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Org. nr: 556844-3914 

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på 
grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat 
en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar och andra 
plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och 
kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna 
teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela 
världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. 
Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock Market 
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Sammanfattning av Q1 2019 

Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 – 2019-03-31 med jämförelseperiod 
2018-01-01 – 2018-03-31 
 

• Omsättningen för perioden uppgår till 333 620 SEK (0 SEK)  

• Resultatet för perioden uppgår till -1 980 615 SEK (-2 192 873 SEK) 

• Likvida medel uppgick till 3 701 727 SEK (13 605 765 SEK)  

• Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 338 053 SEK (404 996 SEK) 

• Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (9 877 264 stycken) 

• Resultat per aktie* -0,20 SEK ( -0,22 SEK) 

• Soliditet 74,8 % (93,8 %) 
 
*Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden. 
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Kommentarer från VD 

Årets första kvartal har inneburit ett stort genombrott för OptiFreeze! 

2017 lades grunden för strategin att huvudsakligen fokusera på affärsområdet OptiFlower 
under 2018. Nu ser vi de positiva resultaten av denna strategi. För det första har vi tecknat ett 
omfattande avtal med Syngenta Flowers. För det andra har vi levererat vårt första kompletta 
system till Kenya Cuttings, Syngenta Flowers. Ovannämnda resultat innebär att OptiFreeze 
tagit det strategiska och viktiga steget från forsknings- och utvecklingsfasen över till 
lanseringsfas. 

Avtalet med Syngenta 

Februari 2019 meddelade OptiFreeze att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Syngenta 
Flowers, en av världens ledande och största blomsterkoncerner. Nyheten mottogs med stort 
och positivt intresse av media i Sverige och av den internationella blomsterindustrin. 

OptiFreeze och Syngenta Flowers har avtalat att inte ge någon exklusivitet till Syngenta, 
vilket innebär att OptiFreeze har möjligheten att marknadsföra sin teknologi till samtliga 
aktörer på marknaden. Enligt avtalet med Syngenta baseras affärsmodellen på royalties för 
varje behandlad planta. Ersättningsmodellen är något av praxis inom branschen och 
tillsammans med Syngentas erfarenhet inom området kommer samarbetet att starkt bidra till 
OptiFreeze framtida expansion. Marknaden för sticklingar är enorm, det produceras minst 2,5 
miljarder sticklingar varje år. 

Syngenta är en ledande global aktör på marknaden för framför allt krukväxter. Bolaget 
producerar frön, sticklingar och växter som tillgodoser odlares och återförsäljares efterfrågan. 
Vårt samarbete med Syngenta omfattar samtliga behandlingsprocesser för insatsvaror som 
exempelvis sticklingar, snittblommor, växter och frön. 

Första OptiCeptTM-leveransen till Kenya 

Vi färdigställde ett komplett OptiCeptTM-system till Syngenta Flowers inom fyra månader och 
systemet var redo för leverans i mitten av januari. Omfattande byråkrati tillsammans med 
förtullning innebar dock att leveransen försenades till slutet av februari. Denna formalia är nu 
avslutad och det känns fantastiskt att det första OptiCeptTM –systemet nu finns på plats på 
Kenya Cuttings i Nairobi sedan början av maj! 

Uppdaterade finansiella mål 

I slutet av mars 2019 meddelade OptiFreeze styrelse att bolagets finansiella mål uppdaterats 
som resultat av samarbetsavtalet med Syngenta Flowers.  
 
De uppdaterade finansiella målen beslutade av styrelsen är: 

• Kommande fem åren förväntas den årliga omsättningstillväxten överstiga 150% i 

genomsnitt 

• Bruttomarginalen (inklusive både maskinförsäljning och royalties) förväntas 
överstiga 65% inom fem år 

• Bolagets kassaflöde förväntas vara positivt under 2020 

Fokusområden – OptiFlower, OptiDry och OptiFresh 

Vi kommer att fortsätta att fokusera på OptiFlower-segmentet under 2019 i syfte att öka 
försäljningen och expandera produktportföljen. Vi jobbar för närvarande med att producera 
nya recept för nya produkter samtidigt som vi inleder metodutveckling för snittblommor som är 
en mycket spännande marknad med stor tillväxtpotential. Installationen och tester på Kenya 
Cuttings kommer också att kräva en del fokus och arbete.  

Samtidigt tar OptiFreeze försiktiga steg när det gäller OptiDry-segmentet. Under förra årets 
försök observerade vi att kunderna inom OptiDry-segmentet har ett stort behov av mycket hög 
kapacitet. På grund av detta måste PEF-systemet uppskalas för att komma ikapp med den 
industriella standardkapaciteten. Kunderna inom segmentet är också ganska konservativa och 
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det tar därför betydligt längre tid för dem att förstå den fulla potentialen i OptiFreezes 
användningsområden. Därför kommer OptiFreeze att producera en ny PEF-kammare med 
ökad kapacitet som bättre passar OptiDry-kunderna och deras önskemål.  

Vi har också beslutat att fokusera på OptiFresh-segmentet under 2019. Efter diskussioner 
med europeiska myndigheter och Livsmedelsverket om de naturliga tillsatsmedel som vi 
använder i processen har vi fått besked att behandlingen får användas inom frukt- och 
grönsaksindustrin. Vi fortsätter vår diskussion med Livsmedelsverket för att kunna hjälpa 
potentiella kunder med frågor som rör lagstiftning och regler för livsmedel. 

Finansiella läget 

Under 2019 kommer OptiFreeze att fortsätta övergången från ett bolag inriktat på 
kommersialisering till ett bolag som fokuserar på försäljning. Övergången kommer att kräva 
hårt och målmedvetet arbete samt ökad finansiering. OptiFreeze undersöker för närvarande 
olika möjligheter för att säkerställa att bolaget har tillräckliga finansiella resurser för att stå 
starkt när vi nu går in i nästa fas. Samarbetsavtalet med Syngenta Flowers innebär att 
OptiFreeze har alla förutsättningar för att lyckas. OptiFreeze har en måttlig förlusttakt och vi 
ser inga dramatiska förändringar de närmaste kvartalen. Efter utgången av första kvartalet 
2019 har OptiFreeze erhållit återstående betalning från Syngenta Flowers för installationen av 
OptiCept ™-systemet vilket bidragit positivt till det finansiella läget. 

Tillsammans med vår partner Syngenta Flowers arbetar vi för att göra OptiCeptTM-linjen till 
den globala standarden inom blomsterindustrin. I övrigt tror jag att 2019 blir ett avgörande 
övergångsår för OptiFreeze - från att fokusera på kommersialisering till att fokusera på 
försäljning! 

Avslutning 

Jag är stolt över vårt arbete och att vi som bolag kunnat landa ett så stort och bra kontrakt 
med Syngenta Flowers! Jag är även övertygad om att när vi i framtiden tittar tillbaka kommer 
vi att se att den här perioden innebar vändpunkten för oss. Det är med stor entusiasm och 
stora förväntningar som vi kommer att fortsätta med vårt arbete. 
 
 
Lund, den 23 maj, 2019 
 
Eda Demir Westman, VD 
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Resultaträkning i sammandrag, SEK  

   

2019-01-01 –  
2019-03-31 

3 mån 

2018-01-01 – 
 2018-03-31 

3 mån 

2018-01-01 – 
 2018-12-31 

12 mån 

 

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning 333 620 - 1 275 153  

Aktiverade utgifter/övriga intäkter 338 053 404 996 1 370 801  

Summa intäkter 671 673 404 996 2 645 954  

         

Rörelsens kostnader        

Råvaror och förnödenheter -261 499 -73 522 -121 957  

Övriga externa kostnader -1 050 433 -1 416 963 -4 591 438  

Personalkostnader -1 180 658 -966 974 -4 169 328  

Avskrivningar -159 513 -137 929 -588 801  

Övriga rörelsekostnader - -1 880 -11 506  

Summa rörelsens kostnader -2 652 102 -2 597 269 -9 483 030  

Rörelseresultat -1 980 429 -2 192 273 -6 837 076  

         

Finansnetto -186 -601 -3 583  

Resultat före skatt -1 980 615 -2 192 873 -6 840 659  

Skatt - - -  

Resultat efter skatt -1 980 615 -2 192 873 -6 840 659  

         

Resultat per aktie -0,20 -0,22 -0,69  

 

Balansräkning i sammandrag, SEK  

  2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31  

Tillgångar        

Balanserade utvecklingsutgifter/Patent 6 287 979 4 601 293 5 876 213  

Inventarier, verktyg och installationer 1 853 984 2 049 369 2 013 497  

Långfristiga fordringar 160 000 160 000 160 000  

Varulager m.m. 2 621 632 - 2 113 479  

Kortfristiga fordringar  2 876 200 624 748 1 261 956  

Kassa & bank 3 701 727 13 605 765 6 819 997  

        

Summa tillgångar 17 501 522 21 041 176 18 245 142  

         

Eget kapital och Skulder        

Eget kapital 13 102 728 19 731 129 15 083 343  

         

Kortfristiga skulder 4 398 794 1 310 047 3 161 799  

         

Summa Eget kapital och Skulder 17 501 522 21 041 176 18 245 142  
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Kassaflödesanalys i sammandrag 

   

2019-01-01 – 
2019-03-31 

3 mån    

2018-01-01 –  
2018-03-31 

3 mån 

2018-01-01– 
2018-12-31 

12 mån 

 

Resultat från den löpande verksamheten       

       

Rörelseresultat -1 980 429 -2 192 273 -6 837 076  

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 159 513 137 929 588 801  

Netto erhållna/betalda räntor -186 -601 -3 583  

Betald skatt - - -   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

-1 821 102 -2 054 945 -6 251 858 
 

         

Förändringar i rörelsekapital     

Förändring av varulager -508 153 - -2 113 479  

Minskning/ökning av rörelsefordringar -1 614 244 234 966 -402 242  

Minskning/ökning av rörelseskulder 1 236 995 -140 655 1 711 097  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 706 504 -1 960 634 -7 056 482  

        

Kassaflöde från investeringsverksamheten -411 766 -435 516 -2 125 436  

         

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 341 544 341 544  

         

Årets kassaflöde -3 118 270 -2 054 606 -8 840 374  

Likvida medel vid periodens början 6 819 997 15 660 371 15 660 371  

Likvida medel vid periodens slut 3 701 727 13 605 765 6 819 997  

 

Förändring av Eget kapital 2019-03-31 

   
Aktiekapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkursfond 

Balanserade 
vinstmedel inkl 

årets resultat 
Summa 

Eget kapital  

Belopp vid årets ingång 2018-01-01 888 954 2 373 108 29 049 012 -10 387 072 21 924 002 

Disposition enligt årsstämma     -10 387 072 10 387 072 0 

Omföring bundet och fritt eget kapital   404 996   -404 996 0 

Periodens resultat       -2 192 873 -2 192 873 

UB 2018-03-31 888 954 2 778 104 18 661 940 -2 597 869 19 731 129 

      

Belopp vid årets ingång 2019-01-01 888 954 3 743 909 18 661 940 -8 211 460 15 083 343 

Disposition enligt årsstämma     -8 211 460 8 211 460 0 

Omföring bundet och fritt eget kapital   338 053   -338 053 0 

Periodens resultat       -1 980 615 -1 980 615 

UB 2019-03-31 888 954 4 081 962 10 450 480 -2 318 668 13 102 728 

 
Utestående aktier uppgår till 9 877 264 stycken. 
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Kommande rapporttillfällen 

• Halvårsrapport Q2 2019    2019-08-29  

• Delårsrapport Q3 2019    2019-11-28 
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Verksamheten 

Allmänt om verksamheten  

OptiFreeze har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, 
frukter och bär genom hela frysnings- och upptiningsproceduren. OptiFreeze har även 
utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färska uppskurna frukter, 
blomstersticklingar och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkad 
frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, 
doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- 
och växtförökningsindustrin över hela världen. 
 
Bolaget grundades 2011 av ArcAroma Pure AB (publ), LU Innovation och flertalet forskare på 
Department of Food Technology på Lunds Universitet. Företagets lokaler finns på 
Kalkstensvägen i Lund där företaget bedriver metod- och produktutveckling både självständigt 
och tillsammans med partners. OptiFreeze är resultatet av lång tids forskning på Institute of 
Food Technology på Lunds Universitet. Företaget har sin bas i Lund, Sverige, och aktien 
handlas på Spotlight Stock Market. 

Väsentliga händelser under Q1 

190219 OptiFreeze undertecknade ett strategiskt samarbetsavtal med Syngenta Flowers. 
Med Syngenta som partner får OptiFreeze en partner som har global närvaro och 
en inblick i industrin. Kombinationen av OptiFreezes teknologi och Syngentas 
kunskap om industrin kommer att accelerera marknadsintroduktionen av 
OptiCept. 

190325 OptiFreeze uppdaterar de finansiella målsättningarna på grund av det strategiska 
samarbetsavtalet med Syngenta Flowers. 

 
 
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 

 
190411  På årsstämman beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av      

aktier och/eller teckningsoptioner, som innebär nyteckning av aktier motsvarande 
maximalt 20% ökning av aktiekapitalet. 

190504 Leveransen av OptiCeptTM systemet, vilket informerades om i Årsredovisning 
2018, skeppades från Sverige i februari och anlände till kundens farm i Kenya 
den 4 maj 2019. 

190510  Efter diskussion med flertalet huvudägare om bolagets framtida utveckling har  
Göran Hedbys beslutat att lämna bolagets styrelse och avgå som         
styrelseordförande.      

190515  Kallelse till extra bolagsstämma den 29 maj 2019 för val av ny styrelseledamot  
    och styrelseordförande.                    
                    Valberedningen föreslår att Martin Linde nyväljs som styrelseledamot.                
                    Valberedningen föreslår även att Martin Linde utses till styrelseordförande. 
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Redovisningsprinciper 

Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd ”K3” (BFNAR 2012:1). Redovisningsprinciperna är detsamma som de som 
tillämpades i Årsredovisningen 2018. För ytterligare information se Årsredovisning 2018.  
 
Föreliggande Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  

 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 23 maj 2019. 

 
Avlämnade av Delårsrapport. 
 
 
Lund den 23 maj 2019 
 
OptiFreeze AB (publ) Styrelsen 
Eda Demir Westman, VD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OptiFreeze AB (publ) 
Adress: Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund 

Telefon: +46 46 - 15 23 00 
E-post: info@optifreeze.se 

Webbplats: www.optifreeze.se 

 


	Innehåll 
	Sammanfattning av Q1 2019
	Kommentarer från VD
	Årets första kvartal har inneburit ett stort genombrott för OptiFreeze!
	Avtalet med Syngenta
	Första OptiCeptTM-leveransen till Kenya
	Uppdaterade finansiella mål
	Fokusområden – OptiFlower, OptiDry och OptiFresh
	Finansiella läget
	Avslutning

	Resultaträkning i sammandrag, SEK
	Balansräkning i sammandrag, SEK
	Kassaflödesanalys i sammandrag
	Förändring av Eget kapital 2019-03-31
	Kommande rapporttillfällen
	Verksamheten
	Allmänt om verksamheten

	Väsentliga händelser under Q1
	Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
	Redovisningsprinciper

