
LightLab Sweden AB (publ) 556585-8981  Bokslutskommuniké 2013, oktober december 2013 1 
 

 

LightLab Sweden AB (publ) 
Bokslutskommuniké 2013 

 
 

JANUARI – DECEMBER 2013 
 En första helintegrerad prototyp blir klar i mars enligt plan 
 Samarbete inleds med industriföretaget Xiamen Topstar  
 Styrelsen beslutar om ändrat fokus från teknikutveckling till affärsutveckling 
 Energimyndigheten beviljar anslag 

 
OKTOBER – DECEMBER 2013 

 Nyemission genomförs med överteckning 
 Licensavtal tecknas med NEP 
 Teknikorganisationen i Taiwan avvecklas och utvecklingsarbetet flyttas till Uppsala 

 
HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

 Medverkar och visar prototyp trådlöst styrd av iPadapp på WFES 2014 i Abu Dhabi 
 Möjligheter till licensintäkter föranleder ändrade redovisningsprinciper 
 Samarbete inleds med Osram (China) Fluorescent Materials kring ljuspulver för EEE Light™ 

Technology 
 
 

Nyckeltal koncernen 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 
Antal aktier vid periodens utgång 15 735 420 360 655 992* 29 085 161 13 220 528 10 496 940 
Antal aktier efter utspädning 15 735 420 360 655 992 29 085 161 13 220 528 10 496 940 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 4 690 020 85 366 008 25 781 840 12 405 209 8 640 402 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 5 490 020 86 166 008 26 781 840 12 405 209 8 640 402 
Aktiekurs, kr 2,89 0,09 0,38 4,16 10 
Resultat/aktie före utspädning, kr -3,21 -0,36 -0,86 -1,77 -1,95 
Resultat/aktie efter utspädning, kr -2,74 -0,35 -0,86 -1,77 -1,95 
P/E-tal, ggr Neg Neg Neg Neg Neg 
Eget kapital/aktie före utspädning 2,35 0,03 0,35 0,14 0,14 
Eget kapital/aktie efter utspädning 2,35 0,03 0,35 0,14 0,14 
Soliditet, % 84 65 68 27 28 

*Antalet aktier vid utgången av 2012 inkluderar den emission som registrerades 28 januari 2013 då emissionen slutförts per utgången av 2012 
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DETTA ÄR LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) 
LightLab är ett utvecklingsföretag som utvecklar miljövänlig ljusteknologi, där ljus kan framställas energi- och 
kostnadseffektivt utan användning av kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen. Bolaget har byggt upp en 
patentportfölj för sin teknologi inom området fältemission för allmänbelysning. LightLab har genom 
att investera i FoU utvecklat en högteknologisk teknikplattform. 
 
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 
Under 2013 har LightLab tagit viktiga steg framåt. Ett av de viktigare tog vi i mitten av januari, då vi 
färdigställde den första integrerade funktionella prototypen som i mars presenterades för våra aktieägare, en 
kvicksilverfri lampa, baserad på LightLabs egenutvecklade teknologi.   
 
Styrelsen konstaterade i augusti att bolagets teknikplattform nu nått en sådan nivå, att vi kan förskjuta 
verksamhetens inriktning från produkt- och teknikutveckling till affärsutveckling, vilket bland annat inkluderar 
bearbetning av marknadens ledande aktörer inom belysningsbranschen. 
  
Styrelsen satte som mål att etablera LightLab som ett ledande teknikbolag i belysningsbranschen, och 
beslutade samtidigt om en rationalisering av bolagets tekniska organisation i syfte att sänka kostnaderna. Den 
innebär bland annat att vi koncentrerar utvecklingen till Uppsala, då vi bedömer att det ger bäst 
förutsättningar att färdigställa tekniken, samtidigt som vi får möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten i 
samverkan med olika regionala kompetenscentra.  
 
När det gäller teknikutvecklingen har den varit mycket tillfredsställande på flera delområden. Bland annat 
överträffades det tidigare målet om ett ljusflöde om 400 lm. Vi har nu nått över 500 lm från en ljuskälla av 
typen ”glödlampsformat”, och en effektfaktor på 0.9 med en verkningsgrad på elektroniken nära 90 procent. 
En väsentlig belysningsegenskap är Color Rendering Index (CRI), där vi ligger över 85, med en toppnotering på 
92, vilket är mycket bra i relation till andra tekniker. 
 
Vårt mål har varit att utveckla en prestanda som väl matchar lågenergilampor, det vill säga 50lm/w vid cirka  
4 000 K (vitt ljus) och ett CRI på cirka 90 med en förväntad livstid på omkring sex år.  
Katoden och elektroniklösningen är idag nära målen för prestanda. Resterande arbete med katoden fokuseras 
nu på produktionsaspekter och på att höja emissionsnivån. Geometrin på katoden har nått tillräckligt goda 
egenskaper.  
 
De ljuspulver som våra partner tagit fram specifikt för elektronemission nådde inte ända fram till uppsatta mål 
under året. Arbetet med utveckling av nya material och specifika behandlingar av materialsystemet fortsätter i 
samverkan med existerande och nya partner. Under 2014 höjer vi målet för ljuspulvrets effektivitet mot 
bakgrund av att potentialen bekräftats av flera av våra nya samarbetspartner. Att höja ribban för 
energieffektiviteten är enligt vår bedömning nödvändigt och ligger i linje med marknadsutvecklingen.  
 
För att nå målen avseende effektivitet och livslängd är ljuspulverutvecklingen central. I juli inleddes ett 
samarbete med Xiamen Topstar New Materials, som under första kvartalet 2014 gick in i fas två, för att uppnå 
en gemensamt överenskommen prestanda när det gäller ljuspulvrets energieffektivitet.  
En viktig del i LightLabs utvecklingsstrategi är att skapa samarbeten med ledande aktörer i belysningsbranschen 
för att EEE Light™, LightLabs belysningsteknik, ska bli konkurrenskraftig på kort och lång sikt.  
 
Vi har etablerat ytterligare en stark välrenommerad partner i Osram (China) Fluorescent Materials, för 
utveckling av ett nytt innovativt ljuspulver anpassat för LightLabs EEE Light™ teknik. Att få in fler aktörer i EEE 



LightLab Sweden AB (publ) 556585-8981  Bokslutskommuniké 2013, oktober december 2013 3 
 

Light™ är nödvändigt, för att skapa valfrihet för våra kunder och för att stärka teknologiplattformen med stöd 
av starka varumärken. 
 
Som en del i strategin mot ökad affärsutveckling har vi träffat en överenskommelse med Intralink om att 
utveckla och implementera en strategi för lansering av LightLabs teknologi i Kina. Intralink spelar en viktig roll 
när det gäller att identifiera nyckelkunder och potentiella partner och att bearbeta dessa i syfte att etablera 
partnerskap mellan LightLab och betydande tillverkare i regionen.  
 
I december lanserade vi LightLabs licensprogram, där vi erbjuder vår unika teknologi för tillverkning av en 
energieffektiv, kostnadseffektiv och helt kvicksilverfri belysning. Efter flera års utvecklingsarbete möjliggör nu 
EEE Light™ en smidig övergång till bättre belysning. De tre E:na i namnet representerar de tre stora fördelarna 
med tekniken: Energy, Environment, Economy, det vill säga låg energiförbrukning och miljöomsorg, till bra pris 
för kund och producent.  
 
I december tecknade LightLab ett licensavtal med Norrtelje Elektronikpartner (NEP), avseende en lösning för 
trådlös styrning av belysning. Licensavtalet avser en Bluetooth-baserad trådlös lösning som ger användaren 
möjlighet att styra sin belysning från sin smarta telefon och surfplatta. Produkten har lanserats i form av en 
applikation under januari 2014 på mässan WFES i Abu Dhabi. Intresset var stort för EEE Light™ och dess 
möjlighet att regleras trådlöst.  
För LightLab är aktieägarnas förtroende avgörande.  Under oktober genomfördes en företrädesemission för 
aktieägarna, där närmare 90 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Intresset var så 
stort att emissionen blev övertecknad. 
  
LightLabs mål är att bli en ledande aktör på den globala belysningsmarknaden Vår strategi är att med tekniken 
på plats och rätt partner, ska våra marknadsaktiviteter nu leda till affärer. Licensprogrammet EEE Light™ är 
kommunicerat och presenterat för flera marknadsledande belysningsaktörer och arbetet utökas under 2014 
med egna och externa resurser på flera marknader. Under 2013 och inledningen på 2014 har vi kontaktat 
aktörer i bland annat Kina, Japan, Europa och USA. Målet kvarstår, att under 2014 skapa intäkter genom 
licensavtal. 
 
Sammanfattningsvis är det med stor tillförsikt som vi utvecklar EEE Light™, i samverkan med våra partner, med 
målet att licensiera tekniken under året. 
 
 
Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab Sweden AB (publ) 
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FINANSIELL OCH ÖVRIG INFORMATION 
 
Organisation och personal 
Koncernen omfattar moderbolaget LightLab Sweden AB (publ) och de helägda dotterbolagen LightLab Asia 
Corp. i Taiwan och Bright Europe AB (vilande) samt LightLab Operations AB (vilande). LightLab Sweden AB 
(publ) ansvarar för koncernledning, forskning och utveckling.   
 
Vid periodens utgång hade LightLab 13 medarbetare inklusive externa konsulter. Antalet medarbetare i Taiwan 
uppgick till 4. Totalt motsvarar antalet medarbetare 12 heltidsanställda. 

Under tredje kvartalet har en omorganisation gjorts av utvecklingsavdelningen. Ett nytt kompetenscenter har 
etablerats i Uppsala och verksamheten i Taiwan har reducerats till en kundsupportorganisation (FAEer och 
framtida FSEer, det vill säga Field Application och Field Sales Engineers). 

Teknologiutvecklingen 
Teknologiutvecklingen nådde under kvartal 4, 2013 en nivå som möjliggjorde för LightLab att lansera LightLabs 
belysningsteknologi EEE Light™ för licensiering och därigenom kunna föra konkreta diskussioner avseende avtal 
om produktion. Processen för tillverkning av Bolagets nanostrukturerade katod fortsatte under kvartalet att 
utvecklas väl, vid Bolagets utvecklingscentrum i Uppsala. Processen sker i nära samarbete med KTH Stockholm. 
Samarbetsprojektet, tillsammans med kinesiska Xiamen Topstar, kring utveckling av ett optimerat ljuspulver 
genererade resultat som ska utvecklas vidare under 2014. Vidare nådde under kvartalet utvecklingen av en 
lösning för trådlös styrning av belysning baserad på LightLabs EEE Light™ teknik, en nivå som möjliggjorde 
lansering under januari 2014.  

Kommersiell utveckling 
I december lanserades LightLabs licensprogram, EEE Light™ där E:na i namnet representerar de tre stora 
fördelarna med tekniken: Energy, Environment, Economy. En överenskommelse har träffats med Intralink om 
att utveckla och implementera en strategi för lansering av LightLabs teknologi i Kina. I december tecknade 
LightLab ett licensavtal med Norrtelje Elektronikpartner avseende en lösning för trådlös styrning av belysning. 
Licensavtalet avser en Bluetooth-baserad trådlös lösning som ger användaren en möjlighet att styra sin 
belysning från sin smarta telefon och surfplatta.  
 
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, utifrån starka krav på minskad miljöpåverkan genom 
energieffektivisering och giftfrihet. EU 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 väl i 
pågående utvecklingsarbete, finns en betydande potential för Bolaget. 
 
LightLabs verksamhet är baserad på avancerad forskning och utveckling. Att forska på, och utveckla ett nytt 
område, i vårt fall belysning baserad på fältemissionsteknologi, innebär teknologiska och marknadsmässiga 
risker. Styrelsen bedömer dock att riskerna i verksamheten motiveras av det potentiellt höga marknadsvärde 
som ett kommersiellt genombrott kan innebära.  
 
 
 
 
 



LightLab Sweden AB (publ) 556585-8981  Bokslutskommuniké 2013, oktober december 2013 5 
 

Resultat och ställning 
Koncernresultatet för fjärde kvartalet efter finansiella poster uppgick till TSEK 5 373 (11 521), varav 
TSEK -3 886 (-2 552) avsåg personalkostnader. Koncernresultatet för helåret efter finansiella poster uppgick till 
TSEK -15 052 (-12 163), varav TSEK -12 339 (-10 767) avsåg personalkostnader.  Under 2013 genomfördes två 
nyemissioner varav en med stöd av teckningsoption TO4 som tillförde bolaget 13,4 mkr före 
emissionskostnader samt en företrädesemission som tillförde bolaget 23,6 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 695 000 SEK och till aktieägare och styrelseledamoten Göran Seiferts bolag Anda Pacific Pte Ltd har 
konsultarvode utgått med 157 950 SEK. Styrelsens ordförande har erhållit 200 004 SEK i styrelsearvode och 
styrelseledamöterna Kristina Fahl, Christer Lindberg och Magnus Stuart har erhållit 100 000 SEK vardera. 
Avgående styrelseledamöter Björn Varnestig och Björn Karlsson har erhållit 41 670 SEK vardera, och  nyvalde 
Göran Seifert har erhållit 58 334 SEK i styrelsearvode för perioden. 

Byte av redovisningsprinciper  
Styrelsen har gjort bedömningen att det föreligger möjligheter till intäkter med start under år 2014. Detta har 
föranlett att Bolaget från och med 31 december 2013 kommer bolagets utvecklings- och patentkostnader att 
aktiveras. För att uppnå jämförelsebarhet har jämförelse belopp för 2012 justerats som om den nya 
redovisningsprincipen tillämpats. Justeringsbeloppen har påverkat följande poster i de tidigare redovisade 
finansiella rapporterna. 

 
Koncernresultaträkning i sammandrag (TSEK) 2013 jan-dec  2012 jan-dec 
Aktiverade utvecklingskostnader 14 402  17 020 
Aktiverade patentkostnader 1 038  1 383 
Rörelseresultat 15 440  18 403 
Periodens resultat 15 440  18 403 
    
Balansräkning i sammandrag (TSEK)    
Utvecklingskostnader 14 402  17 020 
Aktiverade patentkostnader 1 038  1 383 
Summa anläggningstillgångar 15 440  18 403 
Summa tillgångar 15 440  18 403 
Eget kapital 15 440  18 403 

 

Granskning 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Denna rapport har inte 
granskats av bolagets revisorer. 

Antal utestående aktier och optioner 
I oktober genomfördes en företrädesemission genom utgivande av units, varigenom en (1) unit utgjordes av tre 
(3) nyemitterade aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2013/2014. Genom nyemissionen 
nyemitterades 9 441 252 aktier av serie B och antalet aktier i LightLab ökade till 15 735 420 medan 
aktiekapitalet ökade med cirka 9 441 254,42 SEK till 15 735 424,03 SEK.  
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Kommande rapportering 
    2014-05-08     Kvartalsrapport 1 

  2014-04-03    Årsredovisning publik 
    2014-05-08     Årsstämma 
    2014-08-21    Kvartalsrapport 2 
    2014-11-13     Kvartalsrapport 3 
    2015-02-19     Bokslutskommuniké 
 

 
Bolagets styrelse 
Erik Åsbrink, styrelseordförande  Kristina Fahl, styrelseledamot 
Teckningsoptioner: 8 000   Teckningsoptioner: 3 300 
A-aktier: 0     A-aktier: 0 
B-aktier: 86 518    B-aktier: 16 500 

Christer Lindberg, styrelseledamot  Göran Seifert, styrelseledamot 
Teckningsoptioner: 13 016   Teckningsoptioner: 3 500 
A-aktier: 0    A-aktier: 0 
B-aktier: 65 081    B-aktier: 17 500 

Magnus Stuart, styrelseledamot 
Teckningsoptioner: 11 386      
A-aktier: 0       
B-aktier: 60 463     
  

Bolagets verkställande ledning 
Jan-Erik Lennefalk, VD 
Teckningsoptioner: 16 072 
A-aktier: 0  
B-aktier: 80 360 
 
 
Stockholm 2014-02-20 
 
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 
 
 
 

  

mailto:per.olsson@lightlab.se
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RÄKENSKAPER 
    
 
Koncernresultaträkning (TSEK) 

2013  
okt-dec 

2012  
okt-dec 

2013  
jan-dec 

2012  
jan-dec 

Rörelsens intäkter     
Aktiverade 
utvecklingskostnader 14 402 17 020 14 402 17 020 
Övriga rörelseintäkter 2 570 1 684 834 
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader -4 820 -3 298 -18 150 -18 860 
Personalkostnader -3 886 -2 552 -12 339 -10 767 
Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar -353 -169 -687 -687 
Rörelseresultat 5 345 11 571 -15 090 -12 460 

     
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 55 -24 167 374 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -27 -26 -129 -77 
Resultat efter finansiella 
poster 

5 373 11 521 -15 052 -12 163 

     
Årets resultat 5 373 11 521 -15 052 -12 163 

 
 
Koncernbalansräkning  
(TSEK) 2013-12-31 2012-12-31 
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 33 843 18 403 
Materiella anläggningstillgångar 1 666 1 893 
Finansiella anläggningstillgångar - - 
Summa anläggningstillgångar 35 509 20 296 
   
Omsättningstillgångar   
Fordringar 1 694 12 548 
Kortfristiga placeringar - - 
Kassa och bank 18 155 4 891 
Summa omsättningstillgångar 19 849 17 439 
   
Summa tillgångar 55 358 37 735 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 49 320 30 927 
Långfristiga skulder 579 819 
Kortfristiga skulder 5 459 5 989 
Summa eget kapital och skulder 55 358 37 735 
   
Ställda säkerheter inga inga 
Ansvarsförbindelser inga inga 
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Förändringar i koncernens eget kapital 
(TSEK) 2013-12-31 2012-12-31 
Påverkan på det egna kapitalet till följd av 
ändrad redovisningsprincip   
Tidigare redovisat resultat - -30 566  
Effekt av byte av redovisningsprincip från 
2012 18 403 18 403  
Tidigare redovisat ingående eget kapital 12 524 -  
 30 927 -12 163* 
Ingående eget kapital enligt balansräkning 30 927 10 183  
Valutakursdifferenser   
Periodens resultat -129 -67  
Nyemission -15 052 -12 163* 
 33 574 32 974  
Eget kapital vid periodens utgång 49 320 30 927 

* Resultat per 2012-12-31 överensstämmer ej med fastställd årsredovisning 2012 till följd av ändrad redovisningsprincip. 
 

 
Kassaflödesanalys för koncernen 
(TSEK) 

2013  
okt-dec 

2012  
okt-dec 

2013  
jan-dec 

2012  
jan-dec 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapitalet 5 726 11 690 -14 365 -11 476 
     
Förändringar i rörelsekapitalet     
Minskning/ökning av kortfristiga 
fordringar -292 -10 151 10 854 - 9 503 
Ökning av kortfristiga skulder 960 2 108 -530 2 559 
     
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 6 394 3 647 -4 041 -18 420 
     
Investeringsverksamheten     
Immateriella tillgångar -15 440 -18 403 -15 440 -18 403 
Förvärv inventarier - 204 -483 -398 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -15 440 -18 199 -15 923 -18 801 
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission 20 397 11 251 33 574 32 974 
Amortering av lån -150 -135 -240 -650 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 20 247 11 116 33 334 32 324 
     
Periodens kassaflöde 11 201 -3 436 13 370 -4 897 
     
Ingående likvida medel 7 107 8 529 4 891 9 955 
Kursdifferenser -153 -202 -106 -167 
Utgående likvida medel 18 155 4 891 18 155 4 891 
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