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Verksamheten första nio månaderna 2020 

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. 

Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 18,1 MSEK jämfört med 17,9 MSEK under 

motsvarande period föregående år. Produktförsäljningen (motorer och elektronik) uppgick till 15,3 MSEK 

vilket motsvarar en tillväxt med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rullande 12 

månaders produktförsäljning uppgår till 23,4 MSEK (20,8) – en ökning med 13 procent. Övrig försäljning 

utgörs av projekt- och licensintäkter. Bruttoresultatet för perioden uppgick till 2,4 MSEK (2,9). 

Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till -17,3 MSEK (-15,9). Resultatet efter skatt 

uppgick under perioden till -17,2 MSEK (-16,0). Resultatet per aktie uppgick till -1,16 SEK (-1,11). 

Vid tredje kvartalets utgång uppgick bolagets likvida medel till 22,4 MSEK (23,2). Kassaflödet från den 

löpande verksamheten före förändringar i arbetande kapital uppgick till -15,9 MSEK (-15,3). PiezoMotors 

aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. 

Ekonomisk översikt tredje kvartalet 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 6,2 MSEK (4,8). 

• Bruttoresultatet uppgick till 1,4 MSEK (1,0). 

• Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-4,2). 

• Resultatet efter finansnetto uppgick till -4,8 MSEK (-4,2). 

• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,43 SEK (-0,29). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till               

-4,4 MSEK (-3,8). 

Ekonomisk översikt januari till september 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 18,1 MSEK (17,9). 

• Bruttoresultatet uppgick till 2,4 MSEK (2,9). 

• Rörelseresultatet uppgick till -17,3 MSEK (-15,9). 

• Resultatet efter finansnetto uppgick till -17,2 MSEK (-16,0). 

• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,16 SEK (-1,11). 

• Eget kapital uppgick per 2020-09-30 till 55,4 MSEK (47,1) eller 3,58 SEK per aktie (3,25). 

• Soliditeten uppgick per 2020-09-30 till 88 procent (81). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till               

-15,9 MSEK (-15,3). 

• Per 2020-09-30 uppgick bolagets likvida medel till 22,4 MSEK (23,2). 
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VD kommenterar 

Även i tredje kvartalet har vi uppnått fortsatt bra tillväxt för vår produktförsäljning och det är 

starkt att vi har upprätthållit en god leveranssäkerhet gentemot våra kunder, såväl inom 

produkt- som projektleveranser – trots COVID-19. 

 

Möjliga användningsområden för PiezoMotors teknologier är väldigt många och under det 

tredje kvartalet har vi därför definierat tre tydliga fokusområden för bolaget där respektive del 

har mycket bra tillväxt- och omsättningspotential och där vi bedömer att vi kan etablera en 

ledande position på marknaden. 

 

PRECISION har fokus på marknader och applikationsområden med väldigt höga precisionskrav 

med kunder inom exempelvis halvledarindustri, avancerad optik och mikroflöden. Inom 

COMPACT DRIVES ligger fokus på marknader och applikationsområden med höga krav kring 

precision och mycket kompakta och kostnadseffektiva totallösningar. Kunderna finns ofta inom 

medicinteknik, laborationsutrustning, telekom och mikroflöden. CONSUMER fokuserar på 

applikationer främst inom konsumentelektronik med mobiltelefontillverkare och deras 

underleverantörer som första applikationsområden. Inom detta område har partnerskap och 

licensiering förutsättningar att snabbare skapa värde för PiezoMotor och dialog förs med flera 

aktörer på marknaden. 

 

Vi har genomfört och fortsätter att genomföra förändringar av organisationen för att jobba i 

enlighet med dessa tre fokusområden. En viktig prioritering är den planerade ökningen av vår 

direktförsäljningskapacitet och som en del av detta, ökad närvaro på våra nyckelmarknader 

samt en ökning av våra marknadsföringsaktiviteter och vår projektkapacitet. Som en del av 

detta har vi nyligen bland annat rekryterat Rolf Kohler som global försäljningschef med 

bakgrund inom bland annat maxon Group som är en stor aktör inom traditionell 

elmotorteknologi. Rolfs profil och nätverk passar perfekt in i vår strategi kring ökad 

direktförsäljning och att vidareutveckla vår återförsäljarorganisation. 

 

Den senaste viktiga händelsen i PiezoMotor är att kravspecifikationen för den första 

monteringscellen för Piezo LINK har uppnåtts. Ordern är lagd och utrustningen kommer att 

levereras till vår produktionsanläggning i enlighet med den plan som tidigare kommunicerats. 

Den nya produktionsutrustningen har en initial kapacitet på mer än en miljon Piezo LINK-

motorer per år med möjlighet att utöka med fler moduler och utöka kapaciteten vid behov. 

Sedan i maj 2020 driver vi det första kundprojektet för Piezo LINK. 

 

Med tydliga fokusområden, med bra tillväxt inom respektive del, i kombination med pågående 

investeringar i nya produkter och med en expansion av våra kommersiella aktiviteter står 

PiezoMotor inför många möjligheter till fortsatt bra organisk tillväxt. Parallellt med detta ser vi 

även över möjligheter till förvärv för snabbare expansion inom vissa delar av verksamheten. 

 

Anders Kottenauer, VD 
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Väsentliga händelser under januari till september 2020 

 

• 2020-01-16: PiezoMotor levererar motorer inom ramen för tredje fasen i utvecklingen av nya 

massvolymmotorn LINK (icke-regulatoriskt). 
 

• 2020-02-11: PiezoMotor investerar i produktionskapacitet för nya massvolymmotorn LINK 

(regulatoriskt). 

 

• 2020-03-26: PiezoMotors LINK-motorer tar nästa steg inom mobiltelefoninät. LINK-motorer 

anpassade för en specifik kundapplikation ska inom kort levereras för nästa utvecklingsfas. 

(regulatoriskt). 
 

• 2020-05-22: PiezoMotor genomför en riktad nyemission och tillförs 25 MSEK. Tecknare i 

nyemissionen är Länsförsäkringar Fonder (regulatoriskt). 

 

• 2020-05-27: PiezoMotor sluter avtal kring projekt för integrering av Piezo LINK i 

högvolymsapplikation inom diagnostik. Under 2020 erhåller PiezoMotor kostnadsersättning om 

1,5 MSEK (regulatoriskt). 

 

• 2020-09-10:  PiezoMotor fokuserar verksamheten mot tre fokusområden. Syftet är att tydliggöra 
bolagets kommersialisering och strategi. PiezoMotor har en stor bredd i sin kundbas och 
bolagets kunder är verksamma på många olika geografiska marknader och inom många olika 
områden. I syfte att tydliggöra bolagets verksamhet fokuseras nu bolagets aktiviteter mot tre 
tydliga områden; PRECISION, COMPACT DRIVES och CONSUMER (icke- regulatoriskt). 
 

• 2020-09-10: PiezoMotor utvecklar en motorteknologi för konsumentelektronik såsom till 
exempel mobiltelefoner. Inriktningen för kommersialiseringen ligger på partnerskap och 
licensiering. Baserat på förfrågningar från flera mobiltelefontillverkare och deras 
underleverantörer har PiezoMotor under 2020 bedrivit utvecklingsarbete som syftar till att ta 
fram en motorteknologi för extremt små utrymmen i bärbar konsumentelektronik och nu finns 
prototyper på plats. Det är inte PiezoMotors avsikt att etablera egen produktionskapacitet för 
denna motor. Inriktningen för kommersialiseringen ligger istället på partnerskap och licensiering. 
Dialog förs med flera aktörer på marknaden (icke- regulatoriskt). 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• 2020-10-02: PiezoMotor anställer Rolf Kohler som global försäljningschef. Rolf har mångårig 

branscherfarenhet, bland annat som säljchef för Sydeuropa på schweiziska maxon Group, liksom 

ett stort kontaktnät inom såväl precisions- som högvolymapplikationer (icke- regulatoriskt). 

 

• 2020-10-22: PiezoMotor etablerar produktionskapaciteten för Piezo LINK. Kravspecifikationen 

för den första monteringscellen för Piezo LINK har uppnåtts och styrelsen godkänner den offert 

som lämnats av leverantören. Utrustningen kommer därmed levereras till PiezoMotors 

produktionsanläggning i enlighet med den plan som tidigare kommunicerats, bland annat i 

pressmeddelande den 11 februari 2020 (icke- regulatoriskt). 
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Finansiering 

Vid september månads utgång uppgick PiezoMotors likvida medel till 22,4 MSEK. De tillgängliga likvida 

medlen beräknas täcka bolagets operativa behov för de kommande 12 månaderna. Bolaget kommer att 

balansera ytterligare eventuella investeringar eller satsningar mot de finansiella medel som kan göras 

tillgängliga vid var tidpunkt. PiezoMotors ledning och styrelse arbetar kontinuerligt med att säkerställa att 

bolaget har en ändamålsenlig finansiering. 

COVID-19 

PiezoMotor har hittills inte noterat tydliga signaler om att situationen kring spridningen av sjukdomen 

COVID-19 påverkar bolagets orderingång. Bolagets produktförsäljning har tvärtom vuxit jämfört med 

samma period föregående år under såväl första som andra och tredje kvartalet 2020. PiezoMotor bevakar 

emellertid situationen och är redo att vidta adekvata åtgärder om så skulle krävas. Risken för 

kundförluster bedöms vara låg. För närvarande har PiezoMotor inga försörjningsproblem av material, 

men för säkerhets skull har lagren av vissa kritiska komponenter utökats något. Ökad sjukfrånvaro är en 

framtida risk, men denna är för stunden inget som gör att bolaget inte kan upprätthålla nödvändig 

produktionstakt och leveranser inom prioriterade projekt. Givet osäkerheten i PiezoMotors omvärld 

håller bolaget extra fokus på likviditeten. 

Personal 

Medelantalet anställda uppgick för perioden januari – september 2020 till 33 personer (29), varav 11 var 
kvinnor (9). 

Aktieägare 

 Antal aktier Andel (%) Antal aktier Förändring  

Aktieägare 2020-09-30 2020-09-30 2020-06-30 antal aktier 

Adam Dahlberg* 2 851 809 18,4 2 851 809 0 

Faulhaber GmbH 2 292 120 14,8 2 292 120 0 

Gaudium IVST, LLC 2 287 168 14,8 2 287 168 0 

Handelsbanken Microcap 1 099 857 7,1 1 188 211 -88 354 

Swedbank Robur Ny Teknik 1 005 766 6,5 1 120 000 -114 234 

Länsföräkringar Fonder 1 003 716 6,5 1 003 716 0 

Avanza Pension 506 680 3,3 410 270 96 410 

Gunvald Berger 267 283 1,7 267 283 0 

Tibia Konsult AB 195 179 1,3 195 179 0 

Crossbow AB 183 410 1,2 183 410 0 

Övriga (ca 1 900 st.) 3 786 982 24,4 3 680 804 106 178 

Totalt 15 479 970 100,0 15 479 970 0 

 

* Privat och genom helägt bolag 
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Principer för delårsrapportens upprättande 

Räkenskaperna i denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som bolagets senaste 

årsredovisning för 2020, det vill säga i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning.  

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. PiezoMotor består enbart av ett moderbolag.  

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

Finansiell kalender 

Bokslutskommuniké januari – december 2020  2021-02-16 

Certified Adviser 

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90.  

E-post: certifiedadviser@redeye.se 

Avlämnande av delårsrapport 

Uppsala den 5 november 2020 
 
 
PiezoMotor Uppsala AB (publ) 
 
 
 
Adam Dahlberg, styrelseordförande   Gert Frech-Walter, styrelseledamot 

 

Ping Faulhaber, styrelseledamot    Henrik Nittmar, styrelseledamot 

 

Joakim Stenberg, styrelseledamot    Anders Kottenauer, VD 

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta: 

Anders Kottenauer, VD     Olof Stranding, CFO 

+46 (0)70-495 02 60      +46 (0)70-10 10 824 

anders.kottenauer@piezomotor.se   olof.stranding@piezomotor.se  
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RESULTATRÄKNING 

 (KSEK) 

 

 2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

 2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 

 

Nettoomsättning 6 172 4 834 18 132 17 900 30 696 

 

Kostnad för sålda varor -4 799 -3 814 -15 781 -14 974 -21 522 

     

Bruttoresultat 1 373 1 019 2 351 2 926 9 174 

    

 

Försäljningskostnader -263 -492 -729 -2 257 -2 887 

 

Administrationskostnader -2 397 -1 750 -8 916 -7 407 -10 668 

 

FoU-kostnader -3 361 -2 873 -9 794 -7 814 -9 223 

 

Övriga rörelseintäkter 306 0 937  492 629 

 

Övriga rörelsekostnader -420 -81 -1 108 -1 838 -2 093 

 

Rörelseresultat -4 761 -4 177 -17 258 -15 897 -15 768 

 

Räntekostnader och 

liknande finansiella kostnader -14 -21 -85 -112 -142  

 

Resultat efter finansiella kostnader -4 775 -4 198 -17 243 -16 009 -15 910  

 

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0 

  

Periodens resultat -4 775 -4 198 -17 243 -16 009 -15 910 

 

 

Resultat per aktie -0,43 -0,29 -1,16 -1,11 -1,10 

       

Genomsnittligt antal aktier (tusen) 15 480 14 472 14 920 14 472 14 472 

  

Antal aktier vid periodens slut (tusen) 15 480 14 472 15 480 14 472 14 472 
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BALANSRÄKNING 

(KSEK) 

 

TILLGÅNGAR   

 

  2020-09-30 2019-12-31 2019-09-30 

 

Anläggningstillgångar 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbete  8 798 7 414 6 391

  

Patent   2 036 1 521 1 492 

Övriga immateriella anläggningstillgångar  1 610 850 459 

  

Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner, inventarier och tekniska 

anläggningar  5 225 4 576 3 648 

 

Finansiella anläggningstillgångar 

Uppskjuten skatt  752 752 752 

 

Summa anläggningstillgångar  18 420 15 113 12 742 

 

Omsättningstillgångar  

 

Lager  11 653 12 469 12 707

  

Kundfordringar  5 961 6 590 4 312

  

Skattefordringar  268 690 595

  

Övriga fordringar  1 433 2 467 3 625

  

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter  2 637 4 885 620

  

Kassa och bank  22 424 16 908 23 178

  

 

Summa omsättningstillgångar  44 376 44 009 45 036

  

 

SUMMA TILLGÅNGAR  62 797 59 122 58 778
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

  2020-09-30 2019-12-31 2019-09-30 

 

Eget kapital 

 

Bundet eget kapital 

 

Aktiekapital  7 740 7 236 7 236 

 

Fond för utvecklingskostnader  8 798 7 414 5 038 

 

Summa bundet eget kapital  16 538 14 650 12 274

  

 

Fritt eget kapital 

 

Överkursfond  56 216 49 014 50 810

    

Årets resultat  -17 343 -15 910 -16 209

  

 

Summa fritt eget kapital  39 186 33 104 34 800

  

 

Summa eget kapital  55 411 47 754 47 074

  

 

Långfristiga skulder  0 1 490 1 490

  

Kortfristiga skulder  1 960 1 963 1 963

  

Förskott från kunder  0 0 455

  

Leverantörsskulder  1 117 2 527 1 516

  

Övriga skulder  746 841 690

  

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter  3 563 4 547 4 590

  

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  62 797  59 122 57 778 

 

  

 

  



 10 
 

KASSAFLÖDESANALYS 

(KSEK) 

 

 2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 

 2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 

 

Resultat efter finansiella poster -4 775 -4 198 -17 343 -16 009 -15 910 

 

Justering för poster som  

inte ingår i kassaflödet 

 

Av-/nedskrivningar 353 206 948 592 809  

Övrigt 0 216 538 154 -63  

 353 442 1 486 746 746 

Kassaflöde från den löpande     

verksamheten före förändringar -4 422 -3 775 -15 857 -15 263 -15 164 

i rörelsekapital     

 

Förändringar i rörelsekapital 

Lager -320 -1 528 816 -2 556 -2 318 

Rörelsefordringar -1 883 -243 3 796 462 -4 482 

Rörelseskulder -1 314 -709 -2 486 -4 461 -3 796 

 -3 517 -2 480 2 125 -6 555 -10 596 

 

Kassaflöde från den löpande  

verksamheten efter förändringar -7 939 -6 255 -13 733 -21 819 -25 760 

i rörelsekapital 

 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av immateriella anl.tillg. -672 -1 354 -3 010 -4 733 -6 230 

Förvärv av materiella anl.tillg. -149 -917 -1 244 -1 806 -2 897 

Kassaflöde från inv.verksamheten -821 -2 271 -4 255 -6 539 -9 127  

 

Finansieringsverksamheten 

Tillskott från aktieägare 0 0 25 000 0 259 

Kostnader för nyemission 0 0 0  0 0 

Amortering av lån -375 0 -1 496 -2 243 -2 243 

Kassaflöde från fin.verksamheten -375 0 23 504 -2 243 -1 984 

  

Periodens kassaflöde -9 135 -8 526 5 516 -30 600 -36 871 

  

Likvida medel vid periodens början 31 560 31 705 16 908 53 779 53 779 

 

Likvida medel vid periodens slut 22 424 23 179 22 424 23 179 16 908 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

(KSEK)   

 
   
       Januari – Januari – Januari – 
  september 2020 december 2019 september 2019 
Ingående balans  47 754 62 929 62 929 
Nyemission  25 000 0 0 
Optioner till anställda  0 796 415 
Kostnader för nyemission  0 -61 -61 
Periodens resultat  -17 343 -15 910  -16 209 
Utgående balans  55 411 47 754 47 074 

 

          Antal aktier  Antal optioner 

2020-01-01        14 471 906   370 500 

Förändring under året         1 008 064      0 

2020-09-30        15 479 970   370 500 

 

Aktiekapitalet utgörs av 15 479 970 aktier, varav serie A 0 st. och serie B 15 479 970 st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PiezoMotor Uppsala AB (publ) 

Stålgatan 14 

754 50 Uppsala 

www.piezomotor.com 

 


