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PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på 

piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell 

teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen 

anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. 

Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande 

företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till 

PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. 

Ekonomisk översikt 2017 
 

• Nettoomsättningen för helåret uppgick till 25,0 MSEK (15,0) och för fjärde 

kvartalet till 4,3 MSEK (4,3). 

• Rörelseresultatet för helåret uppgick till -15,1 MSEK (-26,8) och för fjärde 

kvartalet till -4,3 MSEK (-9,5). 

• Resultatet efter finansnetto för helåret uppgick till -15,4 MSEK (-27,5) och för 

fjärde kvartalet till -4,4 MSEK (-9,7). 

• Resultatet per aktie för helåret uppgick till -1,27 SEK (-2,65) och för fjärde 

kvartalet till -0,36 SEK (-0,80). 

• Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 9,7 MSEK (25,1) eller 0,80 SEK per 

aktie (2,07). 

• Soliditeten uppgick på balansdagen till 39 procent (63). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 

uppgick för helåret till -6,8 MSEK (-24,6) och för fjärde kvartalet till -4,1 MSEK 

(-8,7). 

• Per den 31 december 2017 uppgick bolagets likvida medel till 7,0 MSEK (15,8). 

En riktad nyemission till två institutionella investerare under januari 2018 har 

tillfört bolaget ca 53 MSEK. 

Väsentliga händelser under 2017 
 

• PiezoMotor ingår patent- och samarbetsavtal med tyska företaget Physik Instrumente (PI). 
PiezoMotor gör bedömningen att värdet av Down Payment, årlig royalty och 
utvecklingsersättningsdelarna i uppgörelsen summerar till omkring 30 MSEK. Därefter följer årliga 
royaltybetalningar och ersättning för utvecklingsarbete. I förlängningen tillkommer också 
försäljning av PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer till PI. 
 

• PiezoMotor inleder ett samarbete med ytterligare en kinesisk aktör inom halvledarindustrin där 
PiezoMotors Piezo LEGS®-teknologi ska integreras i avancerade system i litografiutrustning som 
används vid tillverkning av halvledarkomponenter. Kunden är en mycket viktig aktör på 
marknaden för produktionsutrustning till halvledarindustrin och är som referenskund en fantastisk 
dörröppnare för PiezoMotor i Kina. 
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• PiezoMotor inleder samarbete med världsledande teknik- och elektronikbolag för 
massvolymmotor. Samarbetspartnern kommer att stå för samtliga PiezoMotors kostnader 
kopplade till projektet. Samarbetets första fas omfattar ca 10 veckor och för denna ersätter 
samarbetspartnern PiezoMotor med ca 300k USD. Förutsatt ett fullt genomfört projekt 
(uppskattas till ca 10 månader) beräknas kostnadsersättningen till PiezoMotor uppgå till 
ca 2 miljoner USD. Projektets slutfas inkluderar överföring av motorteknologin till en extern 
kontraktstillverkare inom samarbetspartnerns befintliga globala industriella nätverk. 

Avtalet med samarbetspartnern innebär att PiezoMotor inte kommer att erhålla någon annan 
ersättning än kostnadstäckning för själva utvecklingsarbetet. Någon mer omfattande ersättning 
kommer inte heller att utgå från samarbetspartnern efter det att utvecklingsarbetet avslutats. För 
PiezoMotor ligger den stora potentialen i affären istället i rätten till kommersialisering av den nya 
motorteknologin inom flera stora, i avtalet väl definierade, världsomspännande 
massvolymmarknader utanför samarbetspartnerns huvudsakliga marknadsområde. 

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång 
 

• PiezoMotor inleder samarbete med globalt telekombolag. PiezoMotor förväntar sig inga intäkter 
under samarbetets första fas, men har redan inlett initiala diskussioner med en stor potentiell 
produktionspartner i Asien. Vid en framtida fullskalig produktionssättning av applikationen 
bedöms årsbehovet uppgå till flera miljoner motorer och ett samarbete på produktionssidan 
bedöms därmed som mer sannolikt än egen produktionsuppbyggnad. 
 
Projektet kommer i kölvattnet av det massvolymsamarbete PiezoMotor offentliggjorde med det 
världsledande teknik- och elektronikbolaget beskrivet ovan. Ett liknande mikromotorkoncept som 
i det fallet kommer att användas även här. Motorn är extremt liten och är designad för att 
kostnadseffektivt kunna produceras i miljontals. 
 

• PiezoMotor genomför den 24 januari 2018 en riktad nyemission till Swedbank Robur Ny Teknik 
och Handelsbanken Svenska Microcapfond och tillförs ca 53 MSEK efter transaktionskostnader. 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt 
möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera tillväxt samt öka bolagets finansiella 
handlingsutrymme för fortsatt värdeskapande. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier 
i bolaget till 13 906 906. 

 

• PiezoMotor offentliggör den 13 februari ett samarbete med ytterligare ett globalt telekombolag 
kring utveckling av justerbara filter för radiolänkar i telekommunikationsnät. PiezoMotor förväntar 
sig inga intäkter under samarbetets första fas, men har redan inlett initiala diskussioner med en 
stor potentiell produktionspartner i Asien. Vid en framtida fullskalig produktionssättning av 
applikationen uppskattas årsbehovet kunna uppgå till flera miljoner motorer och ett samarbete 
på tillverkningssidan bedöms därmed som mer sannolikt än egen produktionsuppbyggnad. 
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Försäljning och resultat 

Nettoomsättningen för helåret hänförlig till produktförsäljning, kostnadsersättning för utvecklingsarbete 

samt licenser och royalties uppgick till totalt 25,0 MSEK (15,0). 

Bruttoresultatet för helåret uppgick till 10,3 MSEK (-3,6). Förbättringen beror till stor del på ökade intäkter 

samt ett resultat av lägre personal- och avskrivningskostnader. 

Jämfört med föregående år sänkte PiezoMotor under 2017 de totala kostnaderna med 5,7 MSEK. De totala 

kostnaderna för verksamhetsåret uppgick till 28,4 MSEK (34,1). 

Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -15,4 MSEK (-27,4), vilket per aktie motsvarar -1,27 SEK (-2,65). 

 

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning 

Vid periodens utgång uppgick bolagets anläggningstillgångar till 5,2 MSEK (12,5). Under årets andra kvartal 

fattades ett beslut om en nedskrivning om totalt 6,9 MSEK. Nedskrivningen har redovisats som övrig 

rörelsekostnad. 

Bolagets lager uppgick vid periodens utgång till 8,3 MSEK (6,1) och kundfordringarna till 1,0 MSEK (2,8).  

Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 7,0 MSEK (15,8). En riktad nyemission till två 

institutionella investerare under januari 2018 har tillfört bolaget ca 53 MSEK efter transaktionskostnader. 

Personal 
 
Medelantalet anställda uppgick för perioden januari – december 2017 till 26 personer (31), varav 9 var 
kvinnor (9). 

Principer för bokslutskommunikéns upprättande 
 

Räkenskaperna i denna bokslutskommuniké har upprättats enligt samma principer som den senaste 

årsredovisningen för 2016, det vill säga i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning. Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor. 

PiezoMotor består enbart av ett moderbolag. 

Styrelsens förslag om vinstdisposition 
 

Styrelsen föreslår ingen utdelning. 
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Definitioner 
 
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. 
 
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. 

Täckningsgrad 1: Försäljning minskat med kostnader för direkt material 

Finansiell kalender 
 
 
Delårsrapport första kvartalet 2018:      2018-04-24 
 
Årsstämma och årsredovisning 2017*:      2018-05-08 
 
Delårsrapport andra kvartalet 2018:      2018-08-07 
 
Delårsrapport tredje kvartalet 2018:      2018-10-30 
 
Delårsrapport fjärde kvartalet 2018 samt bokslutskommuniké:  2019-02-12 
 
* Årsredovisning 2017 kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor före årsstämman. 

Certified Adviser 
 
FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se. 

Avlämnande av bokslutskommuniké 
 
Uppsala den 14 februari 2018 
 
PiezoMotor Uppsala AB (publ) 
 
Styrelsen 

 

Vid frågor, vänligen kontakta: 

Johan Westermark, VD     Olof Stranding, CFO 

+46 (0)70-81 82 400      +46 (0)70-10 10 824 

johan.westermark@piezomotor.se   olof.stranding@piezomotor.se 
 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för 

offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08:35 CEST. 
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RESULTATRÄKNING 
 (KSEK) 

 

  2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01 

  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

 

Nettoomsättning  4 306 4 334 25 022  15 005 

 

Kostnad för sålda varor  -3 963 -5 505 -14 677 -18 563 

     

Bruttoresultat  343 -1 171 10 345 -3 558 

    

 

Försäljningskostnader  -682 -1 576 -2 591 -4 479 

 

Administrationskostnader  -960 -1 467 -6 024 -7 641 

 

FoU-kostnader  -3 088 -5 329 -10 087 -11 101 

 

Övriga rörelseintäkter  65 70 279 91 

 

Övriga rörelsekostnader  -26 -46 -7 069 -76 

 

Rörelseresultat  -4 348 -9 520 -15 147 -26 764 

 

Räntekostnader och 

liknande finansiella kostnader  -73 -29 -286 -604  

 

Resultat efter finansiella kostnader  -4 421 -9 549 -15 433 -27 368  

 

Skatt på periodens resultat  0 -165 0 -165  

  

Periodens resultat  -4 421 -9 714 -15 433 -27 533 

 

 

Resultat per aktie  -0,36 -0,80 -1,27 -2,65 

       

Genomsnittligt antal aktier (tusen)  12 122 12 122 12 122 10 377 

  

Antal aktier vid periodens slut (tusen) 12 122 12 122 12 122 12 122 
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BALANSRÄKNING 
(KSEK) 

 

TILLGÅNGAR   

 

  2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

 

Anläggningstillgångar 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbete  0 7 697 10 694

  

Patent och övriga immateriella anläggningstillgångar  1 930 1 772 1 931 

  

Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner, inventarier och tekniska 

anläggningar  2 477 2 185 2 569 

 

Finansiella anläggningstillgångar 

Uppskjuten skatt  803 803 968 

 

Summa anläggningstillgångar  5 210 12 457 16 162 

 

Omsättningstillgångar  

 

Lager  8 308 6 142 6 810

  

Kundfordringar  1 047 2 801 1 301

  

Skattefordringar  470 470 470

  

Övriga fordringar  597 672 562

  

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter  2 092 1 555 1 512

  

Kassa och bank  7 029 15 754 7 144

  

 

Summa omsättningstillgångar  19 543 27 395 17 799

  

 

SUMMA TILLGÅNGAR  24 753 39 852 33 961

  

 

 

 

  



 8 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

  2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

 

Eget kapital 

 

Bundet eget kapital 

 

Aktiekapital  6 061 6 061 4 065

  

 

Summa bundet eget kapital  6 061 6 061 4 065

  

 

Fritt eget kapital 

 

Överkursfond  19 057 46 590 42 172

    

Periodens resultat  -15 433 -27 533 -32 569

  

 

Summa fritt eget kapital  3 624 19 057 9 603

  

 

Summa eget kapital  9 685 25 118 13 668

  

 

Långfristiga skulder till kreditinstitut  5 602 6 903 6 263

  

Kortfristiga skulder till kreditinstitut  1 309 187 5 528

  

Förskott från kunder  343 3 135

  

Leverantörsskulder  3 676 2 436 2 099

  

Övriga skulder  583 742 3 364

  

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter  3 555 4 463 2 904

  

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  24 753 39 852 33 961 
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KASSAFLÖDESANALYS 
(KSEK) 

 

  2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01 

  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

 

Resultat efter finansiella poster  -4 420 -9 554 -15 433 -27 368 

 

Justering för poster som  

inte ingår i kassaflödet 

 

Av-/nedskrivningar  302 904 8 632 3 819  

Ränta på lån från aktieägare  0 0 0 175  

Övrigt  0 0 0 -1 192  

  302 904 8 632 2 802 

Kassaflöde från den löpande     

verksamheten före förändringar  -4 118 -8 650 -6 801 -24 566 

i rörelsekapital     

 

Förändringar i rörelsekapital 

Lager  -1 583 1 380 -2 166 668 

Rörelsefordringar  639 303 1 293 -1 653 

Rörelseskulder  1 277 1 137 511 1 843 

  333 2 657 -362 858 

 

Kassaflöde från den löpande  

verksamheten efter förändringar  -3 785 -5 993 -7 163 -23 709 

i rörelsekapital 

 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av immateriella anl.tillg.  -186 24 -526 -28  

Förvärv av materiella anl.tillg.  -197 -119 -857 -251 

Kassaflöde från inv.verksamheten  -383 -95 -1 383 -279  

 

Finansieringsverksamheten 

Tillskott från aktieägare  0 0 0 37 300 

Upptagande av lån  0 550 0 4 500 

Amortering av lån  -179 -184 -179 -9 201 

Kassaflöde från fin.verksamheten  -179 365 -179 32 599 

  

Periodens kassaflöde  -4 346 -5 723 -8 725 8 610 

  

Likvida medel vid periodens början  11 375 21 475 15 754 7 144 

 

Likvida medel vid periodens slut  7 029 15 754 7 029 15 754 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
(KSEK)   

 
        Januari – Januari – 
   december 2017 december 2016 
Ingående balans   25 118 13 668 
Nyemission   0 38 983 
Periodens resultat   -15 433 -27 533 
Utgående balans   9 685 25 118 

 

Aktiekapitalet utgörs av 12 121 906 aktier, varav serie A 0 st. och serie B 12 121 906 st. 

 

Vid rapporteringstillfället utgörs aktiekapitalet av 13 906 906 aktier, varav serie A 0 st. och serie B 

13 906 906 st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PiezoMotor Uppsala AB (publ) 

Stålgatan 14 

754 50 Uppsala 

www.piezomotor.com 


