat 
regeringsrepresentanter från ett flertal länder, Världsbanken, och 
IFC (International Finance Corporation, en del av Världsbanken). 
 
Azelio invigde även sin installation i Åmål den 12 februari i 
närvaro av svensk media och lokalt inbjudna gäster. Under 2020 
planerar Azelio att installera ytterligare energilagringsenheter för 
verifiering, denna gång i Abu Dhabi tillsammans med Masdar, en 
jätte inom förnybar energi, och forskningsinstitutet Khalifa 
University. 
 

DNV-GL utsågs till verifieringspartner 
Azelio utsåg DNV-GL till verifieringspartner för 
energilagringslösningen. DNV-GL är världsledande inom 
industricertifieringar.  DNV-GL startade den formella verifieringen 

under första kvartalet i Åmål. Under verifieringen ska data från 
verkliga förhållanden registreras och dokumenteras för att 
därigenom skapa underlag som underlättar för kunder att 
finansiera projekt med Azelios teknologi. Projektet har anpassats 
för att inledas från Åmål efter reserestriktioner med anledning av 
COVID-19.  

Efter periodens utgång 

Azelio förskjuter tidplanen med ett kvartal 
Restriktioner med anledning av COVID-19 innebär att Azelio inte 
kan bedriva arbete i full takt eller från de platser som planerats 
för. Projektplaner har därför anpassats för att optimera resurser 
baserat på bästa bedömning av situationen, vilket innebär att 
bolagets övergripande tidsplan förskjuts med ett kvartal. Detta 
innebär att rörelsekapitalet beräknas vara tillräckligt fram till 
december 2020 och därmed förskjuts finansieringsbehovet i 
motsvarande mån. Första kommersiella installationen planeras 
att inledas under Q4 2020 och serieproduktion från Q3 2021. 
Eftersom situationen är osäker följer vi utvecklingen kontinuerligt 
för den säkraste, snabbaste och effektivaste 
projektimplementeringen. 
 

Avsiktsförklaring med chilenska VOGT 
Azelio tecknade en avsiktsförklaring med det chilenska företaget 
Industria Mecánica VOGT S.A. (VOGT) för energilagringsprojekt till 
gruvindustrin i Latinamerika. Avsiktsförklaringen innefattar ett 
samarbete om 10 MW installerad kapacitet av Azelios 
energilagring från 2021 till 2024 och förväntas utökas med 
ytterligare projekt efter detta första avtal. VOGT är en ledande 
leverantör av pumpsystem för gruvindustrin i Latinamerika. 
Bolagets kunder inkluderar några av de största metall- och icke-
metalliska gruvföretagen i regionen. 
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Finansiell utveckling koncern 

Kvartal 1: januari – mars 2020  

Intäkter, kostnader och resultat 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 128 (508) tkr. 
Minskningen beror på minskad reservdelsförsäljning. Aktiverat 
arbete för egen räkning uppgick till 28 581 (24 125) tkr för kvartalet. 
Övriga rörelseintäkter för första kvartalet uppgick till 7 107 (169) 
tkr. Ökningen beror på att ett förskott på 5 MRMB från en kund 
intäktsförts efter det att avtalstiden med kunden löpt ut utan att 
projekt startats. 

Rörelsens kostnader 
Kostnaderna under första kvartalet uppgick till -80 807 (-52 903) 
tkr. Ökningen är till stor del hänförlig till ökade råvarukostnader 
och konsultkostnader. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick till -44 991 (-28 101) tkr. 

Finansiella poster 
Resultat från finansiella poster uppgick under perioden till  
-98 (-83) tkr.  

Periodens resultat 
Första kvartalets resultat uppgick till -45 089 (-28 184) tkr. 
Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,51 kr 
(-0,67 kr). 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 

Kassaflöde  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
perioden till -46 553 (-49 919) tkr. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten var 307 789 (1 518) tkr. 

Investeringar 
Under perioden gjordes investeringar som påverkade kassaflödet 
med   -23 777 (-24 669) tkr, främst aktiverad utveckling. 

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick per den 31 mars till 293 221 (55 634 vid 
årsskiftet) tkr. Företrädesemissionen som initierades under fjärde 
kvartalet slutfördes under första kvartalet, varvid 309 585 tkr inflöt 
till bolaget. 

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 664 993 (710 374 vid 
årsskiftet) tkr eller 7,56 (16,77 vid årsskiftet) SEK per aktie. 
Soliditeten var vid samma tidpunkt 86 (82 vid årsskiftet) procent. 
 

Aktiekapital 
Under kvartalet registrerades en företrädesemission som ökade 

aktiekapitalet till 45 876 tkr och antalet aktier med 49 405 405 
aktier till 91 752 900 aktier. 

De största aktieägarna 31 mars 
Namn Ägarandel % 
Blue Marlin AB / Kent Janér 19,1 
Back in Black Capital Ltd 7,1 
UBS Switzerland AG, W8IMY 4,9 
Deutsche Bank (Suisse) S.A, W8IMY 4,5 
Ilija Batljan 3,6 
Goldman Sachs International Ltd, W8IMY 3,3 
Byggmästare AJ Ahlström Fastighet 2,7 
BNP Paribas Sec Serv Luxemburg, W8IMY 2,4 

 
Teckningsoptioner 
Vid periodens utgång fanns 40 026 667 teckningsoptioner, 
utställda av åtta olika serier med lösenpriser från SEK 10 till SEK 
130. Vid full konvertering av ovanstående teckningsoptioner 
kommer antalet aktier att öka med 4 596 667. 
 

Aktien 
Vid kvartalets slut stängde aktien på 8,66 kr, vilket var 27,8 procent 
lägre än vid årsskiftet.  
 

Närståendetransaktioner 
Under första kvartalet har ett belopp uppgående till 833 (2 685) 
tkr avseende levererade tjänster i samband med bolagets 
demonstrationsanläggning i Ouarzazate, Marocko, skuldförts i 
räkenskaperna. Masen innehar 16 666 667 teckningsoptioner i 
bolaget samt har en representant i bolagets styrelse. Totalt 
uppgår de upplupna kostnaderna till 14 926 (4 038) tkr. Dessa 
tjänster utförs på marknadsmässiga villkor. 
 

Moderbolaget 
Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 128 (508) tkr. 
Rörelseresultatet uppgick till -51 251 (-27 076) tkr och periodens 
resultat för första kvartalet var -51 170 (-28 414) tkr. Det totala 
kassaflödet uppgick under första kvartalet till 238 182 (-73 477) tkr. 
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 664 059 (541 588) 
tkr. 
 

Coronapandemin förskjuter tidplan ett kvartal  
Effekterna av COVID-19 på Azelio är hittills relativt små, men 
främst resebegränsningar innebär att arbetet i alla projekt inte 
kan bedrivas fullt i den takt eller från de platser som planerats. 
Efter svenska myndigheters besked om att restriktioner kvarstår 
till minst 15 juni har Azelio anpassat sina projektplaner för att 
optimera resurser och förskjutit sin tidigare kommunicerade 
övergripande tidplan ett kvartal. Det innebär att företagets 
rörelsekapital beräknas vara tillräckligt fram till december 2020, 
och behovet av nästa finansiering skjuts framåt i enlighet med 
detta. Förskjutningen innebär att igångsatt kommersiell 
installation nu planeras till Q4 2020 och serieproduktion till Q3 
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2021. Azelio följer utvecklingen kontinuerligt för den säkraste, 
snabbaste och effektivaste projektimplementeringen. 

 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Nuvarande värdering av bolagets tillgångar i form av aktiverade 
utvecklingskostnader och lager förutsätter att den affärsplan som 
tagits fram följs. Styrelsen bedömer att de förväntade framtida 
försäljningsvolymerna är så pass omfattande att de diskonterade 
kassaflödena från dessa med god marginal kan rättfärdiga 
nuvarande värderingar. Styrelsen bedömer att sannolikheten är 
god att genomföra affärsplanen och att aktiverade 
utvecklingskostnader sannolikt kommer att leda till framtida 
ekonomiska fördelar. Av bolagets aktiveringar av 
utvecklingskostnader har dessa gjorts inom olika teknologier. 
Samtliga är dock kopplade till Stirling-motorn och energilagret, 
vilka är de teknologier som bolaget byggt sin verksamhet på. 
Utvecklandet av gasmotorn har enligt styrelsen varit en 
förutsättning för nuvarande motor, till följd av tekniska synergier. 
Till följd av det nära sambandet mellan de tekniska lösningarna 
avgränsas inte maskinerna som separata kassagenererande 
enheter. Motorn är en vidareutveckling av tidigare teknologi och 
därmed har inga nedskrivningar gjorts avseende 
utvecklingskostnader för tidigare versioner. Däremot har 
utrangeringar samt avsättningar löpande gjorts för de delar som 
varit unika för tidigare versioner av produkterna.  
 
Styrelsen fattade beslut på bolagstämmans bemyndigande om att 
genomföra en företrädesemission i slutet av december 2019. 
Emissionen övertecknades och registrerades i januari 2020 och 
Bolaget tillfördes i samband med emissionen 350 miljoner kronor 
före emissionskostnader. Styrelsens uppfattning är att 
emissionen säkerställer kapitalbehovet i enlighet med upprättad 
affärsplan och likviditetsplan väl in i fjärde kvartalet 2020. 
Styrelsen bedömer att ytterligare kapitaltillskott kommer att vara 

nödvändigt under 2020 för att finansiera bolagets 
industrialisering och kommersialisering, inklusive 
produktionsfaciliteter. Detta arbete har inletts och därför är det 
styrelsens uppfattning att det finns ett stort intresse för bolagets 
teknologi både bland investerare samt potentiella kunder, och att 
bolaget har en stark ägarkrets. Förutsättningarna för att 
genomföra framtida expansiva finansieringsplan bedöms därför 
som goda. 
 
Den upprättade nedskrivningsprövningen bygger på antaganden 
om att bolaget kommer kunna realisera sin expansiva affärsplan 
med ett storskaligt kommersiellt genombrott från 2021 samt 
finansiering av dessa projekt och tillkommande investeringar. 
Med tanke på att prognosperioden endast omfattar 5 års tillväxt 
skulle en förskjutning i tidplanen kunna få betydande effekter på 
beräknat nyttjandevärde, vilket skulle kunna medföra 
nedskrivningsbehov. Bolagets utveckling jämfört estimerade 
framtida kassaflöden följs upp löpande jämfört utvecklingen av 
tidplanen. 
 
Vidare bygger upprättat nedkrivningsbehovstest på antaganden 
om elpriser på respektive marknad. Dessa grundar sig bland 
annat på bedömningar av priser på elmarknaden samt 
konkurrenskraft på den antagna prisnivån. Dessa priser kan 
påverka flera faktorer som är svåra att prognostisera - såsom 
utvecklingen av konkurrerande teknologier, konjunktur och 
råvarupriser. 

Översiktlig granskning 
Resultaträkningen och Kassaflödesanalysen för koncernen och 
moderföretaget för perioden 1 januari - 31 mars 2020 och 
Balansräkning för koncernen och moderföretaget per 31 mars 
2020 är översiktligt granskad av bolagets valda revisorer. 
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Finansiella rapporter  

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat  

Belopp i tkr Not  
jan-mar 

2020 
jan-mar 

2019*  
jan-dec  

2019 

Intäkter       

Nettoomsättning 3  128 508  1 670 

Aktiverat arbete för egen räkning   28 581 24 125  130 891 

Övriga rörelseintäkter   7 107 169  680 
   35 816 24 802  133 241 

         

Kostnader         

Råvaror och förnödenheter   -661 3  -7 794 

Övriga externa kostnader   -38 583 -27 251  -143 590 

Personalkostnader   -36 387 -20 605  -106 450 

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 

  -4 925 -5 010  -35 599 

Övriga rörelsekostnader   -251 -40  -318 

Summa rörelsekostnader   -80 807 -52 903  -293 751 

Rörelseresultat   -44 991 -28 101  -160 510 

           

Finansiella poster         

Finansiella intäkter   478 63  434 

Finansiella kostnader   -576 -146  -821 

Summa finansiella poster   -98 -83  -386 

Resultat efter finansiella poster   -45 089 -28 184  -160 897 

         

Skatt på periodens resultat   0 0  0 

Periodens resultat   -45 089 -28 184  -160 897 

 
Övrigt totalresultat: 
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter 

 

 -322 -345  -304 

Övrigt totalresultat   -322 -345  -304 

Summa totalresultat för perioden   -45 411 -28 530  -161 201 

       

    
jan-mar 

2020 
jan-mar 

2019 
 

jan-dec 
2019 

       

Resultat per aktie före och efter utspädning 5  -0,51 -0,67  -3,80 

       

Genomsnittligt antal aktier   87 952 484 42 347 495  42 347 495 

Antal aktier vid periodens utgång   91 752 900 42 347 495  42 347 495 

 
 
* Jämförelseperioden är omräknad jämfört med föregående års delårsrapport för Q1 2019. Se vidare koncernens årsredovisning 2019 
och bokslutskommuniké Q4 2019 avseende effekter av övergång till IFRS. 
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Finansiella rapporter  

Koncernens rapport över finansiell ställning  

Belopp i tkr Not  
31 mar  

2020 
31 mar  
2019* 

31 dec  
2019 

TILLGÅNGAR       
Tecknat ej inbetalt kapital   0 0 350 778 
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten   425 565 309 849 398 721 
Pågående investering i immateriell anläggningstillgång   0 4 038 0 
Summa immateriella anläggningstillgångar   425 565 313 887 398 721 

      
Materiella anläggningstillgångar      
Nedlagda utgifter på annans fastighet   3 616 930 3 303 
Inventarier, verktyg och installationer   17 227 6 445 16 169 
Summa materiella anläggningstillgångar   20 843 7 375 19 472 
      
Nyttjanderättstillgångar   20 041 14 837 21 707 
      
Summa anläggningstillgångar   446 450 336 099 439 901 
      
Varulager      
Råvaror och förnödenheter   3 928 9 739 4 351 
Färdiga varor och handelsvaror   713 678 713 
Summa varulager   4 641 10 416 5 065 

      
Omsättningstillgångar      
Kundfordringar   85 55 50 
Aktuell skattefordran   367 172 1 273 
Övriga fordringar   8 743 6 197 9 152 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   3 868 3 564 3 728 
Likvida medel   293 221 258 229 55 634 
Summa omsättningstillgångar   310 925 278 634 74 901 
SUMMA TILLGÅNGAR   777 375 614 733 865 580 

      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Aktiekapital   45 876 21 174 45 876 
Övrigt tillskjutet kapital   1 577 062 1 294 699 1 577 096 
Reserver   -717 -436 -395 
Balanserat resultat inklusive årets resultat   -957 229 -779 521 -912 204 
Summa eget kapital   664 993 535 915 710 374 
       
Långfristiga skulder      
Övriga skulder   22 755 22 850 22 755 
Leasingskulder   12 172 11 154 14 107 
Summa långfristiga skulder   34 927 34 005 36 862 

      
Kortfristiga skulder      
Förskott från kunder   0 0 0 
Leverantörsskulder   18 158 12 776 37 018 
Leasingskulder   7 615 3 510 7 302 
Avsättningar   0 0 0 
Övriga kortfristiga skulder   877 8 283 2 078 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   50 804 20 244 71 946 
Summa kortfristiga skulder   77 455 44 813 118 344 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   777 375 614 733 865 580 
 
* Jämförelseperioden är omräknad jämfört med föregående års delårsrapport för Q1 2019. Se vidare koncernens årsredovisning 2019 
och bokslutskommuniké Q4 2019 avseende effekter av övergång till IFRS. 
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Finansiella rapporter  

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital  

Belopp i tkr Not Aktiekapital 
Pågående 

nyemission 
Övrigt tillskjutet  

kapital Reserver 

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat  
Summa eget 

kapital 
Ingående balans per  
1 januari 2019 

 21 174 0 1 291 971 -91 -751 337 561 717 

Periodens resultat      -28 184 -28 184 

Övrigt totalresultat     -345  -345 

Summa totalresultat för 
perioden  21 174   1 291 971 -436 -779 521 533 187 

Transaktioner med aktieägare        

Nyemission    2 728   2 728 
Utgående balans per  
31 mars 2019 

 21 174 0 1 294 699 -436 -779 521 535 915 

        
 
 
 
Belopp i tkr Not Aktiekapital 

Pågående 
nyemission 

Övrigt tillskjutet  
kapital Reserver 

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat 
Summa eget 

kapital 
Ingående balans per  
1 januari 2019 

 21 174  1 291 971 -91 -751 337 561 717 

Periodens resultat      -160 897 -160 897 

Övrigt totalresultat     -304  -304 

Summa totalresultat för 
perioden  21 174   1 291 971 -395 -912 233 400 516 

Transaktioner med aktieägare        

Pågående nyemission   24 703 282 397   307 100 

Nyemission    2 728   2728 
Premier för utfärdade 
teckningsoptioner      29 29 
Utgående balans per  
31 december 2019 

 21 174 24 703 1 577 096 -395 -912 204 710 374 

        

 
 
 
Belopp i tkr Not Aktiekapital 

Pågående 
nyemission 

Övrigt tillskjutet  
kapital Reserver 

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat 
Summa eget 

kapital 
Ingående balans per  
1 januari 2020 

 21 174 24 703 1 577 096 -395 -912 204 710 374 

Periodens resultat      -45 089 -45 089 

Övrigt totalresultat     -322  -322 
Summa totalresultat för 
perioden  21 174 24 703 1 577 096 -717 -957 293 664 963 

Transaktioner med aktieägare        

Pågående nyemission   -24 703    -27 465 

Nyemission  24 703  -34   27 431 
Premier för utfärdade 
teckningsoptioner      64 64 
Utgående balans per  
31 mars 2020 

 45 876 0 1 577 062 -717 -957 229 664 993 
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Finansiella rapporter  

Koncernens rapport över kassaflöden  

Belopp i tkr Not  
jan-mar  

2020 
jan-mar  

2019*  
jan-dec  

2019 

Kassaflöde från den löpande verksamheten        
Rörelseresultat efter finansiella poster   -45 089 -28 184  -160 897 

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet   4 925 5 791  42 135 

Betalda inkomstskatter   0 0  0 

Kassaflöde från löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   -40 164 -22 393  -118 762 

         
Ökning (-)/minskning (+) av varulager   424 -3 894  -587 

Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar   -403 -3 678  -16 672 

Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder   -6 410 -19 955  6 168 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -46 553 -49 919  -129 853 

         
Kassaflöde från investeringsverksamheten         
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -2 651 -544  -15 820 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -21 126 -24 125  -123 436 

Investeringar i finansiella tillgångar   0 0  0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -23 777 -24 669  -139 256 
         

Kassaflöde från finansieringsverksamheten         
Nyemission   309 585 2 728  208 

Likvid från sålda teckningsoptioner   64 0  29 

Amortering leasingskuld   -1 860 -1 210  -6 494 

Amortering av lån   0 0  -95 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   307 789 1 518  -6 352 

         
Periodens kassaflöde   237 459 -73 071  -275 460 

Likvida medel vid periodens början   55 634 331 196  331 196 

Kursdifferens i likvida medel   127 104  -101 

Likvida medel vid periodens slut   293 221 258 229  55 634 

       
* Jämförelseperioden är omräknad jämfört med föregående års delårsrapport för Q1 2019. Se vidare koncernens årsredovisning 2019 
och bokslutskommuniké Q4 2019 avseende effekter av övergång till IFRS. 
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Finansiella rapporter  

Moderbolagets resultaträkning  

Belopp i tkr Not  
jan-mar 

2020 
jan-mar 

2019   
jan-dec  

2019   
 

            

Nettoomsättning 3  128 508   1 670   

Aktiverat arbete för egen räkning   28 581 24 125   130 891   

Övriga rörelseintäkter   7 107 169   680   
 

  35 816 24 802   133 241   

           

Råvaror och förnödenheter   -661 3   -7 794   

Övriga externa kostnader   -42 991 -28 092   -149 552   

Personalkostnader   -33 040 -19 983   -103 142   

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar   -3 017 -3 767  

 
-28 876 

  

Övriga rörelsekostnader   -251 -40   -318   

Summa rörelsekostnader   -79 960 -51 878   -289 681   

Rörelseresultat   -44 145 -27 076   -156 441   

              

Resultat från andelar i koncernföretag   -7 107 -1 373   -5 620  
Resultat från värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar   0 0   0   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   486 89   442   

Räntekostnader och liknande resultatposter   -405 -54   -314   

Summa finansiella poster   -7 026 -1 338   -5 491   

Resultat efter finansiella poster   -51 170 -28 414   -161 932   

              

Skatt på periodens resultat   0 0   0   

Periodens resultat   -51 170 -28 414   -161 932   

 
Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden.  
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Finansiella rapporter  

Moderbolagets balansräkning  

Belopp i tkr Not  
31 mar  

2020 
31 mar  

2019 
31 dec 

2019 

TILLGÅNGAR        

Tecknat ej inbetalt kapital   0 0 350 778 

      

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten   425 565 309 849 398 721 

Pågående investering i immateriell anläggningstillgång   0 4 038 0 
Summa immateriella anläggningstillgångar   425 565 313 887 398 721 

        

Materiella anläggningstillgångar        

Nedlagda utgifter på annans fastighet   3 616 930 3 303 

Inventarier, verktyg och installationer   17 227 6 445 16 169 
Summa materiella anläggningstillgångar   20 843 7 375 19 472 
        

Finansiella anläggningstillgångar   50 50 50 
Summa anläggningstillgångar   446 458 321 312 418 243 
          

Varulager        

Råvaror och förnödenheter   3 928 9 739 4 351 

Färdiga varor och handelsvaror   713 678 713 
Summa varulager   4 641 10 416 5 065 

        

Kundfordringar   85 55 50 

Fordringar hos koncernföretag   0 0 6 667 

Aktuell skattefordran   367 172 1 273 

Övriga fordringar   8 677 6 042 9 090 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   4 545 3 814 4 393 

Kassa och bank   291 532 256 584 53 349 
Summa omsättningstillgångar   309 846 277 083 79 886 
SUMMA TILLGÅNGAR   756 305 598 395 848 908 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      

Aktiekapital   45 876 21 174 21 174 

Pågående nyemission   0 0 24 703 

Fond för utvecklingsavgifter   374 721 243 731 346 140 

Överkursfond   1 577 062 1 294 699 1 577 096 

Balanserat resultat inklusive periodens resultat   -1 333 600 -1 018 015 -1 253 913 
Summa eget kapital   664 059 541 588 715 200 
       

Avsättningar      

Övriga avsättningar   0 0 0 
Summa avsättningar   0 0 0 

      

Långfristiga skulder      

Övriga skulder   22 755 22 850 22 755 
Summa långfristiga skulder   22 755 22 850 22 755 

      

Kortfristiga skulder      

Förskott från kunder   0 0 0 

Leverantörsskulder   18 158 12 776 37 018 

Övriga kortfristiga skulder   528 936 1 988 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   50 804 20 244 71 946 
Summa kortfristiga skulder   69 491 33 956 110 953 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   756 305 598 395 848 908 
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Noter 

Not 1 Allmän information 

 
Azelio AB (publ) (”Azelio”), org nr 556714-7607 är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i Göteborg med adress 
Lindholmsplatsen 1, 417 56 Göteborg, Sverige. 
 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgift inom parantes avser jämförelseperioderna.  
 

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

 
Azelios koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. De 
redovisningsprinciper och definitioner som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i Azelio-koncernens årsredovisning för 
2019. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning 
har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2. 
 

Not 3 Nettoomsättning 

 

 
 

Intäkter från externa kunder fördelade per land, baserat på var 
kunderna är lokaliserade: 

 
  

jan-mar 
2020 

jan-mar 
2019 

jan-dec  
2019 

Sverige   41 41 177 

EU   58 437 1 218 

Utanför EU   29 30 275 

Summa    128 508 1 670 
 
Intäkter från större kunder (över 10%) uppgår i första kvartalet till 128 tkr (437 tkr) och ackumulerat för perioden till 128 tkr (437 tkr). 
 
 

Not 4 Transaktioner med närstående 

 
Under första kvartalet har ett belopp uppgående till 833 tkr (2 685 tkr) avseende levererade tjänster i samband med bolagets 
demonstrationsanläggning i Ouarzazate, Marocko, skuldförts i räkenskaperna. Motpart är det statligt styrda Masen. Masen innehar 
16 666 667 teckningsoptioner i bolaget samt har en representant i styrelsen för bolaget. Totalt uppgår de upplupna kostnaderna till 14 
926 tkr. Villkoren för dessa utförda tjänster sker på marknadsmässiga villkor. 
 
 
 

Intäkter 
Då intäkter från externa parter rapporteras till verkställande direktör värderas de på samma sätt som i koncernens rapport över resultat 
och övrigt totalresultat.  

Intäkter från externa kunder per typ av produkt och tjänst:   
jan-mar 

2020 
jan-mar 

2019 
jan-dec  

2019 

Stirlingmotor   0 0 0 

Serviceåtagande gasverksamhet   70 71 417 

Reservdelar gasverksamhet   58 437 1 219 

Övrigt 
 

  0 0 34 

Summa   128 508 1 670 
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Not 5 Resultat per aktie 

   
Optionerna har ej medfört någon utspädningseffekt då resultatet för perioden är negativt. 
 

Not 6 Händelser efter delårsperiodens slut 

 
Azelio tecknade en avsiktsförklaring med det chilenska företaget Industria Mecánica VOGT S.A. (VOGT) för energilagringsprojekt till 
gruvindustrin i Latinamerika. Avsiktsförklaringen innefattar ett samarbete om 10 MW installerad kapacitet av Azelios energilagring från 
2021 till 2024 och förväntas utökas med ytterligare projekt efter detta första avtal. VOGT är en ledande leverantör av pumpsystem för 
gruvindustrin i Latinamerika. Bolagets kunder inkluderar några av de största metall- och icke-metalliska gruvföretagen i regionen. 

 

 

  

 
  

jan-mar 
2020 

jan-mar 
2019 

jan-dec  
2019 

Kronor      
Resultat per aktie före utspädning   -0,51 -0,67 -3,80 
      
      
Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie:      
      
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare som används vid 
beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning      
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, tkr   -45 089 -28 184 -160 897 
      
Antal      
Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per 
aktie före utspädning    87 952 484 42 347 495 42 347 495 
Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som 
använts som nämnare vid beräkning av resultat per aktie efter 
utspädning   87 952 484 42 347 495 42 347 495 
      
 
 
Optioner      
Justering för beräkning av resultat per aktie efter utspädning   - - - 
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Styrelsens försäkran 

Styrelsen och Verkställande Direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, ställning och resultat, 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerheter som bolaget står inför. 
 
 
 

 

Göteborg 2020-05-13 

Bo Dankis 
Styrelseordförande 

Mattias Bergman 
Styrelseledamot 

 

Hicham Bouzekri 
Styrelseledamot 

 
 

Sigrun Hjelmqvist 
Styrelseledamot 

Kent Janér 
Styrelseledamot 

Pär Nuder 
Styrelseledamot 

Lars Thunell 
Styrelseledamot 

Bertil Villard                                            
Styrelseledamot                                           

 

                  

                           Jonas Eklind 
                Verkställande Direktör  
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Finansiell kalender  
Årsstämma:   14 maj 2020 
Delårsrapport jan-juni 2020:  22 augusti 2020 
Delårsrapport jan-sept 2020:  20 november 2020 
 
 
 
 
 

Definitioner 
Antal aktier 
Genomsnittligt antal aktier, vägt genomsnittligt antal utestående aktier under viss period. Antal aktier per dag / antal dagar i 
perioden. 
 
Eget kapital 
Eget kapital vid periodens slut. 
 
Personalkostnader 
Personalkostnader under perioden inkluderande löner, andra ersättningar och sociala kostnader. 
 
Resultat per aktie 
Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden. 
 
Rörelseintäkter 
Samtliga intäkter inklusive aktiverat arbete för egen räkning. 
 
Rörelseresultat (EBIT) 
Resultat före finansiella poster och skatt. 
 
Soliditet 
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.  
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Adress 
Azelio AB 
Lindholmsplatsen 1 
417 56 Göteborg 

Kontakt 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Jonas Eklind - VD, jonas.eklind@azelio.com  
Kennet Lundberg – CFO, kennet.lundberg@azelio.com  

Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 
Tel: +46(0)8-528 00 399 
Mail: info@fnca.se  
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