


METACON Q1 2019, sid. 1 (14)

Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2019 
Karlskoga 2019-05-22

Moderbolaget 1 januari – 31 mars 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (585) TSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -2 197 (-912) TSEK 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 252 (-993) TSEK 

KKoncernen 1 januari – 31 mars 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 73 (1 353) TSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -6 056 (-3 927) TSEK 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 138 (-4 034) TSEK 

• Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04

Viktiga händelser under perioden januari – mars 2019
• Meta• Metacons dotterbolag Helbio S.A. erhöll en order från Pontifical Catholic University of 
Rio de Janeiro, att uppgradera en processor för etanolbränsle som Helbio levererade till 
dem för några år sedan. 

• Metacons dotterbolag Helbio medverkade på Hannover Messe, världens ledande 
mässa för industriell teknik som ägde rum i Hannover, Tyskland från 1 april till 5 april. 

• Meta• Metacons dotterbolag Metacon KK, medverkade i FC Expo 2019 i Tokyo, vilket gick av 
stapeln 27 februari till 1 mars, 2019. Mässan är ansedd som en av de största inom vät-
gasmarknaden.

• Metacons dotterbolag Helbio S.A. erhöll en ytterligare order från Prudensco Integrat-
ed Systems Pvt. Ltd, Indien, för tillverkning av ett APU-system baserat på metanol som 
bränsle. 

• Metacon AB:s dotterbolag Metacon KK utsåg Ken-ichi Neriukawa och Koji Matsuura 
som nya styrelseledamöter. I samband med detta lämnade Mr. Neriukawa sin roll som 
VD för Metacon KK och ersattes av Masanori Miyake.
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Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
•Metacons nyemission med företrädesrätt blev fulltecknad och Metacon tillförs däri-
genom en emissionslikvid om cirka 35,1 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader 
vilka beräknas uppgå till ca 4 Mkr, inklusive ersättning till emissionsgaranter. Styrelsen 
beslutade även att realisera den aviserade överteckningsemissionen som tillför ytterlig-
are 5 Mkr.

• Metacons dotterbolag Metacon KK har mottagit en order från Notes Co., Ltd. i 
Nagano, Japan. Ordern omfattar ett 5 kW CHP system (H2PS-5) och huvudsakligen är 
för teständamål.

• Metacons dotterbolag Helbio S.A erhöll ytterligare en order från Pontifical Catholic 
University of Rio de Janeiro i Brasilien. Ordern omfattar ett 5 kW CHP-system för pro-
duktion av vätgas från naturgas, med en låg temperatur PEM bränslecell för utomhus-
bruk.

• Metacon tillkännagav idag att Marc Poppe ansluter som Senior Advisor från 22 april 
2019. Marc kommer huvudsakligen att vara baserad i Tokyo och kommer att fokusera på 
den japanska marknaden, men kommer också stötta Metacon med andra globala aktivi-
teter.

• Helbio erhöll order från EDA att leverera och installera en 2,5 kW CHP (kraftvärme-
enhet). Kraftvärmeenheten bygger på Helbios teknik att utifrån naturgas som bränsle 
reformera detta till en väterik reformatgas som i sin tur driver en lågtemperaturs PEM 
bränslecell.

• Metacons dotterbolag i Japan Metacon KK, tecknade ett memorandum of under-
standing med den Japanska industrikoncernen Futamura Chemical Co., Ltd. avseende 
en gemensam utveckling av kraftgenereringssystem för vissa projekt i Asien och 
Mellanöstern.

Metacon KK medverkade på FC Expo i Tokyo
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Kommentar från verkställande direktören

Ökad orderstock inleder året! 

I det första kvartalet ökade pågående arbeten för kunders räkning med ca 1 miljon 
kronor jämfört med Q4 2018 och vi fortsätter att koncentrera våra resurser för de 
mindre kraftvärmesystemen för att snabbare kunna inleda en global lansering och 
marmarkant skala upp marknadsföringsinsatser och försäljning. En annan viktig del är in-
flyttning i nya ändamålsenliga industrilokaler i Patras, för att möjliggöra serieproduktion. 

Omsättningsminskningen jämfört med första kvartalet föregående år härleds framförallt 
till en väsentlig minskning i omsättningsrelaterade EU bidrag inom ramarna för Horizon 
2020.  

Växande marknad 

Marknaden för vätgasrelaterade energisystem utvecklas både vad gäller volym i efter-
frågan och teknologi, och vår patenterade teknik för effektiv reformering av vätgas ur 
kolväten ligger i tiden och har goda förutsättningar att bli en viktig del i lokal produktion 
av vätgas. 

Japan

Japan är en viktig marknad för oss. Efterfrågan på vätgas är stor och det finns starkt 
politiskt stöd. Vi har således förstärkt vår organisation i det japanska dotterbolaget för att 
bättre kunna penetrera denna marknad och bana väg för en starkare position i Japan. 

Positiv framtidstro

UndeUnder inledningen av året har intresset för vårt företag varit starkt och vårt dotterbolag 
Helbio erhöll repetitiva beställningar från kunder för vårt mindre kraftvärmesystem. 
Detta visar på en god kundtillfredsställelse och funktionalitet för våra produkter. Vi 
kommer fortsätta vårt kommersialiseringsarbete och bygga en långsiktig bas för 
framgång! 

Carl Christopher Tornblom, 
Koncernchef och VD, Metacon AB (publ)
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 134 (1 792) TSEK. Förändringen består i 
minskad omsättning och minskade EU-bidrag i grekiska dotterbolaget.

Rörelsens kostnader

Koncernens rörelsekostnader för perioden uppgick till -6 190 (-5 719) TSEK.

RörelseresultatetRörelseresultatet

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -6 056 (-3 927) TSEK.

Finansiell ställning

Per den 31 mars uppgick koncernens eget kapital till 27 710 (21 570) TSEK. Utöver peri-
odens resultat har eget kapital främst påverkats av den nyemission som genomförts 
under 2018 samt tidig inbetalning om 10 000 TSEK i emissionen som slutfördes i maj 
2019. 

Likvida medel uppgick till 10 907 (2 454) TSEK. Koncernens räntebärande skulder 
uppgick till 8 265 (9 550) TSEK. Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 
61,6 % (50,6 %).

Väsentliga förändringar i finansiell ställning efter rapportperiodens utgång

Nyemission har genomförts vilken inbringat 35,1 Mkr före avdrag för emissionskost-
nader vilka beräknas uppgå till ca 4 Mkr. Utöver detta har styrelsen också beslutat att 
genomföra den aviserade överteckningsemissionen, som tillför ytterligare 5 Mkr.

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämnd-
ens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Principerna är 
oförändrade jämfört med föregående period.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Företaget publicerar följande rapporter under året:

• Rapport för de första sex månaderna (januari – juni) publiceras den 22 augusti 2019

• Rapport för de första nio månaderna (januari – september) publiceras den 7 novem-
ber 2019

Årsstämman kommer att hållas den 11 juni 2019
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Finansiell information i sammandrag

Definitioner nyckeltal:

Rörelseresultat
Resultat före finansnetto

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Nettoskuldsättning
Lång- och Lång- och kortfristiga räntebärande skulder minus likvida medel i procent av eget kapi-
tal

Resultat per aktie
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittli-
ga antalet utestående aktier under perioden

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Genomsnittligt antal aktier
Genomsnitt av antal utestående aktier under perioden

Genomsnittligt antal anställda
Genomsnitt av antal anställda under perioden omräknat till heltidstjänster
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Koncernens resultaträkning
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Koncernens balansräkning 
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Koncernens balansräkning 
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Förändring av eget kapital i koncernen
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Koncernens kassaflödesanalys
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Moderbolagets resultaträkning 
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Moderbolagets balansräkning
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Moderbolagets balansräkning
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Moderbolagets kassaflödesanalys

För ytterligare frågor, kontakta Carl Christopher Tornblom, Verkställande Direktör.
cct@metacon.se, +44 7827 509544

Kort om Metacon AB (publ) 
MetaMetacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, 
vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora ener-
gisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons 
system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. 
www.metacon.se
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