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Sammanfattning av perioden
” Fortsatt tillväxt och positiv utveckling trots motvind för sjöfarten”

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 16 150 (12 582) TSEK vilket motsvarar en omsättning-
sökning med 28 (36) %. Rörelseresultatet uppgick till 47 (-906) TSEK.

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 29 675 (18 752) TSEK vilket motsvarar en om-
sättningsökning med 58 (43) %. Rörelseresultatet uppgick till -937 (-5 341) TSEK.
 
April till juni 2020
• I-Tech förnyade och uppgraderade den regulatoriska statusen för Selektope® i Japan. 
• I-Tech presenterade sin kommuniké från årsstämman. Chatarina Schneider och Tomas Berg-

dahl valdes in som nya ledamöter och ersatte Leif Darner och Mats Enegren. 
• Den pågående COVID-19 pandemin har minskat efterfrågan på frakt av varor globalt som en 

konsekvens av strikta nedstängningar på flera håll vilket inneburit en negativ påverkan på sjö-
farten. Pandemin fortsätter också eskalera i Indien och Amerika varav utvecklingen i det först-
nämnda är av särskild vikt för I-Techs produktion. Utvecklingen framåt är svårbedömd men 
hitintills har den direkta påverkan på I-Tech begränsats till högre logistikkostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag
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Rullande 12-månaders omsättning

Alla belopp i TSEK
2020      

apr-jun
2019      

apr-jun
2020       

jan-jun
2019       

jan-jun
2019       

jan-dec
Nettoomsättning 16 150 12 582 29 675 18 752 45 574
Rörelseresultat 47 -906 -937 -5 341 -7 019
Rörelseresultat före avskrivningar 2 045 1 155 3 049 -1 223 1 220
Resultat efter skatt -364 -1 046 -896 -5 515 8 427
Rörelsens kassaflöde 1 055 -3 847 1 351 -4 420 -4 763
Eget kapital vid periodens slut 110 512 97 466 110 512 97 466 111 408
Likvida medel vid periodens slut 39 886 41 195 39 886 41 195 38 940
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I svallvågorna av fortsatt minskad global 
efterfrågan på sjöfrakt och efterföljande 
överkapacitet och återhållsamhet, redovisar 
I-Tech fortsatt tillväxt, om än på något lägre 
nivåer än tidigare kvartal. Omsättningen för 
kvartalet uppgick till 16,2 MSEK (12,6) och 
rörelseresultatet blev 0,0 (-0,9) MSEK. En orsak 
är att marknaden för Selektope®-baserade 
antifouling-produkter under kvartalet vuxit i 
snabbare takt än marknaden för traditionella 
produkter vilket hänger samman med både 
bättre prestanda och miljömässiga fördelar.

Bakom försäljningstillväxten under kvartalet ligger 
framför allt en fortsatt stark utveckling för Chugoku 
Marine Paints (CMP) som med sina Selektope®-
produkter stärkt sina positioner, inte minst på 
underhållssidan (dry-docking), på flera betydande 
marknader. 

En orsak är paradoxalt nog COVID-19 pandemin 
som fortsatt satt sin prägel på affärsklimatet under 
kvartalet och som lett till minskad efterfrågan på 
sjöfart och fler stillaliggande fartyg. Utvecklingen 
har fört med sig längre liggtider för fartygen, med 
efterföljande risk för ökad skrovpåväxt, men också 
ökad ekonomisk osäkerhet för redarna. För de redare 
och operatörer där investeringsviljan kvarstår har 
pandemin belyst vikten av att använda bästa möjliga 
skydd för att hantera längre stillaliggande perioder. 
CMP har här gynnats av sin långa erfarenhet och 
sin goda position på marknaden men också av att 
kunna erbjuda Selektope®-baserade produkter som 
både uppfyller kundernas krav på prestanda och 
hållbarhet. Till följd av detta har CMPs samarbeten 
och affärer med namnkunniga redare ökat och deras 
Selektope®-baserade produkter tagit en allt större 
andel av marknaden i takt med att kunderna blir klara 
över de fördelar som dessa erbjuder. 

För I-Techs del finns en risk att  den ökade 
osäkerheten som följt i spåren på pandemin samt den 
stärkta svenska kronan kommer ha viss påverkan på 
tillväxt och lönsamhet ett tag framöver. 

Inom den operativa delen av bolaget har vi 
börjat leverera ut material från en andra fullt 
kvalificerad leverantör vilket skapat redundans 
och en ökad trygghet. Även om vi sett en positiv 

VD ord

utveckling med avseende på implementeringen 
av processförbättringar och därmed något lägre 
inköpspris, har vi fortsatt högre logistikkostnader än 
normalt vilket innebär att bruttovinsten håller sig på 
ungefär samma nivå som tidigare år, 47 (45)%.

I-Tech har också under kvartalet erhållit ett 
förnyat och samtidigt uppgraderat regulatoriskt 
tillstånd i Japan. Det förnyade och uppgraderade 
tillståndet eliminerar en del byråkratiska hinder för 
våra kunders försäljning av Selektope®-baserade 
produkter och förbättrar samtidigt deras möjligheter 
att importera större volymer. Till följd av detta ökar 
förutsättningarna för en högre aktivitet i Japan 
framöver.

Vi har också erhållit en ny order från vår tidigare 
kommunicerade ej namngivna utomskandinaviska 
kund. Ordern är värd ca. en kvarts miljon US Dollar 
och kommer att levereras under tredje kvartalet. 
Kunden fokuserar på nybyggnationsmarknaden 
i Nordostasien vilket är en positiv signal om att 
nybyggnationsprojekt inte pausats i allt för hög 
utsträckning. 

När jag summerar det första halvåret kan jag 
konstatera att det för I-Techs del varit tufft men 
att vi under den här perioden bevisat att vi har en 
attraktiv produkt som klarar att växa även under 
svåra marknadsmässiga förutsättningar. Jag tar 
också fasta på vår goda exponering mot de starka 
asiatiska marknader och det generellt ökande 
intresset för mer hållbara lösningar.  Sammantaget 
ger det goda indikationer på Selektope®-baserade 
produkters kommersiella potential i ett mer normalt 
affärsklimat. 
  
Philip Chaabane, VD
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Verksamhet och struktur
I-Tech AB (publ) är ett biotechbolag som verkar 
inom material och kemi-sektorn och som utvecklar 
och säljer produkten Selektope®. Produkten 
används som påväxthämmande ingrediens i 
bottenfärgsystem för kommersiella fartyg. Bolagets 
verksamhet inriktar sig huvudsakligen på så kallade 
”antifouling coatings” men utveckling sker också för 
att potentiellt kunna skapa påväxtskydd i funktionella 
material såsom polyuretan. Bolagets kunder är de 
ledande globala marina färgbolagen och Asien är 
den dominerande marknaden.

I-Tech äger rättigheterna och innehar nödvändig 
kunskap för tillverkning. Bolaget startades 2000 
som ett spin-off företag från Göteborgs Universitet 
och Chalmers och har idag sitt säte på AstraZenecas 
BioVentureHub i Mölndal, söder om Göteborg.

Bolaget noterades under 2018 på Nasdaq 
First North Growth Market och genomförde en 
nyemission i samband med noteringen.  Totalt 
tillfördes bolaget 40 miljoner kronor, rensat från 
emissionskostnader, och bolaget har nu medel att 
genomföra strategiska satsningar för att nå uppsatta 
långsiktiga mål. Satsningarna inbegriper process 
och metodutveckling inom produktion i syfte att 
öka effektiviteten, utveckling av leverantörsbasen, 
expansion av den kommersiella styrkan i bolaget  
samt ökad R&D verksamhet för att stödja befintlig  
affär samt utveckla nya potentiella applikations-
områden. Till sist ingår en satsning på nya marknader 
där regulatoriska processer förväntas initieras 
framöver.
 

På grund av den rådande situationen med Corona-pandemin har många av de internationella 
mässorna vi besöker varje år, förflyttats eller ställts in.  I vår sträva att underhålla och skapa ett varaktigt dialog 

med våra kunder, har vi istället arrangerat, tillsammans med partners i branschen två webinars under våren, 
där vi bl. a belyst vikten av att välja rätt antifoulingskydd. Tillställningarna har varit mycket 

uppskattade med bra kundnärvaro.
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Övrig information
Aktieinformation
Vid ingången av 2020 uppgick I-Techs aktiekapital 
till 23 816 914 kronor fördelat på 11 908 457 aktier. 
Kvotvärdet på samtliga aktier uppgår till 2 kronor 
och de har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och 
resultat.

I-Techs aktie är sedan den 29 maj 2018 listad på 
Nasdaq First North Growth Market vid Nasdaq 
Stockholm. Per den 30 juni 2020 uppgick antalet 
aktieägare till 3 141 stycken. Med en stängningskurs 
för aktien den 30 juni 2020 om 100,00 kronor,  
uppgick bolagets börsvärde till 1 191 miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets väsentliga risker är primärt hänförliga till 
marknadsutveckling av Selektope®, produktions- 
risker relaterade till partners produktion och 
produktionskapacitet samt risker med immateriella 
tillgångar och produktutveckling.  För en utför-
ligare beskrivning av väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer  hänvisas  till I-Techs prospekt 
som  upprättades  i  samband med listnings-
emissionen samt bolagets årsredovisning för 2019.

Certified Adviser
I-Techs Certified Adviser på First North vid Nasdaq 
Stockholm är Erik Penser Bank.

Långsiktiga incitamentsprogram
Bolaget har inga långsiktiga incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare eller personal.

Revision
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets 
revisor.

Ägarförteckning
Ägarförteckning redovisar status i bolaget per 
2020-06-30.

Ägare
Antal 

aktier
Ägarandel 

%
Pomona-gruppen 1 357 528 11,40%
Swedbank Robur 1 132 500 9,51%
Handelsbanken fonder 650 000 5,46%
Länsförsäkringar fonder 616 503 5,18%
Stefan Sedersten inkl. bolag 451 330 3,79%
Unionen 450 000 3,78%
Andra AP fonden 390 837 3,28%
Aquamarine 371 390 3,12%
Futur pension 363 007 3,05%
Avanza pension 354 167 2,97%
Fjärde AP fonden 325 133 2,73%
David Bendz 282 167 2,37%
Daniel Sandberg inkl. bolag 264 243 2,22%
Almi Invest bolag 263 326 2,21%
Göran Wessman inkl. bolag 230 339 1,93%
Lancelot Fonder 220 000 1,85%
Göran Källebo 175 000 1,47%
Philip Chaabane* 153 899 1,29%
Övriga 3 857 088 32,39%
Totalt antal aktier 11 908 457 100,00%

* Philip Chaabane avyttrade den 8 juli 50 000 aktier.
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Finansiell information
Omsättning och resultat
Försäljningen för perioden uppgick till 16 150 
(12 582) TSEK vilket ger en nettoomsättnings-
förändring på 28 (36) %. Justerat för valutaeffekter 
ger det en organisk tillväxt om 26%. Ökningen är 
främst ett resultat av ökad efterfrågan i Sydostasien. 
COVID-19 pandemin har ännu inte lett till minskad 
försäljning men har inneburit vissa förseningar och 
höga fraktkostnader. 

Bruttomarginalen för perioden har i linje med 
bolagets planer varit stabil och ligger strax över 
föregående år på 47 (45)%, vilket innebär att 
effekterna av de ökade fraktkostnaderna i kölvattnet 
av COVID-19 pandemin har kompenserats för. 

Personal- och övriga rörelsekostnader har ökat 
jämfört med föregående år vilket innebär att 
inte hela ökningen i bruttovinst slår igenom men 
bolaget uppvisar ändå en avsevärd förbättring för 
kvartalet samt ett litet positivt rörelseresultat om 
47 (-906) TSEK. Utvecklingen innebär också att 
bolaget för femte kvartalet i rad uppvisar ett positivt 
rörelseresultat före avskrivningar, 2 045 (1 155) 
TSEK. 

Då bolaget nu finner sig i en position där det är 
sannolikt att bolaget i framtiden kommer utnyttja 
upparbetade underskottsavdrag redovisas dessa 
i enlighet med K3:s regelverk. De uppskjutna 
skattefordringarna hänförliga till dessa underskott 
redovisas därmed i resultat- och balansräkning. 
Transaktionen har ingen kassapåverkan utan 
synliggör   den   positiva   effekt   som   möjliggörs 
på kassaflödet när bolaget i framtiden uppvisar 
skattemässiga vinster. 

Kassaflöde
Periodens kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick till 1 055 (-3 847) TSEK 
där resultatet står för 1 577 (-1 041) TSEK och 
rörelsekapitalet för -522 (-4 888) TSEK. Förändringen 
i rörelsekapitalet är hänförlig till naturliga rörelser i 
fordringar och skulder. 

I-Tech har under perioden investerat -12 (-610) 
TSEK i anläggningstillgångar. Investeringar avser 
aktiverade kostnader i immateriella tillgångar. Från 
kassaflödet från finansieringsverksamheten har 
netto -150 (-150) TSEK avgått. Den negativa effekten 
är direkt hänförlig till amortering av långfristiga lån. 
Detta ger sammantaget ett kassaflöde för perioden 
om 893 (-4 607) TSEK. 

Finansiell ställning
Likvida medel i bolaget uppgick vid periodens 
utgång till 39 886 (41 195) TSEK och det egna 
kapitalet till 110 512 (97 466) TSEK. Förändringen i 
likvida medel och eget kapital är direkt hänförlig till 
bolagets resultat och övrig förändring generad av 
rörelsen.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna 
beskrivs mer utförligt i bolagets årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018.

Kommande finansiella rapporter

2020-10-23 Delårsrapport, kvartal 3

2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020

2021-05-21 Delårsrapport, kvartal 1
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Resultaträkning

Belopp i TSEK
2020      

apr-jun
2019      

apr-jun
2020       

jan-jun
2019       

jan-jun
2019       

jan-dec
Rörelsens intäkter m.m

Nettoomsättning 16 150 12 582 29 675 18 752 45 574
Övriga rörelseintäkter 385 500 630 671 1 219

16 535 13 082 30 305 19 423 46 793

Handelsvaror -8 539 -6 920 -16 012 -10 385 -24 383
Övriga externa kostnader -2 741 -2 742 -5 583 -5 866 -11 192

Personalkostnader -2 824 -2 194 -5 232 -4 273 -9 094
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar -1 998 -2 061 -3 986 -4 118 -8 239
Övriga rörelsekostnader -386 -71 -429 -122 -904

-16 488 -13 988 -31 242 -24 764 -53 812

Rörelseresultat 47 -906 -937 -5 341 -7 019

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster -395 5 - 9 243
Räntekostnader och liknande poster -123 -145 -204 -183 -320

-518 -140 -204 -174 -77

Resultat efter finansiella poster -471 -1 046 -1 141 -5 515 -7 096
Skatt på årets resultat 107 - 245 - 15 523

RESULTAT -364 -1 046 -896 -5 515 8 427
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Balansräkning

Belop i TSEK
2020               

jun-30
2019               

jun-30
2019               

dec-31
TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 57 020 64 749 60 891
Materiella anläggningstillgångar 109 141 119

Uppskjutna skattefordringar 15 767 - 15 523
Summa anläggningstillgångar 72 896 64 890 76 533

Varulager m m 3 596 1 013 1 265

Kortfristiga fordringar 10 265 7 237 14 585

Kassa och bank 39 886 41 195 38 940
Summa omsättningstillgångar 53 747 49 445 54 790
Summa tillgångar 126 643 114 335 131 323

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Aktiekapital 23 817 23 817 23 817

Bundet eget kapital 1 411 1 337 1 411

Fritt eget kapital 86 180 77 827 77 753
Årets resultat -896 -5 515 8 427

Summa eget kapital 110 512 97 466 111 408
Långfristiga skulder 8 319 11 108 8 618

Kortfristiga skulder 7 812 5 761 11 297

Summa skulder 16 131 16 869 19 915

Summa eget kapital och skulder 126 643 114 335 131 323
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Kassaflödesanalys

Belop i TSEK
2020      

apr-jun
2019      

apr-jun
2020       

jan-jun
2019       

jan-jun
2019       

jan-dec
Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 47 -906 -937 -5 341 -7 019

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet 1 998 2 061 3 986 4 118 8 239

Erhållen ränta -395 5 - 9 243
Erlagd ränta -123 -145 -204 -183 -320
Betald/erhållen  inkomstskatt 50 26 68 66 121

Förändringar i rörelsekapital

Förändring  varulager -1 447 69 -2 331 -710 -962
Förändring rörelsefordringar 2 976 -470 4 320 1 063 -6 285
Förändring rörelseskulder -2 051 -4 487 -3 551 -3 442 1 220
Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 1 055 -3 847 1 351 -4 420 -4 763

Investeringsverksamheten

Investeringar i anläggningstillgångar -12 -610 -105 -623 -864
Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -12 -610 -105 -623 -864

Finansieringsverksamheten

Amortering lån / Upptagna lån -150 -150 -300 -300 -1 971
Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten -150 -150 -300 -300 -1 971

Periodens kassaflöde 893 -4 607 946 -5 343 -7 598

IB likvida medel 38 993 45 802 38 940 46 538 46 538

UB likvida medel 39 886 41 195 39 886 41 195 38 940

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet

Avskrivningar 1 998 2 061 3 986 4 118 8 239
Övriga ej kassaflödespåverkande poster - - - - -

1 998 2 061 3 986 4 118 8 239
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Förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK
Summa eget 

kapital 

Aktie-

kapital

Reserv-

fond

Fond för 

utvecklings-

utgifter

Över-

kursfond

Övrigt fritt 

eget kapital

2019-01-01 23 817 753 584 143 276 -65 449 102 981
Avsättning till 

utvecklingfond - - 74 - -74 -
Årets resultat - - - - 8 427 8 427
2019-12-31 23 817 753 658 143 276 -57 096 111 408

2020-01-01 23 817 753 658 143 276 -57 096 111 408
Årets resultat - - - - -896 -896
2020-06-30 23 817 753 658 143 276 -57 992 110 512

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Nyckeltal

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Omsättningstillväxt
Den procentuella försäljningsökningen för den gångna 
perioden jämfört med motsvarande tidigare period.

Bruttomarginal
Periodens bruttoresultat i förhållande till periodens 
nettoomsättning.  

Bruttoresultat 
Periodens nettoomsättning minskat med råvaror och 
förnödenheter.  

Rörelsemarginal 
Periodens rörelseresultat i förhållande till periodens netto-
omsättning.  

Vinstmarginal 
Periodens resultat i förhållande till periodens netto-
omsättning. 

Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar, exklusive lager, i förhållande till 
kortfristiga skulder, utan justering för föreslagen utdelning.

Avkastning på genomsnittligt totalt kapital 
Periodens nettovinst som avkastats i procent av 
genomsnittligt totalt kapital

Avkastning på genomsnittligt eget kapital
Periodens nettovinst som avkastats i procent av 
genomsnittligt eget kapital

Resultat per aktie 
Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga 
antalet aktier utestående under året.

Eget kapital per aktie 
Summa eget kapital dividerat med antal aktier vid 
periodens slut.

Belopp i TSEK
2020      

apr-jun
2019      

apr-jun
2020       

jan-jun
2019       

jan-jun
2019       

jan-dec
Omsättningstillväxt % 28% 36% 58% 43% 57%

Bruttomarginal % 47% 45% 46% 45% 46%
Rörelsemarginal % 0% -7% -3% -28% -15%

Vinstmarginal % -2% -8% -3% -29% 18%

Soliditet 87% 85% 87% 85% 85%

Kassalikviditet 642% 841% 642% 841% 474%
Avkastning på genomsnittligt totalt 

kapital neg. neg. neg. neg. neg.

Avkastning på genomsnittligt eget kapital neg. neg. neg. neg. neg.

Genomsnittligt antal aktier 11 908 457 11 908 457 11 908 457 11 908 457 11 908 457
Antal utställda aktier vid periodens slut 11 908 457 11 908 457 11 908 457 11 908 457 11 908 457

Resultat per aktie 0,0 -0,1 -0,1 -0,5 0,7
Resultat per aktie vid full utspädning 0,0 -0,1 -0,1 -0,5 0,7

Eget kapital per aktie 9,3 8,2 9,3 8,2 9,4
Eget kapital per aktie vid full utspädning 9,3 8,2 9,3 8,2 9,4

Utdelning per aktie - - - - -
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets  

ställning och resultat

Mölndal den 26 augusti 2020 

Stefan Sedersten, Styrelseordförande 
Mikael Laurin, Styrelseledamot

Bjarne Sandberg, Styrelseledamot 
Tomas Tedgren, Styrelseledamot 

Chatarina Schneider, Styrelseledamot
Tomas Bergdahl, Styrelseledamot 

Philip Chaabane, Verkställande direktör 

Adress

I-Tech AB
c/o Bioventurehub 
Pepparedsleden 1

431 83 Mölndal 
Tel: 010-3303999

org.nr: 556585-9682

www.i-tech.se 

Kontakt

Magnus Henell, CFO 
Tel: 073 910 37 03 

magnus.henell@i-tech.se

Philip Chaabane, VD  
Tel: 073 910 37 08 

philip.chaabane@i-tech.se 


