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Högsta produktförsäljningen  
i bolagets historia under fjärde  
kvartalet och stark pipeline



Produktförsäljning

8,7 
MSEK 
(8,1)
Nettoomsättning

9,3 
MSEK 
(12,3)
Bruttoresultat

1,9 
MSEK 
(5,8)
Rörelseresultat

-6,7 
MSEK 
(0,1)

Resultat efter finansnetto

-6,7 
MSEK 
(0,1)
Resultat per aktie före
och efter utspädning

-0,43 
SEK 
(0,01)
Kassaflödet från den 
löpande verksamheten 
före förändring av  
rörelsekapital

-6,4 
MSEK 
(0,1)

Januari –  
december
· Produktförsäljningen upp-

gick till 24,0 MSEK (21,7)

· Nettoomsättningen upp-
gick till 27,4 MSEK (30,7)

· Bruttoresultatet uppgick  
till 4,3 MSEK (9,2)

· Rörelseresultatet uppgick 
till -24,0 MSEK (-15,8)

· Resultatet efter finans- 
netto uppgick till  
-24,1 MSEK (-15,9)

· Resultatet per aktie före 
och efter utspädning upp-
gick till -1,60 SEK (-1,10)

· Eget kapital uppgick per 
2020-12-31 till 48,7 MSEK 
(47,8) eller 3,14 SEK per 
aktie (3,30)

· Soliditeten uppgick  
per 2020-12-31 till 81  
procent (81)

· Kassaflödet från den  
löpande verksamheten  
före förändring av  
rörelsekapital uppgick  
till -22,8 MSEK (-15,2)

· Per 2020-12-31 uppgick 
bolagets likvida medel till 
17,3 MSEK (16,9)

Fjärde kvartalet
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Händelser under fjärde  
kvartalet
2020-10-02: Rolf Kohler, tidigare säljchef  
för Sydeuropa på schweiziska maxon Group, 
anställs som global försäljningschef.

2020-10-22: Kravspecifikationen för den första 
monteringscellen för Piezo LINK uppnås och sty-
relsen godkänner den offert som lämnats av leve-
rantören. Utrustningen kommer därmed levereras 
till PiezoMotors produktionsanläggning i enlighet 
med den plan som tidigare kommunicerats.

2020-11-06: PiezoMotor vinner order inom  
medicinteknik. Ordern kommer från företaget 
3DHISTEC, baserat i Budapest, som utvecklar 
och tillverkar avancerad utrustning för digital 
scanning för analys av vävnadsprover.

Händelser efter periodens  
utgång
2021-01-21: PiezoMotor beslutar producera och 
leverera prototyper av mikromotorer för mobil-
telefonkameror till två av världens största aktörer 
på denna marknad. Leveranser planeras ske un-
der första halvåret 2021.

2021-01-26: PiezoMotor inleder nästa fas i 
5G-projekt. Tester av massvolymmotorn LINK – 
som under 2020 genomförts av en av de största 
tillverkarna av utrustning för telekominfrastruk-
tur – har fallit väl ut och PiezoMotor har fått en 
beställning på ytterligare LINK-motorer samt 
elektronik för nästa fas. Applikationen utgörs av 
mikrovågsfilter för 5G.

2021-02-04: PiezoMotor vinner order inom väv-
nadsdiagnostik. Leverans av de första mikromo-
torerna sker under första halvåret 2021 och avser 
förserieproduktion av diagnostiksystem.

2021-02-05: PiezoMotor vinner order inom avan-
cerad mikroskopi. Ordervärdet uppgår till ca  
0,5 MSEK och leverans sker under första kvarta-
let 2021. PiezoMotor betraktar ordern som en 
första instegsorder med goda förutsättningar för 
uppföljningsbeställningar.

2021-02-10: PiezoMotor vinner instegsorder från
kinesisk kund inom halvledarindustrin. Applika-
tionen utgörs av automatiserad optisk inspektion. 
Leveranserna kommer att ingå i PiezoMotors fo-
kusområde PRECISION. Ordervärdet uppgår till 
ca 0,65 MSEK.
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VD kommenterar

Högsta produkt- 
försäljningen i bola-
gets historia under 
fjärde kvartalet och 
stark pipeline.
I det fjärde kvartalet uppnår vi den högsta pro-
duktförsäljningen i bolagets historia och jag kan 
konstatera att omfattningen på vår pipeline  
aldrig tidigare varit större. 

Intresset för våra banbrytande mikromotortek-
nologier och produktplattformar är stort. Vi har 
fortsatt vår expansion inom halvledarindustri och 
medicinsk teknik. Vi har kunder inom avancerad 
optik och diagnostik liksom projekt inom 5G och 
mobiltelefoni. PiezoMotor har en bred etablerad 
kundbas som verkar inom applikationsområden 
med bra underliggande marknadstillväxt och 
med mycket bra framtida potential. Vi har bara 
börjat leverera på vår pipeline.

Vi har under 2020 förtydligat och fokuserat 
bolagets verksamhet till tre primära områden. 
Fokusområdet PRECISION med kunder och 

applikationer som har behov av rörelseprecision 
och positionering ner på nanometernivå, medan 
kunder inom fokusområdet COMPACT DRIVES 
söker kompakta, kostnadseffektiva lösningar i 
högre volymer. Vi har under året sett en stor till-
strömning av projekt inom båda områdena.

Vårt tredje fokusområde kallar vi CONSUMER 
och här arbetar vi med en affärsmodell som byg-
ger på kommersialisering via partnerskap och 
licensiering för applikationer med mycket höga 
volymer och en komplex leveranskedja. I början 
av 2021 inledde vi arbetet att ta fram prototyper 
för drivlösningar till kameramoduler för mobil-
telefoner för leverans till två av världens största 
aktörer på denna marknad. Parallellt för vi dis-
kussioner med potentiella industriella partners.

Vi har även utökat våra kommersiella aktiviteter 
och vår egen närvaro i marknaden. Som en del 
av denna satsning har vi rekryterat en ny global 
försäljningschef med mångårig branscherfaren-

Vi utesluter inte  
möjligheterna till  
strategiska förvärv.
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het och med ett brett kontaktnät inom såväl pre-
cisions- som högvolymapplikationer. Vi kommer 
fortsätta vår kommersiella expansion, såväl inom 
försäljning och marknadsföring som utvecklings-
support för våra kunder  –  en viktig prioritering 
för att kunna tillvarata alla de möjligheter vi ser i 
marknaden.

Under 2020 har vi upprätthållit en god leverans-
säkerhet gentemot våra kunder, såväl inom pro-
dukt- som projektleveranser, detta under ett år 
som generellt sett har haft en stor påverkan på 
den ekonomiska aktiviteten av Covid-19. 

Inom både PRECISION och COMPACT DRIVES 
ser vi att kunderna många gånger efterfrågar 
mer kompletta lösningar. Detta utgör en möjlig-
het för oss då det finns förutsättningar att öka 
omfattningen och värdet ytterligare på det vi 
levererar. I viss mån har vi redan börjat ta ett allt 
större systemansvar, men här finns det mer att 
göra framöver. Vi utesluter inte möjligheterna till 
strategiska förvärv på området som ett komple-
ment till den organiska tillväxten.

Under 2020 har vi även ökat våra investeringar 
och kostnader inom vår produktionsorgani-

sation, dels för att effektivisera våra befintliga 
produktionsprocesser för att kunna hantera ökad 
försäljning, men också för att öka framtida lön-
samhet och etablera vår nya produktionslina för 
vår motorteknologi LINK. Produktionen sker med 
hög grad av automatisering och den första linans 
kapacitet uppgår fullt utbyggd till 1,5 miljoner 
motorer per år. Vi har rekryterat ett nytt produk-
tionstekniskt team med stor erfarenhet från hög-
volymsproduktion för att stödja etableringen. 

De första produktionsmodulerna är på plats och 
under 2021 kommer vi steg för steg att mark-
nadslansera LINK. Såväl automatiseringsgraden 
som den totala kapaciteten i produktionslinan 
kan utökas i takt med att leveransbehoven ökar.

Med en tydlig strategi, ett bra team, fantastiska 
produkter och en stark pipeline är PiezoMotor 
mycket väl positionerat inför framtiden.

Anders Kottenauer, VD 
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PRECISION

COMPACT DRIVES

CONSUMER: T.ex. mobiltelefonkameror – Licensieringsstrategi

Semicon Optics Automation
incl. Telecom Medtech

Laboratory
& Diagnostics 
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Våra tre fokusområden

Det här är PiezoMotor

Utvecklare och tillverkare av banbrytande  
högpresterande mikromotorer

Det här gör vi

Levererar nästa generation lösningar för  
positionering

· Teknologi som möjliggör kostnadseffektiva 
och kompakta lösningar för positionering 
med extrem precision

· Stark patentportfölj med cirka 50 patent och 
starkt kunnande inom produktdesign och 
produktion 

M&A

aktiviteter

Licens

100+ 

globala kunder pipeline 2021-2023

500 
MSEK

produktionskapacitet möjligheter

Miljon-
volym Hög precision

Vi har lösningar för 
nanometerprecision 

Tåliga och starka
Fungerar i de 

mest extrema miljöer

Extremt kompakt
Kompakta och lätta
lösningar i linje med

miniatyriseringstrenden

Lätta att integrera
Modulära och flexibla 

lösningar som är 
enkla att integrera i olika 

slags applikationer

Affärsmodell 
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Intäkter

Produktförsäljningen (motorer och elektronik) upp-
gick under helåret 2020 till 24,0 MSEK (21,7) vilket 
motsvarar en tillväxt med 11 procent jämfört med 
föregående år. Nettoomsättningen för året upp-
gick till 27,4 MSEK (30,7) där intäkter utöver pro-
duktförsäljning utgörs av projekt- och licensintäk-
ter. Under 2020 intäktsfördes 3,4 MSEK (9,0) som 
intäkter från annat än produktförsäljning. Av dessa 
var 1,9 MSEK (7,5) hänförliga till utvecklingsprojekt.

Det primära målet för PiezoMotor är att driva  
volym i produktförsäljningen varför utvecklings-
projekten huvudsakligen utgör ett verktyg för 
detta ändamål. Strategiska beslut, såsom rättig-
heter och exklusivitetshänsyn, ligger till grund 
för om bolaget i ett givet projekt väljer att ta 
betalt av kunden ifråga. Intäkter från utveck-
lingsprojekt varierar därför från år till år.

Bruttomarginal och -resultat

Bruttomarginalen för produktförsäljningen 
uppgick under 2020 till 10 procent vilket är oför-
ändrat jämfört med föregående år. Vid stigande 
produktförsäljning ökar endast materialkostna-
der upp till uppskattningsvis fyra gånger dagens 
volymer. Övriga produktionskostnader såsom 
löner och avskrivningar kvarstår i stort sett oför-
ändrade upp till dessa volymer. Detta indikerar 
en bruttomarginal på över 50 procent vid pro-
duktförsäljning 100 MSEK.

Bruttoresultatet för helåret 2020 uppgick till  
4,3 MSEK (9,2). Skillnaden i bruttoresultat förkla-
ras främst av att projektintäkterna var 5,6 MSEK 
lägre än föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för året uppgick till -24,0 MSEK 
(-15,8). För att tillvarata bolagets affärsmöjlighe-
ter har bolaget under andra halvåret 2020 ökat 
kostnaderna för försäljningsorganisation och 
produktion.

Resultat efter skatt

Resultatet efter skatt uppgick under perioden 
till -24,1 MSEK (-15,9). Resultatet per aktie upp-
gick till -1,60 SEK (-1,10).

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
före förändringar i arbetande kapital uppgick till 
-22,8 MSEK (-15,2). 
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Finansiell hävstång i takt med ökade volymer
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Aktien och aktiekapitalet

Handel i PiezoMotor-aktien sker på Nasdaq First 
North Growth Market under kortnamnet ”PIEZO”. 
Sista betalkurs den 30 december 2020 var 29,70 kr 
och börsvärdet uppgick till 460 MSEK.

Aktiekapitalet i PiezoMotor uppgick den 31 de-
cember 2020 till 7,7 MSEK fördelat på 15 479 970 
B-aktier med en röst vardera (15 479 970 röster) 
och 0 A-aktier.

Ägarstruktur

Aktieägare
Antal aktier 
2020-12-31

Andel (%)  
2020-12-31

Antal aktier 
2020-09-30

Förändring  
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 1 099 925 7,1 1 099 857 68

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

Swedbank Robur Ny Teknik 923 493 6,0 1 005 766 -82 273

Avanza Pension 512 131 3,3 506 680 5 451

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.) 3 863 736 24,4 3 786 982 76 754

Totalt 15 479 970 100,0 15 479 970 0
* Privat och genom helägt bolag
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Personal

PiezoMotors organisation växer. 2020-12-31 hade 
bolaget 39 anställda. Medelantalet anställda  
för perioden januari – december 2020 uppgick 
till 35 personer (32), varav 13 var kvinnor (12).

Väsentliga händelser

För väsentliga händelser under fjärde kvartalet 
och efter kvartalets utgång, se ovan. Alla press-
meddelanden finns på webbplatsen
www.piezomotor.com.

Utdelning

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2020.

Finansiering

Vid utgången av 2020 uppgick PiezoMotors lik-
vida medel till 17,3 MSEK. Det fjärde kvartalet 
uppnåddes den högsta produktförsäljningen 
i bolagets historia. Tillgängliga likvida medel 
beräknas täcka bolagets operativa behov för de 
kommande 12 månaderna. Bolaget balanserar 
hela tiden möjliga investeringar eller satsningar 
mot de finansiella medel som kan göras till-
gängliga vid var tidpunkt. PiezoMotors ledning 
och styrelse arbetar också kontinuerligt med 
att säkerställa att bolaget har en ändamålsenlig 
finansiering.

Covid-19

PiezoMotor har hittills inte noterat tydliga sig-
naler om att situationen kring spridningen av 
sjukdomen Covid-19 påverkar bolagets orderin-
gång. Bolagets produktförsäljning har tvärtom 
vuxit samtliga kvartal under 2020 jämfört med 
samma period föregående år. PiezoMotor beva-
kar emellertid situationen och är redo att vidta 
adekvata åtgärder om så skulle krävas. Risken 
för kundförluster bedöms vara låg. För närvaran-

de 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 osä-
kerheten i PiezoMotors omvärld håller bolaget 
extra fokus på likviditeten.

Principer för boksluts- 
kommunikéns upprättande
Räkenskaperna i denna bokslutskommuniké har 
upprättats enligt samma principer som bolagets 
senaste årsredovisning för 2019, det vill säga i 
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning. PiezoMotor består en-
bart av ett moderbolag.

Årsredovisning och årsstämma

PiezoMotors årsredovisning för räkenskapsåret 
2020-01-01 – 2020-12-31 kommer att publiceras 
på bolagets hemsida (www.piezomotor.com) 
senast tre veckor före årsstämman 2021. Års-
stämma i bolaget kommer att hållas den 29 april 
2021 i Uppsala.
Delårsrapporter och årsredovisning kommer 
finnas tillgängliga via: https://piezomotor.com/
aktien/finansiella-rapporter-piezomotor/

Finansiell kalender

Delårsrapport  
januari – mars 2021 2021-04-22

Bolagsstämma 2021-04-29

Delårsrapport  
januari – juni 2021 2021-08-24

Delårsrapport  
januari – september 2021 2021-10-26

Bokslutskommuniké  
januari – december 2021 2022-02-15
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Certified Adviser

Redeye AB, 
Mäster Samuelsgatan 42, 
103 87 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-121 576 90. 
E-post: certifiedadviser@redeye.se

Avlämnande av  
bokslutskommuniké
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar 
att bokslutskommunikén, såvitt de känner till, 
ger en rättvisande översikt av bolagets verksam-
het, ställning och resultat.

Uppsala den 16 februari 2021,

Adam Dahlberg, styrelseordförande
Gert Frech-Walter, styrelseledamot
Ping Faulhaber, styrelseledamot
Henrik Nittmar, styrelseledamot
Joakim Stenberg, styrelseledamot
Anders Kottenauer, VD

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av 
bolagets revisor.

Kontaktpersoner

Vid frågor, vänligen kontakta: 

Anders Kottenauer, VD
+46 (0)70-495 02 60
anders.kottenauer@piezomotor.se

Olof Stranding, CFO
+46 (0)70-10 10 824
olof.stranding@piezomotor.se
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RESULTATRÄKNING (KSEK)

Not
2020-10-01 
2020-12-31

2019-10-01 
2019-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

2019-01-01 
2019-12-31

Produktförsäljning 8 681 8 146 23 983 21 652

Övriga intäkter 569 4 159 3 399 9 044

Nettoomsättning 9 250 12 305 27 382 30 696

Kostnad för sålda varor -7 336 -6 548 -23 117 -21 522

Bruttoresultat 1 1 914 5 757 4 265 9 174

Försäljningskostnader -1 132 -630 -1 860 -2 887

Administrationskostnader -5 866 -3 262 -14 783 -10 668

FoU-kostnader -1 012 -2 109 -10 806 -9 923

Övriga rörelseintäkter 39 629 976 629

Övriga rörelsekostnader -645 -255 -1 753 -2 093

Rörelseresultat -6 702 130 -23 960 -15 768

Ränteintäkter och liknande finansiella 
kostnader

0 24 0 24

Räntekostnader och liknande finan-
siella kostnader

-33 -54 -118 -166

Resultat efter finansiella kostnader -6 735 100 -24 078 -15 910

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -6 735 100 -24 078 -15 910

Resultat per aktie före utspädning -0,43 0,01 -1,60 -1,10

Resultat per aktie efter utspädning -0,43 0,01 -1,60 -1,10

Genomsnittligt antal aktier (tusen) 15 480 14 472 15 060 14 472

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

TILLGÅNGAR

Not 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för forsknings- och ut-
vecklingsarbete 9 606 7 414 1 950

Patent 2 070 1 521 1 635

Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 655 850 233

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 5 555 4 576 2 223

Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjuten skatt 752 752 752

Summa anläggningstillgångar 19 637 15 113 6 793

Omsättningstillgångar

Lager 11 103 12 469 10 151

Kundfordringar 6 612 6 590 3 613

Skattefordringar 492 690 470

Övriga fordringar 1 968 2 467 1 545

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 604 4 885 3 985

Kassa och bank 17 320 16 908 53 779

Summa omsättningstillgångar 40 099 44 009 73 543

SUMMA TILLGÅNGAR 59 736 59 122 80 336
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital 2

Bundet eget kapital

Aktiekapital 7 740 7 236 7 236

Fond för utvecklingskostnader 9 606 7 414 1 950

Summa bundet eget kapital 17 346 14 650 9 186

Fritt eget kapital

Överkursfond 55 408 49 014 74 822

Årets resultat -24 078 -15 910 -21 079

Summa fritt eget kapital 31 331 33 104 53 743

Summa eget kapital 48 676 47 754 62 929

Långfristiga skulder 0 1 490 3 732

Kortfristiga skulder 1 210 1 963 1 963

Förskott från kunder 3 0 1 602

Leverantörsskulder 5 233 2 527 5 042

Övriga skulder 1 296 841 702

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 318 4 547 4 366

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 736 59 122 80 336
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KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)

2020-10-01 
2020-12-31

2019-10-01 
2019-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

2019-01-01 
2019-12-31

Resultat efter finansiella poster -6 735 100 -24 078 -15 910

Justering för poster som 
inte ingår i kassaflöde

Av-/nedskrivningar 360 217 1 308 809

Övrigt 0 -217 0 -63

360 0 1 308 746

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändringar  
i rörelsekapital -6 374 100 -22 769 -15 164

Förändringar i rörelsekapital

Lager 550 238 1 366 -2 318

Rörelsefordringar -1 377 -4 943 2 419 -4 482

Rörelseskulder 4 421 663 1 934 -3 796

3 594 -4 042 5 719 -10 596

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten efter förändringar  
i rörelsekapital -2 781 -3 942 -17 051 -25 760

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anl.tillg. -1 010 -1 497 -4 021 -6 230

Förvärv av materiella anl.tillg. -567 -1 090 -1 812 -2 897

Kassaflöde från inv.verksamheten -1 577 -2 588 -5 832 -9 127

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 259 25 538 259

Kostnader för nyemission 0 0 0 0

Amortering av lån -746 0 -2 243 -2 243

Kassaflöde från fin.verksamheten -746 259 23 295 -1 984

Periodens kassaflöde -5 105 -6 270 412 -36 871

Likvida medel vid periodens början 22 424 23 178 16 908 53 779

Likvida medel vid periodens slut 17 320 16 908 17 320 16 908
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1 BRUTTORESULTAT (KSEK)

2020-10-01 
2020-12-31

2019-10-01 
2019-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

2019-01-01 
2019-12-31

Produktförsäljning 8 681 8 146 23 983 21 652

Direkt material -2 686 -2 575 -7 669 -7 016

Övriga direkta produktionskostnader -4 051 -3 289 -13 422 -12 206

Avskrivningar -219 -84 -589 -324

Bruttoresultat produktförsäljning 1 725 2 198 2 303 2 106

Täckningsbidrag 1 produktförsäljning 69 % 68 % 68 % 68 %

Bruttomarginal produktförsäljning 20 % 27 % 10 % 10 %

Övriga intäkter 569 4 159 3 399 9 043

Kostnad såld vara övriga intäkter -380 -600 -1 437 -1 975

Bruttoresultat övriga intäkter 189 3 559 1 962 7 068

Periodens totala försäljning 9 250 12 305 27 382 30 695

Periodens bruttoresultat 1 914 5 757 4 265 9 174

Periodens bruttomarginal 21 % 45 % 16 % 30 %

2 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (KSEK)

Januari – december 2020 Januari – december 2019

Ingående balans 47 754 62 929

Nyemission 25 000 0

Optioner till anställda 0 796

Kostnader för nyemission 0 -61

Periodens resultat -24 078 -15 910 

Utgående balans 48 676 47 754

Antal aktier Antal optioner

2020-01-01 14 471 906 370 500

Förändring under året 1 008 064 0

2020-12-31 15 479 970 370 500

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




