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kvartalsrapport oktober–december 2012
Bokslutskommuniké 2012

renodling, omstrukturering, nysatsning
– finansiell och operationell

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om 
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande torsdagen den 28 februari 2013, kl. 08.30 (CET).

¢ �Renodling – affärsområdet Engine Efficiency avyttrat, reavinsten uppgår till 83,5 mkr,  
redovisas som avyttrad verksamhet

¢ Företrädesemission om 83,9 mkr genomförd

¢ Räntebärande skulder om cirka 160 mkr lösta under fjärde kvartalet 2012

¢ �Omstrukturering inom bioenergi inleds, fokus på fortsatt tillväxt i Tyskland och Storbritannien  
samt Saxlunds och SRE:s grundaffärer

¢  Besparingar inom koncernen efter försäljning av affärsområdet Engine Efficiency ska successivt 
sänka kostnadsmassan med 10-15 mkr på årsbasis, full effekt väntas andra halvåret 2013

¢ Fjärde kvartalets omsättning och resultat fortsatt svagt

¢ �Resultatet i kvarvarande verksamhet under kvartal 4 har belastats med 82,4 mkr av  
engångskaraktär, varav 57,6 mkr hänför sig till nedskrivning av uppskjuten skatt

Kvartal 4, oktober–december 2012, kvarvarande verksamhet
¢ Nettoomsättningen uppgick till 55,1 mkr (110,6 mkr)

¢ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –52,6 mkr (–13,7 mkr)

¢ Resultatet efter skatt uppgick till –120,0 mkr (–12,2 mkr)

¢ Resultatet per aktie uppgick till –0,25 kr (–0,07 kr)

Kvartal 1-4, januari–december 2012, kvarvarande verksamhet
¢ Nettoomsättningen uppgick till 316,9 mkr (367,4 mkr)

¢ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –104,1 mkr (– 84,4 mkr)

¢ Resultatet efter skatt uppgick till –166,2 mkr (–69,9 mkr)

¢ Resultatet per aktie uppgick till –0,54 kr (–1,31 kr)

Väsentliga händelser efter periodens slut
¢ Riktad nyemission av 12 087 454 aktier à 0,59 kr/aktie till GEM Global Yield Fund Ltd.

För ytterligare information
¢ Rolf Hasselström, koncernchef och vd: 08-466 45 00, 070-594 79 60

¢ Niklas Johansson, vice vd, Investor Relations: 08-466 45 11, 070-592 54 53

¢ Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir.: 0532-611 22, 070-330 05 02
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koncErnchEFEns kommEntAr 
Efter hårt arbete och omfattande åtgärder startade 2012 avsevärt bättre än 2011, med betydande lönsamhetsförbättring under 

det första halvåret. Sommarens drastiska försämring av makroklimatet slog dock hårt mot omsättning och resultat under kvartal 

3 och 4 där kundernas osäkerhet speglats i att projekt senarelagts och beslut om investeringar skjutits på framtiden. För att vända 

verksamheten har därför koncernen inlett ett arbete för finansiell och operationell renodling, omstrukturering och nysatsning.

Efter försäljningen av Engine Efficiency, den företrädesemission som genomfördes i kvartal 4 och de andra åtgärder som 

genomförts, har koncernen nu i stort sett inga räntebärande skulder. 

Detta innebär att finansnettot kommer att förbättras med cirka 

20 msek i årstakt. Vi fortsätter samtidigt arbetet med koncernens 

rörelsekapitalfinansiering framgent för säkerställa en ändamålsenlig 

kapitalstruktur och resurser för fortsatt expansion inom energi- och 

miljöteknik. Framåtriktat förbättras också kassaflöden i den löpande 

verksamheten i takt med att lönsamheten förbättras.

 Opcon omorganiserar även ledningsstrukturen. Inom 

bioenergiverksamheten i Sverige har en ny organisation nu satts 

på plats med en väsentligt lägre kostnadsstruktur än tidigare. Inom 

Waste Heat Recovery har ledningen bytts ut och en omedelbar 

besparing om cirka 5 msek i årstakt har genomförts. Organisationen 

inom Waste Heat Recovery kommer att fortsatt anpassas efter 

marknadsapplikationer med ett än tydligare fokus mot ökad 

försäljning. Dessutom samordnas koncernens ekonomifunktioner 

under en ny ledning på koncernivå. Detta skall ge bättre kontroll och fokus på uppföljning. Totalt räknar vi med att sänka 

kostnadsnivån med 10-15 mkr i årstakt.

 Trots det besvärliga makroekonomiska läget på kort sikt kvarstår den positiva synen på de långsiktiga möjligheterna. Vi ser 

ett fortsatt växande intresse för våra produkter inom såväl Waste Heat Recovery som kompressorteknik med konkreta, stora, 

tillväxtmöjligheter. Utvecklingen av Opcons kompressorteknik – inom ramen för dotterbolaget Svenska Rotor Maskiner – har 

fortsatt mycket positivt med Kina som fokusmarknad där stora utvecklingsuppdrag kommer att bidra till tillväxt och lönsamhet 

under lång tid framåt.

 Inom Waste Heat Recovery sker en omfokusering av marknadsinsatserna från den svenska mot andra marknader med högre 

elpriser och därmed tydligare kundnytta. Ett fortsatt stort intresse från kunder inom i stort sett alla segment kvarstår trots 

konjunkturläget som dock påverkar beslutsprocesser hos kund. Applikationerna inom småskalig kraftvärme, som utvecklats i 

samarbete mellan organisationen i den svenska bioenergiverksamheten och organisationen inom Waste Heat Recovery, har rönt 

stort intresse och antalet förfrågningar har ökat under året. Generellt har volymen utestående offerter och förfrågningar ökat 

under året. Antalet offerter för potentiella avslut i närtid har också ökat, trots osäkerheterna runt kunders beslutsprocesser.

 I den svenska bioenergiverksamheten ser möjligheterna till lönsamhet bättre ut inom såväl rökgaskondensering som 

hanteringssystem där bland annat en rationalisering av tillverkningsstrukturen redan gjorts. Genom ett licensavtal kopplat 

till ett tillverkningsavtal har bioenergiverksamheten tillförts både lönsamhet samt säkerställt en konkurrenskraftig tillverkning 

av nyckelkomponenter. Marknadsinsatser utanför den svenska marknaden på rökgaskondensorområdet förväntas också få 

genomslag under 2013. Tillsammans med de starka positioner vi byggt upp inom bioenergiområdet i Tyskland och England 

skapar detta en reell plattform för lönsamhet och att växa ifrån.

 

Stockholm den 28 februari 2013

Rolf Hasselström

Verkställande direktör och koncernchef, styrelseledamot
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koncErnEn, oktoBEr–dEcEmBEr, kvArvArAndE vErksAmhEt
Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden oktober–december uppgick till 55,1 mkr (110,6 mkr). Rörelseresultatet 
(EBIT) uppgick till –52,6 mkr (–13,7 mkr). Resultatet efter skatt uppgick till –120,0 mkr jämfört med –12,2 mkr föregående år. 
Resultatet per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –0,25 kr (–0,07 kr).

I resultatet ingår engångskostnader uppgående till 82,4 mkr, varav 57,6 mkr hänför sig till nedskrivning av uppskjuten 
skattefordran. Nedskrivningen har skett efter ändring av bolagsskatten till 22 % (11,8 mkr), efter försäljning av SEM och efter 
prövning enligt IFRS. Resterande del av engångskostnaderna uppgående till 24,8 mkr avser övriga kostnader, nedskrivningar och 
projektrevideringar inom affärsområdet Renewable Energy, varav 18,2 mkr hänför sig till den omstrukturering som inletts av den 
svenska bioenergidelen och cirka 6,6 mkr till ett enskilt projekt i Storbritannien. 

Enligt IFRS 5 redovisas resultat efter skatt om 1,8 mkr från Engine Efficiency fram till försäljningen samt reavinst om 83,5 mkr 
under avvecklad verksamhet. 

orderstock
• Orderstocken för de kommande tolv månaderna uppgår per den 31 december till 174 mkr 
I och med försäljningen av Engine Efficiency saknar tidigare orderboksrapportering jämförbarhet.

För att skapa en bättre förutsägbarhet framåt inom kvarvarande verksamhet som till allra största del är projektorienterad 
har rapporteringen lagts om. Då genomloppstider varierar kraftigt, en del projekt levereras under lång tid eller påbörjas först 
om över ett år, redovisas enbart order för de kommande tolv månaderna för att öka jämförbarheten med omsättning över år 
och kvartal. 

Orderstocken för de kommande tolv månaderna uppgick för kvarvarande verksamhet per den 31 december till 174 mkr. 

koncErnEn, jAnuAri–dEcEmBEr, kvArvArAndE vErksAmhEt
Omsättningen för kvarvarande verksamheter under perioden januari–december uppgick till 316,9 mkr (367,4 mkr). Rörelseresultatet 
(EBIT) uppgick till –104,1 mkr (–84,4 mkr). Resultatet efter skatt uppgick till –166,2 mkr jämfört med –69,9 mkr föregående år. 
Resultatet per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –0,54 kr (–1,31 kr). 

Resultat efter skatt om 12,1 mkr från Engine Efficiency fram till försäljningen, samt reavinst om 83,5 mkr från försäljningen 
redovisas under avvecklad verksamhet. 

Efter lönsamhetsförbättring under det första halvåret försämrades makroklimatet drastiskt under sommaren och början av 
hösten, vilket slog hårt mot omsättning och resultat under kvartal 3 med ytterligare inbromsning under kvartal 4. Detta har 
märkts i alla delar av verksamheten. Situationen förvärrades ytterligare av leveranssvårigheter till följd av brist på rörelsekapital 
och organisatoriska problem till följd av omstruktureringar. Omsättningen har också till större del än tidigare hänfört sig till större 
bioenergiprojekt där betydande projektomvärderingar i flera steg försämrat resultatet.

Samtidigt har kundernas osäkerhet också speglats i att projekt senarelagts och beslut om investeringar skjutits på framtiden. 
Inom bioenergi har den svenska verksamheten drabbats hårt där styrelsen nu beslutat om en mer genomgående omstrukturering 

av den integrerade satsning som gjorts inom den svenska bioenergidelen efter flera års stora förluster. Ledstjärna i arbetet blir back 
to basics och fokus på grundaffären inom bioenergi i gamla Saxlund och SRE, där en ny strategi nu utarbetas och sjösätts under 
våren. Som ett led i detta tar koncernen övriga kostnader på 18,2 mkr inom den svenska bioenergidelen under fjärde kvartalet.

Det makroekonomiska läget efter sommaren har även märkts av i Storbritannien och Tyskland, om än i mindre utsträckning. 
Där har dock utsikterna för 2013 förbättrats, vilket indikerar god tillväxt i Tyskland och Storbritannien.

För Opcon Powerbox har låga elpriser i Sverige och en svag industrikonjunktur inneburit att marknadsgenombrottet tagit 
väsentligt längre tid än väntat. Enerjis utdragna installation av den första anläggningen i Australien har lett till stora förskjutningar 
och störningar där Opcon i slutet av februari 2013 fortfarande inte fått inleda sin del av driftsättningen. Samtidigt har arbetet 
med industrialisering, internationalisering och utveckling av Opcon Powerbox, där det omfattande och resurskrävande arbetet 
som bedrivs med marinanpassningen med en första referensinstallation på ett av Wallenius fartyg, tagit steg framåt. Av störst 
betydelse är Lloyd’s maringodkännande av de två installationerna av Opcon Powerbox för utvinning av el från spillvärme ombord 
på Wallenius fartyg. 

På den kinesiska marknaden har det omfattande utvecklingsuppdraget inom kompressorteknik som inletts åt en stor 
kinesisk aktör fortsatt. Sammantaget har SRM under 2011 och 2012 tecknat utvecklings- och licensavtal där de avtalsbundna 
intäkterna över tid uppgår till nära 80 mkr enbart med denna kinesiska kund. Kunden bygger för närvarande en helt ny 
produktionsanläggning i Kina för produktion av de kylkompressorer som nu utvecklas inom Opcon. Anläggningen förväntas 
stå klar senare i år. Bedömningen är att enbart licensintäkterna från denna enda kund successivt kommer att öka för att totalt 
överstiga 100 mkr under tioårsperioden 2014–2024.

omstrukturering
Opcon genomför nu en omfattande finansiell och operationell turn-around med syfte att koncentrera verksamheten till Waste 
Heat Recovery och den kompressorteknologi som också ligger till grund för Opcon Powerbox, samt till en mer fokuserad satsning 
inom bioenergi. Ambitionen är att göra sig av med dyra krediter, där enbart finansnettot för 2012 uppgick till –20,7 mkr, och 
snabbast möjligt vända verksamheten till vinst.

Ett steg i detta var försäljningen av affärsområdet Engine Efficiency som avyttrades i november 2012 där reavinsten uppgick 
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till 83,5 mkr. Tillsammans med företrädesemissionen under 2012 om 83,9 mkr före emissionskostnader har detta inneburit en 
avsevärd förstärkning av koncernens finansiella ställning där räntebärande skulder om cirka 160 mkr löstes under fjärde kvartalet 
2012. Efter periodens slut har ytterligare 7,1 mkr lösts genom nyemission av aktier till GEM Global Yield Fund. 

Samtidigt genomförs en omfattande omstrukturering av verksamheten efter försäljningen av affärsområdet Engine Efficiency.
Inom den svenska bioenergiverksamheten har den svaga konjunkturen fortsatt under inledningen av 2013. För att vända 

utvecklingen har styrelsen beslutat om en genomgående omstrukturering av den integrerade satsning som gjorts inom den 
svenska bioenergidelen. Under våren utarbetas och sjösätts nu en ny strategi med fokus på en tillbakagång till grundaffären inom 
bioenergi i Saxlund och Svensk Rökgasenergi.

För att stärka närvaron mot mindre bioenergianläggningar har Opcon under fjärde kvartalet också övertagit OptiEnergis 
produktportfölj och viss personal. 

Klart är att omstruktureringen kommer att innebära minskat fokus på den svenska marknaden och ökat fokus på snabbare 
växande marknader där Saxlund i Tyskland och i Storbritannien blir hörnstenar i utvecklingen. Opcon har också under fjärde 
kvartalet förvärvat den återstående aktieminoriteten i Storbritannien, där omsättningen nära fördubblats på två år, och äger nu 
såväl Saxlund International Ltd. i Storbritannien och Saxlund International GmbH i Tyskland till 100 procent. Vissa resurser som 
tidigare riktats främst mot den svenska marknaden fokuseras nu på att växa den brittiska marknaden ytterligare.

Ytterligare ett led i internationaliseringen och omstruktureringen kommer att vara licensiering av delar av koncernens 
teknik inom bioenergi där avtal tecknats med Axis i Litauen avseende Baltikum, Vitryssland och Ukraina. Avtalet innehåller en 
engångsinbetalning på ett antal mkr samt löpande royalty per projekt och innebär att Opcon nu tar sig tillbaka in på den baltiska 
marknaden som tidigare var en stor marknad för SRE:s kondensor.

Styrelsen har också satt upp mål för att omstruktureringen av den svenska bioenergiverksamheten tillsammans med de 
förändringar som genomförs inom resterande del av affärsområdet Renewable Energy och i Opcon AB efter försäljningen av 
affärsområdet Engine Efficiency ska sänka omkostnadsnivån med 10-15 mkr på årsbasis. Detta sker successivt men ska vara fullt 
genomfört någon gång under andra halvan av 2013. 

Väsentliga händelser efter periodens slut
Som en del i den refinansiering som pågår inom Opcon, där bland annat dyra räntebärande skulder regleras, genomförde Opcon 
i januari 2013 en riktad nyemission av sammanlagt 12 087 454 aktier till GEM Global Yield Fund Ltd. Priset fastställdes till 0,59 kr 
per aktie och tillförde Opcon 7 131 598 kr före kostnader som kvittades mot det förskott som GEM lämnat i samband med den 
finansieringsfacilitet ”equity-line” på upp till 250 mkr över 36 månader som tecknades under 2011. Resterande del av förskottet 
har betalts tidigare vilket innebär att förskottet nu reglerats till fullo. 

Bolagets aktiekapital kommer genom emissionen att ökas med 15 109 317,50 kr. Då teckningskursen i emissionen fastställts 
till ett belopp understigande aktiernas kvotvärde ska 7 977 719,50 kr tillföras bolagets aktiekapital genom överföring från 
bolagets eget kapital.

Det totala antalet utestående aktier i Opcon Aktiebolag (publ) uppgår efter registrering av nyemissionen till 309 972 730.

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel var vid utgången av perioden 17,0 mkr (27,0 mkr). Utöver det fanns outnyttjade krediter i utländska 
dotterbolag om 11,0 mkr.

Räntebärande tillgångar inkl. kortfristiga placeringar förutom likvida medel uppgick till 75,4 mkr (20,5 mkr).
De räntebärande skulderna uppgick till 15,2 mkr (138,1 mkr) efter att Opcon under fjärde kvartalet 2012 löst cirka 160 mkr i 

räntebärande skulder. Efter periodens slut har ytterligare 7,1 mkr i räntebärande skulder lösts genom den riktade nyemissionen 
till GEM Global Yield Fund.

Vid utgången av perioden uppgick nettoskuldsättningen till –77,3 mkr (90,6), dvs. en nettofordran om 77,3 mkr. 
Finansnetto för kvarvarande verksamhet uppgick under fjärde kvartalet till –9,8 mkr (–3,4 mkr), för helåret 2012 uppgick det 

till –20,7 mkr (–10,3 mkr). Soliditeten uppgick den 31 december till 73,8 % (62,0 %).
I samband med försäljningen av Engine Efficiency löste Opcon samtliga krediter i Nordea bank inklusive checkräkning. Den 

finansiella strukturen på försäljningen av Engine Efficiency med en stor del av köpeskillingen som utfaller om tre år innebar också 
att betydande summor bundits i räntebärande tillgångar.

För att hantera kortsiktiga behov av likviditet efter förra årets förluster och med en rörelsekapitaluppbyggnad som varit 
kraftigare än förväntat har Opcon under februari 2013 tecknat avtal om att öka de likvida medlen med drygt 30 mkr genom 
lösen och försäljning av räntebärande tillgångar för att bl.a. kunna möta de svängningar man ser i rörelsekapitalet. Den finansiella 
kostnaden för detta uppgår till 3,0 mkr. Bedömningen är att likviditeten skall räcka för att säkerställa driften och de svängningar 
som Opcon ser i rörelsekapitalet tills dess att bolaget träffat nya avtal om checkräkning.

Opcon ser nu också över bolagets långsiktiga finansieringsstruktur utifrån denna väsentligt starkare position utan nettoskuld.
Efter sänkningen av bolagsskatten, försäljningen av Engine Efficiency och prövning enligt IFRS har den uppskjutna skatten 

skrivits ned med sammanlagt 57,6 mkr vilket belastat fjärde kvartalet. Även om fordran enligt IFRS skrivits ned i koncernens 
balansräkning så kvarstår själva avdragsmöjligheten även för den delen. 

nyemission
Opcon har under perioden 21 november–5 december 2012 genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
Nyemissionen tecknades till 92 procent och tillförde Bolaget cirka 83,9 mkr före emissionskostnader. 
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Vid extra bolagsstämma den 9 november 2012 fattades även beslut om att sätta ned aktiekapitalet med 97 628 351,25 kr till 
162 713 918,75 kr vilket innebär ett kvotvärde om 1,25 kr per aktie efter minskningen. 

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 209 642 676,25 kr och uppgår efter nedsättning och nyemission till 
372 356 595 kr. Antalet aktier ökar med 167 714 141 och uppgår efter nyemissionen till 297 885 276 aktier. De nya aktierna 
emitterades till en kurs om 0,50 kr per aktie.

Bolagets aktier
Antal registrerade aktier vid utgången av perioden var 297 885 276 (130 171 135). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas 
för 2012.

investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar för kvarvarande verksamhet uppgick för perioden oktober–december till 0,6 mkr (0,2 mkr) 
och för perioden januari–december till 0,9 mkr (1,2 mkr).

Utöver det har utgifter för utveckling balanserats på 6,4 mkr (13,8 mkr) under perioden oktober–december och 24,5 mkr (33,8 mkr) 
under perioden januari–december, vilket främst avser industrialisering samt utveckling och marinanpassning av Opcon Powerbox. 

personal
Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 147 (160). 

moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick perioden januari–december till 28,9 mkr (12,5 mkr). Omsättningen består till del av 
fakturering av hyror och koncerninterna administrativa tjänster men även uppdrag mot kund. Resultatet har också påverkats av 
reavinst om 83,5 mkr vid försäljning av aktierna i SEM AB.

Moderbolagets resultat före skatt för perioden januari–december uppgick till 15,5 mkr (–77,4 mkr). Moderbolagets resultat 
efter skatt för perioden januari–december uppgick till –32,2 mkr (–57,1 mkr).

Moderbolagets omsättning uppgick perioden oktober–december till 6,5 mkr (0,5 mkr). Moderbolagets resultat före skatt 
för perioden oktober–december uppgick till 29,2 mkr (–65,2 mkr). Moderbolagets resultat efter skatt för perioden oktober–
december uppgick till –22,1 mkr (–48,1 mkr).

Resultatet i fjärde kvartalet har belastats av engångskostnader uppgående till 51,3 mkr som hänför sig till nedskrivning av 
uppskjuten skattefordran efter prövning enligt IFRS och ändring av bolagsskatten till 22 %.

De likvida medlen i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 0,6 mkr (0 mkr). Räntebärande skulder uppgick i slutet av 
perioden till 10,4 mkr (64,9 mkr).

transaktioner med närstående
Köp av varor och tjänster
Essarem AB uppbar hyra med 2,2 mkr för perioden januari–december 2012 avseende hyra för fastighet i Nacka, vilket är 
oförändrat från föregående år.

Salamino AB och Mind Finance AB uppbar netto under perioden januari–december ränta och avgifter för lån och factoring 
uppgående till sammanlagt 3,7 mkr (3,2 mkr).

Fordringar/Skulder
Salamino AB och Essarem AB har fordringar på Opcon om sammanlagt 1,4 mkr (6,9 mkr).

Mind Finance AB ägs av Salamino AB. Salamino AB och Essarem AB ägs av Gabrielsson Invest AB som ägs av Mats Gabrielsson, 
styrelsens ordförande och större aktieägare.

Risker och osäkerheter
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker i form av hög exponering 
mot en enskild bransch, kund eller projekt. 

En konjunkturnedgång och störningar på världens finansmarknader kan ha en negativ effekt på efterfrågan av koncernens 
produkter och kan även påverka koncernens kunder och leverantörer. Givet den finansiella instabiliteten som råder i omvärlden 
kan bolagets kunder få finansiella bekymmer som direkt kommer att orsaka förluster samt störningar hos Opcon. Likaså bedriver 
Opcon ett flertal större projekt inom bioenergi där störningar kan påverka marginaler och lönsamhet.

Även förändringar i energi- och elpriser kan påverka efterfrågan där lägre priser kan ha en negativ effekt. Till detta kommer 
finansiella risker som också bedöms ha ökat under den europeiska skuldkrisen, i huvudsak avses likviditets-, pris-, valuta- och 
ränterisker. Koncernens förmåga att uppta nya långsiktiga lån eller kortfristiga krediter påverkas i hög utsträckning av det 
rådande läget på kapitalmarknaden vilket kan påverka bolagets likviditet och tillväxtförutsättningar framåt. Koncernen är också 
exponerad mot en kortsiktig likviditetsrisk i form av kunder som betalar efter överenskommet datum.

Rent generellt innebär även omorganisationer där Opcon nu genomför omfattande förändringar en ökad risk.
För en mer utförlig beskrivning av riskexponering och riskhantering hänvisas till Opcons årsredovisning för 2011 som finns 

tillgänglig på Opcons hemsida www.opcon.se
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koncErnEn 2013 och FrAmÅt
Under det senaste decenniet har frågeställningarna kring energipriser, energitillförsel och utsläpp vuxit till en avgörande 
frågeställning globalt och lokalt. Samtidigt påverkas energi- och elpriser av en rad faktorer och varierar över marknader.

Oaktat prissvängningar upp eller ner på kort sikt på grund av nederbörd, industrikonjunktur eller annat så är Opcons 
bedömning att energipriserna kommer att öka över tid. Mot den bakgrunden ser Opcon goda tillväxtmöjligheter för koncernens 
produktportfölj under lång tid. Det gäller inte minst bioenergi och produkter för energieffektivisering i allmänhet och Opcon 
Powerbox i synnerhet, såväl på land som till havs. 

Samtidigt är situationen i närtid fortsatt svår där den ekonomiska utvecklingen i världen är ostadig. Låga elpriser i Sverige och en 
svag industrikonjunktur har dessutom inneburit att marknadsgenombrottet för Opcon Powerbox tagit väsentligt längre tid än väntat.

Efter stora förluster under senaste åren och en intensivt och omfattande utvecklingsarbete genomför Opcon nu en 
genomgående finansiell och operationell turn-around med syfte att koncentrera verksamheten till Waste Heat Recovery och 
den kompressorteknologi som också ligger till grund för Opcon Powerbox, samt till en mer fokuserad satsning inom bioenergi. 

Den svenska bioenergiverksamheten, som förlorat stora summor under de senaste åren, omstruktureras ytterligare där en ny 
strategi nu utarbetas och sjösätts under våren. På den mättade svenska marknaden har styrelsen beslutat att koncernen inom 
bioenergi ska återgå till att fokusera på kärnverksamheten i gamla Saxlund och SRE där en väsentligt lägre fast kostnadsbas 
med ny outsourcad produktionsstruktur ska göra verksamheten lönsam igen. För att minska risken ytterligare och bidra till 
internationell tillväxt med lägre fasta kostnader inleds också licensiering av delar av koncernens teknik inom bioenergi där ett 
första avtal tecknats i Baltikum med Axis i Litauen avseende Baltikum, Vitryssland och Ukraina. Ökat fokus läggs också på de 
växande verksamheterna i Saxlund Tyskland och Storbritannien där marknadsutsikterna ser goda ut. 

Genom försäljningen av affärsområdet Engine Efficiency och företrädesemissionen under 2012 har den finansiella ställningen 
stärks och cirka 160 mkr i räntebärande skulder betalats av. Opcon ser nu också över bolagets långsiktiga finansieringsstruktur 
utifrån denna väsentligt starkare position utan nettoskuld.

Omstruktureringen av den svenska bioenergiverksamheten tillsammans med de förändringar som genomförs inom resterande 
del av affärsområdet Renewable Energy och i Opcon AB efter försäljningen av affärsområdet Engine Efficiency ska samtidigt 
sänka omkostnadsnivån med ytterligare 10-15 mkr på årsbasis. 

Samtidigt har den stora kinesiska marknaden växt i betydelse under året. Det omfattande utvecklingsuppdraget inom 
kompressorteknik som inleddes åt en stor kinesisk aktör inom industriell kyla under 2011 har nu också vuxit så att den kinesiska 
kunden har blivit en av koncernens enskilt viktigaste kunder, där order för 2013 motsvarar strax under 10 procent av koncernens 
omsättning under 2012. Med en bedömning om att enbart licensintäkterna från denna enda kund kommer att överstiga 100 
mkr under tioårsperioden 2014-2024 har den också fått en strategisk betydelse framöver där ytterligare samarbete diskuteras. 

Omstruktureringen syftar även till att skapa resurser för ett ökat fokus på att utveckla, industrialisera och internationalisera 
Opcon Powerbox där flera nya order förväntas under 2013. På marinsidan förväntas den första ordern under 2013 för leverans 
2014.

Med de förändringar som sker så räknar Opcon med avsevärda förbättringar av rörelseresultatet från andra halvåret. Befintligt 
orderläge indikerar också en väsentligt ökad omsättning i jämförelse med andra halvåret 2012. Någon närmare prognos lämnas 
inte.

Osäkerheten vad gäller framtiden är samtidigt mycket stor där det inte kan uteslutas att globala skeenden och konjunktur 
samt utvecklingen på finansmarknaden riskerar att få stor påverkan på kundernas investeringsbeslut, orderläggning och 
betalningsförmåga. 
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FrAmtidsinriktAd inFormAtion 
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information med uttalanden om framtidsutsikter för Opcons verksamhet. Denna 
information är baserad på ledningens nuvarande förväntningar, uppskattningar och bedömningar. Framtida faktiska utfall kan 
variera väsentligt jämfört med i denna rapport lämnad information som är framtidsinriktad, bland annat på grund av ändrade 
förutsättningar i ekonomi, marknad och konkurrens.

rEdovisningsprincipEr
Opcon AB tillämpar International Financial Reporting Standards så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga 
redovisnings- och värderingsprinciper är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen för räkenskapsåret som 
slutade 31 december 2011. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS34 samt årsredovisningslagen och vad gäller 
moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer. 
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm 2013-02-28
Opcon AB (publ) Org.nr 556274-8623
Rolf Hasselström 
Verkställande direktör och koncernchef, styrelseledamot

kommAndE inFormAtionstillFällEn
¢ Opcons årsredovisning kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida www.opcon.se under april 2013
¢ Årsstämma hålls den 2 maj 2013
¢ Delårsrapport för första kvartalet 2013 lämnas den 2 maj 2013 
¢ Delårsrapport för andra kvartalet 2013 lämnas den 23 augusti 2013
¢ Delårsrapport för tredje kvartalet 2013 lämnas den 8 november 2013

AdrEss
Opcon AB (publ), Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00
e-post: info@opcon.se 
www.opcon.se

Stockholm 2012-11-09

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Dennis Svensson

Auktoriserad revisor
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KOncernreSultaträKning (tKr) Kv 4 2012 Kv 4 2011 Helår 2012 Helår 2011

Nettoomsättning 55 090 110 563 316 852 367 388

Kostnad sålda varor –63 852 –98 414 –293 161 –332 504

Bruttoresultat –8 762 12 149 23 691 34 884

Försäljningskostnader –9 893 –8 572  –33 117 –37 284

Administrationskostnader –11 794 –10 761 –55 103 –55 037

Utvecklingskostnader –3 962 –5 860 –18 799 –21 303

Övriga kostnader1 –18 161 –662 –20 734 –5 673

rörelseresultat –52 572 –13 706 –104 062 –84 413

Finansiella intäkter 540 1 144 737 2 199

Finansiella kostnader –10 368 –4 588 –21 449 –12 454

resultat före skatt –62 400 –17 150 –124 774 –94 668

Skatt –57 585 4 969 –41 384 24 758

resultat från kvarvarande verksamhet –119 985 –12 181 –166 158 –69 910

Resultat från avyttrad verksamhet1 85 261 6 318 95 559 17 695

Periodens resultat –34 724 –5 863 –70 599 –52 215

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare –34 335 –5 985 –70 599 –55 064

Periodens resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande –389 122 0 2 849

resultat per aktie (kr) hänförligt till moderbolagets aktieägare    

– före utspädning –0,25 –0,07 –0,54 –1,31

– efter utspädning –0,25 –0,07 –0,54 –1,31

Antal aktier (tusental) 297 885 130 171 297 855 130 171

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 135 762 91 988 131 569 41 905

Kostnader per kostnadsslag

   av- och nedskrivningar   4 870 6 508 21 061 25 521

   kostnader ersättning till anställda   28 700 28 593 110 497 116 878

   kostnader material och övrigt   68 992 89 167 284 256 309 401

   kostnader avyttrad och avvecklad verksamhet   –59 250 55 629 107 422 205 022

Summa kostnader   43 312 179 897 523 236 656 822

1) Avser resultat efter skatt från avyttrade affärsområdet Engine Efficiency samt reavinst från försäljningen om 83 mkr i fjärde kvartalet 2012.

raPPOrt ÖVer tOtalreSultat (tKr) Kv 4 2012 Kv 4 2011 Helår 2012 Helår 2011

Periodens resultat –34 724 –5 863 –70 599 –52 215

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser, moderbolagets aktieägare   –2 259 –1 789 –5 922 754

Omräkningsdifferenser, innehav utan bestämmande inflytande 18 –263 – –496

Övrigt totalresultat för perioden   –2 241 –2 052 –5 922 258

Summa totalresultat för perioden   –36 965 –7 915 –76 521 –51 957

Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare –36 594 –7 774 –76 521 –54 310

Summa totalresultat för perioden hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande –371 –141 0 2 353 
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KOncernBalanSräKning (tKr)     31 dec 2012 31 dec 2011

anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar 18 872 84 894

Goodwill 142 016 150 896

Övriga immateriella tillgångar 222 753 208 255

Finansiella tillgångar 102 852 40 939

Uppskjuten skattefordran 39 392 69 970

Summa anläggningstillgångar 525 885 554 954

Omsättningstillgångar  

Varulager 125 710 140 559

Värdepappersinnehav 1 603 4 690

Kortfristiga fordringar 98 602 193 637

Likvida medel 17 113 26 972

Summa omsättningstillgångar 243 028 365 858

Summa tillgångar 768 913 920 812

eget kapital 567 382 569 453

innehav utan bestämmande inflytande – 1 331

Summa eget kapital 567 382 570 784

långfristiga skulder  

– räntebärande avsättningar och skulder 1 909 38 844

– icke räntebärande avsättningar och skulder 12 329 7 047

Summa långfristiga skulder 14 238 45 891

Kortfristiga skulder  

– räntebärande skulder 13 326 99 213

– icke räntebärande skulder 173 967 204 924

Summa kortfristiga skulder 187 293 304 137

Summa eget kapital och skulder 768 913 920 812

Ställda säkerheter  

Företagsinteckningar – 114 150

Factoring – 33 403

Övriga ställda säkerheter (äganderättsförbehåll) 1 759 37 854 

ansvarsförbindelser 3 000 3 139

nYcKeltal Kv 4 2012 Kv 4 2011 Helår 2012 Helår 2011

Rörelsemarginal, % –95,4 –12,4 –32,8 –23,0

Resultat per aktie före utspädning, kr –0,25 –0,07 –0,54 –1,31

Resultat per aktie efter utspädning, kr –0,25 –0,07 –0,54 –1,31

Eget kapital per aktie, kr 1,90 1,91 1,90 1,91

Soliditet, % 73,8 62,0 73,8 62,0

Antal aktier, tusental 297 885 130 171 297 855 130 171

Genomsnittligt antal aktier, tusental 135 762 91 988 131 569 41 905

11 (16)
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raPPOrt ÖVer KOncernenS FÖränDring aV eget KaPital (tKr)    

 aktie- Övrigt till- reserver Balanserad innehav utan Summa eget 

 kapital skjutet kapital  vinst bestämmande kapital

     inflytande 

Ingående balans 1 januari 2011 125 796 422 151 –3 885 –30 519 10 533 524 076

totalresultat

Årets resultat – – – –49 079 2 727 –46 352

Övrigt totalresultat      

Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter – – 2 543 – –233 2 310

Summa totalresultat 0 0 2 543 –49 079 2 494 –44 042

transaktioner med aktieägare

Nyemission1 4 375 9 388 – –1 452 – 12 311 

Innehav utan bestämmande inflytande i förvärvade bolag – – – –19 454 –11 555 –31 009 

utgående balans per 30 september 2011 130 171 431 539 –1 342 –100 504 1 472 461 336

totalresultat

Årets resultat – – – –5 985 122 –5 863

Övrigt totalresultat      

Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter – – –1 789 – –263 –2 052

Summa totalresultat 0 0 –1 789 –5 985 –141 –7 915

transaktioner med aktieägare 

Nyemission1 130 171 – – –12 808 – 117 363 

utgående balans per 31 december 2011 260 342 431 539 –3 131 –119 297 1 331 570 784

totalresultat

Årets resultat – – – –70 599 – –70 599

Övrigt totalresultat      

Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter – – –5 922 – – –5 922

Summa totalresultat 0 0 –5 922 –70 599 0 –33 962

transaktioner med aktieägare

Nyemission1 83 857 – – –10 072 – 73 785 

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande – – – 665 –1 331 –666 

utgående balans per 31 december 2012 344 199 431 539 –9 053 –199 303 0 567 382

1) Överkurs på nyemissioner redovisas som övrigt tillskjutet kapital.

raPPOrt ÖVer KOncernenS KaSSaFlÖDe (tKr) Kv 4 2012 Kv 4 2011 Helår 2012 Helår 2011   

Rörelseresultat 33 988 –2 946 240 –54 371

Finansiella poster –10 375 –4 078 –24 997 –13 252

Avskrivningar 5 960 9 251 31 236 36 874

Betald skatt 2 094 537 –1 478 –2 654

Övriga ej likviditetspåverkande poster –85 864 –6 388 –85 737 –3 250

Kassaflöde från den löpande verksamheten –54 197 –3 624 –80 736 –36 653

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 16 569 –60 776 29 726 –4 508

Summa kassaflöde från rörelse –37 628 –64 400 –51 010 –41 161

Kassaflöde från investeringsverksamheten 62 811 –42 161 43 744 –65 005

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –20 495 120 957 –2 690 115 891

Kassaflöde totalt 4 688 14 396 –9 956 9 725

Likvida medel vid periodens början 12 192 12 682 26 973 16 942

Kassaflöde totalt 4 688 14 396 –9 956 9 725

Kursdifferens i likvida medel 233 –105 96 306

likvida medel vid periodens slut 17 113 26 973 17 113 26 973

Inkluderar avyttrad verksamhet.
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KOncernreSultaträKning Per KVartal (tKr)    

  Kv 4 2012 Kv 3 2012 Kv 2 2012 Kv 1 2012 Kv 4 2011 Kv 3 2011 Kv 2 2011 Kv 1 2011

Nettoomsättning 55 090 56 458 104 805 100 499 110 563 88 732 94 676 73 417

rörelseresultat –52 572 –23 250 –17 541 –10 699 –13 706 –16 555 –18 514 –35 638

Finansiella poster –9 828 –5 370 –2 824 –2 690 –3 444 –3 866 –2 473 –472

Resultat efter finansiella poster –62 400 –28 620 –20 365 –13 389 –17 150 –20 421 –20 987 –36 110

Skatt –57 585 7 204 5 406 3 591 4 969 5 447 4 739 9 603

Resultat från kvarvarande verksamhet –119 985 –21 416 –14 959 –9 798 –12 181 –14 974 –16 248 –26 507

Resultat från avyttrad verksamhet 85 261 75 7 701 2 522 6 318 5 918 4 703 756

Kvartalets resultat –34 724 –21 341 –7 258 –7 276 –5 863 –9 056 –11 545 –25 751

Kvartalets resultat hänförligt till  

moderbolagets aktieägare –34 335 –21 410 –7 512 –7 342 –5 985 –9 873 –12 692 –26 514

Kvartalets resultat hänförligt till innehav 

utan bestämmande inflytande –389 69 254 66 122 817 1 147 763

KOncernBalanSräKning Per KVartal (tKr)    

  Kv 4 2012 Kv 3 2012 Kv 2 2012 Kv 1 2012 Kv 4 2011 Kv 3 2011 Kv 2 2011 Kv 1 2011

Anläggningstillgångar 525 885 534 307 524 187 521 940 529 488 534 627 528 385 522 508

Omsättningstillgångar 225 915 264 554 281 045 274 097 294 460 245 305 256 667 233 970

Likvida medel och kortfristiga placeringar 17 113 10 472 14 112 28 005 25 180 10 625 11 390 9 050

Tillgångar, avyttrad verksamhet – 114 226 119 079 127 786 120 905 115 684 118 397 107 812

Summa tillgångar 768 913 923 559 938 423 951 828 970 033 906 241 914 839 873 340

Totalt eget kapital 567 382 531 218 556 298 563 705 570 784 461 336 501 139 498 558

Långfristiga skulder, räntebärande 1 909 18 669 20 653 22 966 26 752 35 532 38 676 49 882

Långfristiga skulder, ej räntebärande 12 329 4 914 5 121 1 607 12 136 20 139 11 708 10 614

Kortfristiga skulder, räntebärande 13 326 91 030 90 094 89 583 76 356 97 672 67 470 95 589

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 173 967 186 172 170 197 161 176 175 408 225 870 221 171 148 925

Skulder, avyttrad verksamhet – 91 556 96 060 112 791 108 597 65 692 74 675 69 772

Summa eget kapital och skulder 768 913 923 559 938 423 951 828 970 033 906 241 914 839 873 340

nYcKeltal Kv 4 2012 Kv 3 2012 Kv 2 2012 Kv 1 2012 Kv 4 2011 Kv 3 2011 Kv 2 2011 Kv 1 2011

Rörelsemarginal, % –95,4 –41,2 –16,7 –10,6 –12,4 –18,7 –19,6 –48,5

Soliditet, % 73,8 57,9 60,1 62,0 62,0 51,4 55,5 58,3

Antal aktier, tusental 297 885 130 171 130 171 130 171 130 171 26 034 25 159 25 159
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mODerBOlagetS reSultaträKning (tKr) Kv 4 2012 Kv 4 2011  Helår 2012 Helår 2011

Nettoomsättning 6 532 526 28 904 12 491

Kostnad för sålda tjänster –6 379 –547 –28 764 –12 951

Bruttoresultat 153 –21 140 –460

Administrationskostnader –2 269 –3 493 –14 473 –16 609 

Övriga intäkter 83 513 – 83 513 –

Rörelseresultat 81 397 –3 514 69 180 –17 069

Erhållna koncernbidrag 3 300 36 883 3 300 36 883

Lämnade koncernbidrag –52 326 –100 389 –52 326 –100 389

Finansiella intäkter 1 953 3 793 8 058 9 728

Finansiella kostnader –5 131 –1 942 –12 754 –6 588

resultat efter finansiella intäkter och kostnader 29 193 –65 169 15 458 –77 435

Uppskjuten skatt –51 269 17 121 –47 656 20 347

Periodens resultat –22 076 –48 048 –32 198 –57 088

mODerBOlagetS BalanSräKning (tKr) 31 dec 2012 31 dec 2011

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 488 835

Andelar i koncernföretag 347 573 305 139

Uppskjuten skatt 35 969 72 911

Långfristiga fordringar   95 010 40 761

Summa anläggningstillgångar   479 040 419 646

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 198 526 262 028

Skattefordringar 913 436

Övriga fordringar 2 826 1 512

Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar   620 –

Summa omsättningstillgångar   202 885 263 976

Summa tillgångar 681 925 683 622

eget kapital  

Aktiekapital 344 199 260 342

Reservfond   59 919 59 919

Summa bundet kapital   404 118 320 261

Fritt eget kapital / årets resultat   205 270 236 826

Summa eget kapital    609 388 557 087

långfristiga skulder   – 7 400

Kortfristiga skulder  

Checkräkningskredit – 54 351

Räntebärande skulder till kreditinstitut 10 372 3 200

Leverantörsskulder 6 511 3 853

Skulder till koncernföretag 39 115 42 152

Övriga ej räntebärande skulder   16 539 15 579

Summa kortfristiga skulder   72 537 119 135

Summa eget kapital och skulder   681 925 683 622

    
Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 3 000 3 000

Soliditet, % 89,4 81,5

Antal aktier vid periodens slut, tusental 297 885 130 171
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 renewable Övriga   avyttrad eliminering Koncern

2012-12-31  Kv 4 energy verksamheter verksamhet

Omsättning totalt 54 078 6 532 22 210 – 82 820

Omsättning internt –3 045 –2 475 – – –5 520

Summa omsättning 51 033 4 057 22 210 – 77 300

Rörelseresultat –48 634 –3 937 86 560 – 33 989

Finansiella poster –7 953 –1 876 –547 – –10 376

Inkomstskatt –4 167 –53 418 –752 – –58 337

Periodens resultat –60 754 –59 231 85 261 – –34 724

Minoritetsandel 389 – – – 389

Periodens resultat efter minoritetsandel –60 365 –59 231 85 261 – –34 335

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 2 178 72 1 043 – 3 293

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2 619 – – – 2 619

Tillgångar 675 099 678 873 – –585 059 768 913

Skulder 353 188 85 919 – –237 576 201 531

Investeringar 6 961 – 1 004 – 7 965

2012-12-31  Kv 1–Kv 4     

Omsättning totalt 316 185 28 904 206 624 – 551 713

Omsättning internt –16 300 –11 937 – – –28 237

Summa omsättning 299 885 16 967 206 624 – 523 476  

Rörelseresultat –87 907 –16 154 104 302 – 241

Finansiella poster –17 501 –3 212 –4 285 – –24 998

Inkomstskatt 8 421 –49 805 –4 458 – –45 842

Periodens resultat –96 987 –69 171 95 559 – –70 599

Minoritetsandel –  – – – – 

Periodens resultat efter minoritetsandel –96 987 –69 171 95 559 – –70 599

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 10 677 347 10 127 – 21 151

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 10 037 – – – 10 037

Tillgångar 675 099 678 873 – –585 059 768 913

Skulder 353 188 85 919 – –237 576 201 531

Investeringar 25 457 – 11 069 – 36 526

Överföringar eller transaktioner mellan segment sker enligt normala kommersiella villkor som också gäller för externa parter. Investeringar avser inköp av materiella 

och immateriella tillgångar.

nOt: SegmentSreDOViSning (tKr)
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 renewable Övriga   avyttrad eliminering Koncern

2011-12-31  Kv 4 energy verksamheter verksamhet

Omsättning totalt 110 456 633 66 388 – 177 477

Omsättning internt – –526 – – –526

Summa omsättning 110 456 107 66 388 – 176 951

Rörelseresultat –10 555 –3 150 10 759 – –2 946

Finansiella poster –4 880 1 436 –634 – –4 078

Inkomstskatt 4 429 540 –3 808 – 1 161

Periodens resultat –11 006 –1 174 6 317 – –5 863

Minoritetsandel –122 – – – –122

Periodens resultat efter minoritetsandel –11 128 –1 174 6 317 – –5 985

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 1 185 2 736 2 743 – 6 664

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2 587 – – – 2 587

Tillgångar 741 774 718 237 144 994 –684 193 920 812

Skulder 416 370 164 305 108 597 –339 244 350 028

Investeringar 13 137 – 3 160 – 16 297

2011-12-31  Kv 1–Kv 4     

Omsättning totalt 366 899 12 782 235 063 – 614 744

Omsättning internt – –12 293 – – –12 293

Summa omsättning 366 899 489 235 063 – 602 451

Rörelseresultat –67 712 –16 700 30 041 – –54 371

Finansiella poster –11 059 804 –2 997 – –13 252

Inkomstskatt 20 651 4 107 –9 350 – 15 408

Periodens resultat –58 120 –11 789 17 694 – –52 215

Minoritetsandel –2 849 – – – –2 849

Periodens resultat efter minoritetsandel –60 969 –11 789 17 694 – –55 064

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 4 813 10 944 11 353 – 27 110

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 9 764 – – – 9 764

Tillgångar 741 774 718 237 144 994 –684 193 920 812

Skulder 416 370 164 305 108 597 –339 244 350 028

Investeringar 34 056 – 9 362 – 43 418

Överföringar eller transaktioner mellan segment sker enligt normala kommersiella villkor som också gäller för externa parter. Investeringar avser inköp av materiella 

och immateriella tillgångar.

nOt: SegmentSreDOViSning (tKr), FOrtS
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om opconkoncErnEn 
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför 

system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. 

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. 
Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. 

Koncernens affärsområde Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, 
bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning 
av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, 

industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.


