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KVARTAL 1, JANUARI - MARS 2013 
 LightLab deltar i den officiella svenska paviljongen på World Future Energy Summit (WFES) 

2013 i Abu Dhabi och flera viktiga kontakter med internationella aktörer knöts 
 LightLab kompetensförstärker med internationellt erkänd expertis 
 LightLab etablerar en enhet som förbereder och planerar produktion   
 Den första funktionella prototypen är klar enligt tidplan  
 LightLab håller presentationsmöte och demonstrerar prototyp 

  
HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 
 Lightlab tillförs 13,4 mkr genom teckningsoption med ett 96 % deltagande  

 
 
 

Nyckeltal koncernen 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2012-12-31 
Antal aktier vid periodens utgång 3 606 559 90 163 998 29 085 161 360 655 992* 
Antal aktier efter utspädning 3 606 559 90 163 998 29 085 161 360 655 992 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 90 163 998 74 726 491 13 573 075 85 366 008 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 90 963 998 75 526 491 14 373 075 86 166 008 
Aktiekurs, kr 13,35 0,34 2,00 0,09 
Resultat/aktie före utspädning, kr -0,07 -0,10 -0,37 -0,36 
Resultat/aktie efter utspädning, kr -0,07 -0,10 -0,35 -0,35 
P/E-tal, ggr Neg Neg Neg Neg 
Eget kapital/aktie före utspädning 1,59 0,27 0,94 0,03 
Eget kapital/aktie efter utspädning 1,59 0,27 0,94 0,03 
Soliditet, % 53 86 89 65 

 *Antalet aktier vid utgången av 2012 inkluderar den emission som registrerades 28 januari 2013 då emissionen slutförts per    
utgången av 2012 

http://www.lightlab.se/pressmeddelanden/2013/1284587/lightlab_sweden_ab_haller_presentationsmote_och_demonstrerar_prototyp.aspx
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DETTA ÄR LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) 
Bolaget har utvecklat en teknikplattform baserad på unika kunskaper om sambanden mellan fältemission, 
emission av elektroner från kalla katoder och ljusgenerering genom lyspulver. 
Avsikten är att kommersialisera belysningsprodukter i samarbete med industriella partners. Resultatet av 
LightLabs utveckling hittills är en energieffektiv belysningsteknik med lovande belysningsegenskaper utan 
användning av kvicksilver. I Bolaget finns stor erfarenhet och omfattande kunskaper om belysningsteknologins 
olika egenskaper och användningsområden. Resultaten från Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete har 
löpande skyddats genom kvalificerat patentarbete. 
 
LightLabs aktie handlas på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Antalet 
aktieägare uppgick vid periodens slut till över 4 000. 
 
 

VD-ord 
Årets första kvartal var händelserikt och vi tog flera betydande steg i teknikutvecklingen samtidigt som 
marknaden fortsatte att utvecklas på ett för LightLab gynnsamt sätt. Målsättningen för kvartalet var att 
demonstrera bolagets första integrerade lampa för industriella aktörer, och för våra aktieägare, samt att 
genomföra förstärkningar av teknikorganisationen inom ett av bolagets kärnområden, processutveckling. Vi 
har nu en första prototyp framme och den mottogs överlag positivt. Vi för nu en fortsatt dialog med flera 
industriella partners som explicit efterfrågat en komplett lösning med ljuskälla och integrerad elektronik för 
allmänbelysning. De egenskaper som vi visade med hjälp av prototypen och den kostnadsstruktur som vi 
presenterat för ett antal stora producenter har skapat ett fortsatt gott intresse för den nya kvicksilverfria 
lösning som vi utvecklar. Flera producenter ger oss direkt återkoppling på att konceptet är intressant och att 
ingen industriell aktör har visat en så konkurrenskraftig lösning.  Tidigare har endast akademiska lösningar 
demonstrerats enligt de stora producenterna. Vi är ännu inte helt framme med utvecklingen men vi angriper 
varje återstående utmaning systematiskt för att på bästa och effektivaste sätt säkra resultat. Det finns 
utrymme på marknaden för en teknik som kan förena låg kostnad och bra egenskaper och som samtidigt är 
miljövänlig. Det är dock tydligt att det inte räcker med att vara kvicksilverfri utan vi måste vara bättre på flera 
punkter än lågenergilampan vilket vi tydligt klargjort i vår marknadsanalys. Vi har potential att lyckas med 
detta. 

Jag är nöjd med att organisationen har levererat bolagets första fungerande lampprototyp och att reaktionen 
har varit positiv. Kommande månader skall prestanda förbättras så att vi kan inleda systematiska 
egenskapsmätningar. Den lampa vi tagit fram med elektronik och samtliga delar är en direkt glödlamps-
ersättare anpassad för att kunna skruvas in i en ”vanlig” sockel av modell E 27. Ljusutbytet är inte tillräckligt 
bra ännu men orsakerna är klarlagda och planen för att nå målprestanda är tydlig. Den 26 mars genomförde 
vi en demonstration för flera av våra intresserade aktieägare. 

Jag har sagt det tidigare men det tål att upprepas, det finns utmaningar och risker kvar innan vår unika 
lösning är färdigutvecklad, men vi ser inga fundamentala tekniska och marknadsmässiga hinder för 
kommersialisering av vår teknik för allmänbelysning. Vi följer tidplanen med målet att ha en fungerande 
lösning och ett första avtal om produktion på plats under 2013. 
 
Som jag tidigare berättat så har vi gjort flera viktiga rekryteringar av spetskompetens under året. Samtliga har 
kommit in i verksamheten på ett bra sätt. 
 
Vi utvecklar kontinuerligt flera delar av teknikplattformen och drivelektroniken, som är en central funktion i 
vår lösning, kan kostnadsrationaliseras ytterligare som en konsekvens av att ljuskällan kan produceras med 
snävare toleranser. Detta är en viktig förutsättning för högt produktionsutbyte och därmed låg 
produktionskostnad. 
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Vi för löpande en konstruktiv dialog med flera partners och underleverantörer. Flera materialleverantörer och 
samarbetspartners kontaktar oss vilket är ett gott tecken på att seriösa aktörer ser potentialen i marknaden 
för det vi utvecklar. 

Det som är mycket intressant för oss är de tydliga signaler vi får från marknaden att det saknas bra långsiktiga 
alternativ till CFL inom högvolymsegmentet som nu pressas av myndigheter och regleringar. LED är 
naturligtvis en teknik som kommer att utvecklas starkt de närmsta åren men den samlade bedömningen 
bland analytiker och tillverkare är fortfarande att kostnadsnivån är för hög för att kunna bli en dominerande 
teknik för allmänbelysning de närmsta åren. Responsen på LightLabs teknik är positiv och intresset för 
alternativ är stort i både Kina och andra länder. Detta stärker oss både i den fortsatta utvecklingen och i 
ambitionen att nå målet om en produktionsstart under 2014. 

Avslutningsvis vill jag kommentera det faktum att LightLab nu har möjlighet att förstärka styrelsen med en 
internationellt erfaren veteran med lång erfarenhet från exekutiva befattningar i belysningsindustrin. Göran 
Seifert har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar, bland annat för Philips Lighting i Asien, och 
denna unika branscherfarenhet ger oss tillgång till värdefull erfarenhet i ett viktigt skede för bolaget. 

 
Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab Sweden AB (publ) 
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FINANSIELL OCH ÖVRIG INFORMATION 
 
Organisation och personal 
LightLab bedriver verksamhet både i Sverige och i Taiwan. Koncernen omfattar moderbolaget LightLab Sweden 
AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightLab Asia Corp. i Taiwan och Bright Europe AB (vilande). LightLab 
Sweden AB (publ) ansvarar för koncernledning, forskning och utveckling. I LightLab Asia Corp. bedrivs 
laboratorieverksamhet, prototypproduktion, tester och utvärdering. 
 
Vid periodens utgång hade LightLab 28 medarbetare inklusive externa konsulter. Antalet medarbetare i Taiwan 
uppgick till 9. Totalt motsvarar antalet medarbetare 19,3 heltidsanställda. 

Teknologiutvecklingen 
LightLab följer tidigare annonserad plan för utveckling av en helintegrerad klotlampsprototyp. I mitten av 
januari blev den första funktionella prototypen klar på laboratoriet, alltså den första helintegrerade prototyp 
som genererar ljus när den skruvas in i en vanlig standard E27-sockel kopplad till ett normalt vägguttag.  

Prestanda och egenskaper har därefter successivt förbättrats och arbetet fortsätter under de närmaste 
månaderna med förbättringar av prototypen mot producerbarhet i hög volym. Detta sker inom följande 
områden: 

1) Arbetet med glas fortsätter med ytterligare kompetens knuten till bolaget. Detta är inte kopplat till 
LightLabs belysningsteknologi som sådan utan fokus är anpassningar för producerbarhet och 
produktionsutbyte. 

2) Drivelektroniken har gjorts robustare och utvecklingen av nästa version har nu påbörjats för att 
ytterligare dra ned tillverkningskostnad och optimera prestanda. 

3) Ljusbilden har förbättrats väsentligt och arbetet med detta fortsätter.  
4) Ytterligare förbättring av prestanda. Detta är inte enbart inriktat på de första prototyperna utan är en 

del av det kontinuerliga teknikutvecklingsarbetet mot produkt.  
5) Katodens tillverkningsprocess är mycket viktig för lampans egenskaper och för hur ljuskällan skall 

kunna produceras effektivt.  Ytterligare förstärkning i form av expertis i världsklass har knutits till 
bolaget och har nu aktiv del i utvecklingen.  

 
Framtidsutsikter 
LightLab bedriver verksamhet för att utveckla en ny teknik för belysning. Bolaget bedömer att det finns en 
mycket stor potential på belysningsmarknaden.  

Det finns ett stort behov av ny belysningsteknologi. Detta behov skapas av starka krav på minskad 
miljöpåverkan genom energieffektivisering och giftfrihet. EU-länderna och en rad andra länder, inklusive Kina, 
har beslutat om en gradvis utfasning av glödlampor och ytterligare myndighetsbeslut ställer krav på ett 
teknikskifte inom belysningsmarknaden. LightLabs teknologi passar väl in i detta teknikskifte och om Bolaget 
lyckas i pågående utvecklingsarbete finns en betydande potential för Bolaget. 
 
LightLabs verksamhet är baserad på avancerad forskning och utveckling. Forskning på ett nytt område, i vårt 
fall belysning baserad på fältemissionsteknologi, innehåller teknologiska och marknadsmässiga risker. Styrelsen 
bedömer dock att riskerna i verksamheten motiveras av det potentiellt höga marknadsvärde som ett 
kommersiellt genombrott kan innebära.  
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Resultat och ställning 
Koncernresultatet efter finansiella poster uppgick till TSEK -6 690 (-7 535), varav TSEK -2 610 (-2 976) avsåg 
personalkostnader. Under december 2012 genomfördes en emission som tillförde bolaget MSEK 13,5 före 
emissionskostnader i januari 2013. Under april 2013 genomfördes en emission med stöd av teckningsoption 
TO4 som tillförde bolaget 13,4 mkr före emissionskostnader. 

 Patent 
LightLabs patentportfölj innehåller totalt 69 patent och patentansökningar. Patenten är fördelade över 15 
patentfamiljer. 

Närstående transaktioner 
Till aktieägare och styrelseledamoten Magnus Stuarts bolag CCA Chieftain Corp. AB har konsultarvode utgått 
med 151 000 SEK.  

Redovisningsprinciper och granskning 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. 

Antal utestående aktier och optioner 
Vid den extra bolagsstämman 5 mars 2013 beslutades att genomföra sammanläggning av aktier innebärande 
att ett hundra (100) gamla aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Genom sammanläggningen minskade 
antalet aktier från 360 655 992 till 3 606 559.  
 
På årsstämman 2010 beslutades att emittera högst 800 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption skall, 
under perioden till och med den 31 maj 2013, berättiga till teckning av ny B-aktie till en teckningskurs om 11 
SEK. 
 
 
 
Kommande rapportering 
     2013 08 22        Kvartalsrapport 2 
     2013 11 14          Kvartalsrapport 3 
     2014 02 20     Bokslutskommuniké 
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Bolagets styrelse 
Erik Åsbrink, styrelseordförande  Kristina Fahl, styrelseledamot 
Teckningsoptioner: 1 619 048   Teckningsoptioner: 179 524 
A-aktier: 0     A-aktier: 0 
B-aktier: 62 518    B-aktier: 6 600 

Björn Varnestig, styrelseledamot  Christer Lindberg, styrelseledamot 
Teckningsoptioner: 210 614   Teckningsoptioner: 652 999 
A-aktier: 0     A-aktier: 0 
B-aktier: 6 712    B-aktier: 26 033 

Björn Karlsson, styrelseledamot  Magnus Stuart, styrelseledamot 
Teckningsoptioner: 302 486    Teckningsoptioner: 6 400 
A-aktier: 0     A-aktier: 0 
B-aktier: 11 338    B-aktier: 24 995 
  

Bolagets verkställande ledning 
Jan-Erik Lennefalk, VD 
Teckningsoptioner: 732 545 
A-aktier: 0  
B-aktier: 22 941 
 
 
Stockholm 2012-05-16 
 
Styrelsen 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab Sweden AB (publ) 
Mobil: 0702-519 192 
 
Per Olsson, IR-ansvarig 
Mobil: 0730-804 959 
per.olsson@lightlab.se  
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RÄKENSKAPER 
 

Koncernresultaträkning 
(TSEK) 

2013                
Jan-Mars  

2012                
Jan-Mars 

2011                
Jan-Mars 

2012  
jan-dec 

Rörelsens intäkter     
Övriga rörelseintäkter 740 - - 834 
     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader -4 747 -4 387 -3 327 -20 243 
Personalkostnader -2 610 -2 976 -1 611 -10 767 
Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar -104 -171 -142 -687 

     
Rörelseresultat -6 721 -7 534 -5 080 -30 863 
     
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 41 11 14 374 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -10 -12 -30 -77 
     
Resultat efter finansiella poster -6 690 -7 535 -5 096 -30 566 
     
Årets resultat -6 690 -7 535 -5 096 -30 566 

 
 

Koncernbalansräkning  
(TSEK) 

2013                                  
Mars 

2012                                  
Mars 

2011                                  
Mars 

2012                                  
Dec 

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar 1 710 2 267 1 522 1 893 
Finansiella anläggningstillgångar - 5 5 - 
Summa anläggningstillgångar 1 710 2 272 1 527 1 893 
     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 1 532 1 570 2 470 12 548 
Kassa och bank 7 672 24 708 26 791 4 891 
Summa omsättningstillgångar 9 204 26 278 29 261 17 439 
     
Summa tillgångar 10 914 28 550 30 788 19 332 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital 5 736 24 512 27 424 12 524 
Långfristiga skulder 789 1 469 1 469 819 
Kortfristiga skulder 4 389 2 569 1 895 5 989 
Summa eget kapital och skulder 10 914 28 550 30 788 19 332 
     
Ställda säkerheter inga inga inga inga 
Ansvarsförbindelser inga inga inga inga 
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Förändringar i koncernens eget kapital 
(TSEK) 

2013                                  
Mars 

2012                                  
Mars 

2011                                  
Mars 

2012                                  
Dec 

Ingående eget kapital enligt 
balansräkning 12 524 10 183 1 793 10 183 
     
Valutakursdifferenser -98 141 -146 -67 
Periodens resultat -6 690 -7 535 -5 096 -30 566 
Nyemission - 21 723 30 873 32 974 
     
Eget kapital vid periodens utgång 5 736 24 512 27 424 12 524 

 
 
 
 

Kassaflödesanalys för koncernen 
(TSEK) 

2013                
Jan-Mars 

2012             
Jan-Mars 

2011                
Jan-Mars 

2012  
jan-dec 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapitalet -6 586 -7 364 -4 954 -29 879 
     
Förändringar i rörelsekapitalet     
Minskning/ökning av kortfristiga 
fordringar 11 016 1 475 -922 - 9 503 
Ökning av kortfristiga skulder -1 600 -861 -1 417 2 559 
     
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 2 830 -6 750 -7 293 -36 823 
     
Investeringsverksamheten     
Förvärv inventarier -104 -329 -37 -398 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -104 -329 -37 -398 
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission - 21 723 30 873 32 974 
Amortering av lån -30 - - -650 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -30 21 723 30 873 32 324 
     
Periodens kassaflöde 2 696 14 644 23 543 -4 897 
     
Ingående likvida medel 4 891 9 955 3 285 9 955 
Kursdifferenser 85 109 -37 -167 
Utgående likvida medel 7 672 24 708 26 791 4 891 

 
 


	Kvartal 1, januari - mars 2013
	Händelser efter rapportperiodens utgång
	Nyckeltal koncernen
	2011-03-31
	2012-03-31
	2012-12-31
	*Antalet aktier vid utgången av 2012 inkluderar den emission som registrerades 28 januari 2013 då emissionen slutförts per    utgången av 2012
	Detta är LightLab Sweden AB (PUBL)
	VD-ord

	Finansiell och övrig information
	Organisation och personal
	Teknologiutvecklingen
	Framtidsutsikter
	Kommande rapportering
	Bolagets styrelse
	Bolagets verkställande ledning

	Räkenskaper

