
Nyckeltal

TKR
okt–dec  

2020
okt–dec 

2019
jan–dec  

2020
jan–dec 

2019

Orderingång – – – 1 262

Nettoomsättning 21 3 910 1 978 12 692

Rörelseresultat (EBIT) –3 288 –2 180 –9 666 –14 173

Kassaflöde från den löpande verksamheten –3 102 –2 461 –9 486 –16 433

Resultat per aktie, före utspädning, kr –0,03 –0,08 –0,17 –0,51

Bokslutskommuniké, oktober – december 2020

  Orderingången uppgick till – tkr (–).

  Nettoomsättningen uppgick till 21 tkr (3 910).

  Rörelseresultatet (EBIT) –3 288 tkr (–2 180).

  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –3 102 tkr (–2 461).

Fjärde kvartalet 2020

Q4
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VD har ordet

Vår FlowScanner visar vägen mot lyckad  
kommersialisering i samband med ett  
teknologiskifte

Max Gerger, VD

Mantex egenutvecklade och röntgenbaserade teknologi för analys av biomassa  
adresserar ett väldigt tydligt och väl definierat kundbehov – att i växande  
industrier lämna en tidsödande och i huvudsak manuell hantering till förmån för 
införandet av ny och effektiv teknologi. Det sätt varpå vi lyckats kommersialisera 
vår FlowScanner visar vägen framåt för vår egenutvecklade röntgenteknologi 
även inom andra vertikaler såsom bioenergi. 

” FlowScanner säljs 
globalt av Andritz 
och erbjuder  
massabruken en 
effektiv lösning på 
en svår process.”

Max Gerger, VD

Strategin för att lyckas kommersialisera 
vår egenutvecklade teknologi bygger på 
två ben – dels en utveckling och förfining 
av teknologin, dels en gradvis utrullning 
till kund för validering under verkliga 
förhållanden. Det tillvägagångssättet 
har vi valt för både vår FlowScanner för 
massaindustrin och vår Biofuel Analyzer 
för bioenergisektorn, med den skillnaden 
att vi kommit längre när det gäller just 
FlowScannern – den utrullning som vi 
fått till stånd här visar vägen framåt 
även för vår Biofuel Analyzer. 

I båda fallen handlar det om industrier  
som till följd av ökat fokus på hållbarhet 
sett en kraftigt ökad efterfrågan och 
i båda fallen finns därför ett växande 
behov av att använda ny teknologi för 
att effektivisera centrala processer. När 
det gäller massaindustrin har behovet av 
att fasa ut fossilbaserade material lett 
till ett uppsving för förnyelsebara pap-
persbaserade material något som i sin 
tur ökat efterfrågan på pappersmassa. 
Massaindustrin har precis som bioenergi-
sektorn ett behov av att snabbt och 
effektivt kunna mäta stora material-
flöden och båda har därför ett behov av 
att införa ny teknologi. 

Utvärdering hos potentiell storkund
Vår FlowScanner erbjuder massabruken 
en effektiv lösning för en av brukens 
mer utmanande processer: analysen av 

kvalitén på inkommande träråvara som 
gör det möjligt att optimera processtyr-
ningen och därmed spara energi, minska 
kemikalieåtgången och producera massa 
av högre kvalitét. Flow Scannern klarar 
redan att mäta materialflödena på ett 
tillräckligt noggrant sätt hos referens-
kunder i Europa och har därför börjat 
säljas globalt till kunder via Andritz  
Technologies, det samriskbolag vi har 
ihop med vår österrikiska partner Andritz. 

Sedan några månader finns en 
FlowScanner installerad på ett massa- 
bruk inom en större koncern i Nordame-
rika och mätningarna för att avgöra hur 
mycket vår teknologi kan effektivisera 
produktionen av massa pågår för fullt. 
Om utvärderingsprojektet når uppsatta 
mål har koncernen uttryckt intresse för 
att installera FlowScanners på majorite-
ten av sina massabruk. Som vi tidigare 
kommunicerat är indikationerna hitintills 
positiva och vi kommer löpande att upp-
datera våra ägare och kapitalmarknaden 
om resultaten allteftersom resultaten 
blir tillgängliga. 

Fortsatt utveckling av Biofuel Analyzer
När det gäller vår Biofuel Analyzer pågår 
arbetet med att uppnå tillräcklig hög 
grad av mätnoggrannhet för fullt.  
Arbetet går stadigt framåt och för att 
vara säkra på att det inte blir önskemät-
ningar under orealistiska förhållanden, 
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kör vi testerna i vårt laboratorium i Kista 
med riktigt material som hämtats direkt 
från verksamma biokraftverk. 

Vi ligger något efter tidsplanen men 
vår bedömning är att vi skall klara att ha 
en prototyp färdig under första halvan 
av 2021. När det målet nåtts är nästa 
steg tester på plats hos kund och som 
vi tidigare kommunicerat har vi under 
kvartalet fått till stånd överenskommel-
ser om kommande fälttester av vår 
Biofuel Analyzer med två av landets 
större kraftvärmeverk, Borås Energi 
& Miljö samt Mälarenergi i Västerås. I 
båda fallen handlar det om stora och 
moderna anläggningar för framställning 
av bioenergi; anläggningen i Västerås 
räknas till en av Europas modernaste. På 
båda anläggningar har man behov av att 
löpande mäta energiinnehåll samt fukt- 
och askhalt i inkommande biomassa för 
att på så sätt fastställa pris och kvalité 
men också för att kunna optimera själva 
användningen av biomassan. 

Precis som användningen av vår 
FlowScanner i ett bruk i Nordamerika kan 
bana väg för en lyckad kommersialisering 
räknar vi med att körningar av Biofuel 
Analyzer under verkliga omständigheter 

hos kund här i Sverige, på sikt också  
kan bana väg för en lyckad kommersiali-
sering. 

Lyckat utfall av teckningsoption
Under kvartalet kunde våra aktieägare 
också utnyttja den teckningsoption av 
serie 2020/2020 (TO3), vilka emittera-
des i samband med den företrädesemis-
sion som Mantex genomförde under det 
tredje kvartalet 2020. Totalt nyttjades 
26 716 635 teckningsoptioner, vilket 
motsvarar en nyttjandegrad om cirka 
96 procent. Mantex tillförs därmed cirka 
5,6 MSEK före emissionskostnader om 
cirka 0,28 MSEK. När de nya aktierna har 
registrerats hos Bolagsverket kom-
mer antalet aktier i Mantex uppgå till 
110 069 895 och aktiekapitalet uppgå 
till 16 510 484,25 SEK. 

Kista den 5 februari 2021

Max Gerger
VD

” Två av landets 
större kraftvärme
verk skall testa vår 
BioFuel Analyzer 
under 2021.”

Max Gerger, VD
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FJÄRDE KVARTALET 2020 
OKTOBER–DECEMBER
Intäkter, kostnader och resultat 
Orderingång
Orderingången under kvartalet uppgick till 0 tkr (0), beroende på att all försäljning 
avseende bolagets Flow Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda bolaget  
Andritz Technologies AB. Mantex AB s verksamhet består idag i att färdigställa 
Biofuel Analyzer (BFA). Någon orderstock existerar inte i bolaget fram tills Biofuel 
Analyzern är i produktion och erhållit ett typgodkännande.
 
Rörelsens intäkter 
Bolagets intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 24 tkr (4 001). Bolagets försäljning 
avseende Flow Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda bolaget Andritz  
Technologies enligt ovan.

Kostnader 
Kostnaderna uppgick till –3 259 tkr (–5 055) tkr, fördelat främst på personalkostna-
der –667 tkr (–1 724) och övriga externa kostnader –2 425 tkr (–2 641). Minskningen 
av kostnader är hänförlig till reducering av personal samt ett ökat fokus och kontroll 
av övriga kostnader. Stor del av arbetet sker med kontrakterad personal.

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultat för kvartalet uppgick till –3 288 tkr (–2 180). Resultat efter finansiella 
poster blev –3 289 tkr (–2 226). Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,03 
kr (–0,08). Resultatet har belastats med –53 tkr (–1 126) för andelar från intresse- 
företag under perioden. 

Kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –3 102 tkr (–2 461). Under 
kvartalet har det investerats 65 tkr i en ny XRF röntgensensor i bolagets Biofuel 
Analyzer prototyp. 

Resultat per aktie  
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,03 kr (–0,08) baserat på ett medeltal 
om 101 164 350 (27 770 020) aktier. I november registrerades de utgivna teck-
ningsoptionerna vilket medförde att antalet aktier vid kvartalets utgång uppgår till 
110 069 895 aktier och ett aktiekapital på 16 51 484 aktier till ett kvotvärde om  
0,15 kronor.

Finansiell översikt
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HELÅR 2020,  
JANUARI–DECEMBER
Intäkter, kostnader och resultat 
Orderingång
Årets orderingången uppgick till 0 tkr (0), beroende på att all försäljning avseende 
bolagets Flow Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda bolaget Andritz Tech-
nologies AB. Mantex AB s verksamhet består idag i att färdigställa Biofuel Analyzer 
(BFA). Någon orderstock existerar inte i bolaget fram tills Biofuel Analyzern är i pro-
duktion och erhållit ett typgodkännande.
 
Rörelsens intäkter 
Bolagets intäkter för året uppgick till 3 950 tkr (13 110), vilket utgörs dels av debite-
ring av utvecklingskostnader till det gemensamt ägda bolaget Andritz Technologies 
AB och erhållna EU-bidrag på 1 940 tkr för projektet Horizon 2020. Dessa intäkter 
inkom under första kvartalet 2020.

Kostnader 
Kostnaderna uppgick till –12 722 tkr (–24 728) tkr, fördelat främst på personal-
kostnader –2 991 tkr (–6 975) och övriga externa kostnader –8 888 tkr (–12 191). 
Minskningen av kostnader är hänförlig till reducering av personal samt ett ökat fokus 
och kontroll av övriga kostnader. Stor del av arbetet sker med kontrakterad personal.

Rörelseresultat (EBIT) 
Årets rörelseresultat uppgick till –9 666 tkr (–14 173). Resultat efter finansiella pos-
ter blev –10 018 tkr (–14 219). Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,17 kr 
(–0,51). Under året har bolaget belastats med räntekostnader på –352 tkr (–46) för 
de upptagna lånen från bolagets större ägare samt för det tillfälliga brygglånet intill 
att emissionen slutfördes under sommaren.

Resultatet har belastats med –894 tkr (–2 555) för andelar från intresseföretag 
under året, vilket avser Mantex 49-procentliga innehav i Andritz Technologies AB.

Kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –9 486 tkr (–16 433). Under 
året har det investerats 65 tkr i en ny XRF röntgensensor i bolagets Biofuel Analyzer 
prototyp. 

Resultat per aktie 
Resultat per aktie för året uppgick till –0,17 kr (–0,51) baserat på ett medeltal om 
60 021 613 (27 770 220) aktier. I november registrerades de utgivna tecknings- 
optionerna (TO3) vilket medförde att antalet aktier vid kvartalets utgång uppgår till 
110 069 895 aktier och ett aktiekapital på 16 510 484 aktier till ett kvotvärde om 
0,15 kronor.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
Aktien 
Aktien i Mantex handlas sedan 5 maj 2017 på Nasdaq First North. Antal aktier upp - 
går till 110 069 895 aktier med ett kvotvärde om 0,15 kr per aktie. Mellan 1 oktober 
till 31 december 2020 har 78 708 729 aktier omsatts till ett värde av 22 491 091 kr. 
Högsta betalkurs under perioden 1 oktober – 31 december 2020 var 0,32 kr (29  
december) och lägsta var 0,23 kr (29 oktober). Den 31 december uppgick kursen till 
0,31 kr (senast betalt).

DE 15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA,  
PER DEN 31 DECEMBER 2020 Antal Innehav %

Pegroco Holding AB 24 568 153 22,32

Kattson i Sverige AB 10 600 000 9,63

Allba Holding AB 7 137 719 6,48

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 4 970 194 4,52

SIP 203, Youplus Assurance 4 285 817 3,89

Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 515 754 3,19

Toni Dahl 2 060 700 1,87

Jörgen Svedberg 1 600 000 1,45

Arian Ismail 1 510 000 1,37

Noti Holding AB 1 083 298 0,98

Helge Backman 1 000 000 0,91

Ulf Gustavsson 1 000 000 0,91

Gryningskust Holding AB 954 324 0,87

Marko Ignjatovic 800 000 0,73

Samir Iskander 768 160 0,70

Totalt de 15 största ägarna 65 854 119 59,83

Övriga ägare 44 215 776 40,17

TOTALT 110 069 895 100,00

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING (EFTER OMRÄKNING I FEB 2017)

ÅR
Förändring  

aktiekapital 
Ackumulerat  
aktiekapital 

Förändring  
antal aktier 

Ackumulerat 
antal aktier 

Kvot- 
värde

2015 Nyemission  157 180,500  2 033 246,200  157 181  2 033 246  1,00 

2016 Nedsättning 
aktiekapital  (1 524 934,650)  508 311,550  –  –  0,25 

2016 Nyemission 05-30  56 255,625  564 567,175  225 023  2 258 269  0,25 

2016 Nyemission 06-07  489 375,000  1 053 942,175  1 957 500  4 215 769  0,25 

2016 Nyemission 08-31  59 375,000  1 113 317,175  237 500  4 453 269  0,25 

2016 Nyemission 08-31  131 250,000  1 244 567,175  525 000  4 978 269  0,25 

2016 Nyemission 11-23  364 578,325  1 609 145,500  1 458 313  6 436 582  0,25 

2017 Nyemission 02-03  537 142,875  2 146 288,375  2 148 572  8 585 154  0,25 

2017 Nyemission 05-03  1 321 839,500  3 468 127,875 5 287 358  13 872 510  0,25 

2017 Optioner JE  3 125,000  3 471 252,875 12 500  13 885 010  0,25 

2018 Nyemission  3 471 252,500  6 942 505,375 13 885 010  27 770 020  0,25 

2019 Optioner    3 600,000  6 946 105,375 14 400  27 784 420  0,25 

2020 Nedsättning 
aktiekapital

 (2 778 442,250) 4 167 663,125 –  –  0,15 

2020 Nyemission  8 335 326,000 12 502 989,125 55 568 840  83 353 260  0,15 

2020 Optioner (TO3)  4 007 495,125 16 510 484,250 26 716 635 110 069 895  0,15 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Riskerna kan delas in i mättekniska-, marknadsrelaterade-, rörelserelaterade- och 
finansiella risker. För vidare information se årsredovisning för 2018. Dokumentet finns 
tillgängligt på www.mantex.se. 

Redovisningsprinciper och styrelsens försäkran 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Samma redo-
visningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovis-
ningen. Från och med tredje kvartalet 2018 upprättas koncernredovisning för Mantex.

Transaktioner med närstående
Tre av Mantex större ägare har ställt upp med en bryggfinansiering i form av ett lån 
för att täcka bolagets utvecklingskostnader. Det är Mantex delägare Pegroco Invest 
AB, Kattson i Sverige AB samt Allba Holding AB som ställt upp med ett lån till bola-
get om totalt 3 miljoner SEK med en löptid på 12 månader och ränta om 9 procent. 
Vid utgången av 2020 hade samtliga lån återbetalats och konverterats till aktier i 
bolaget. 
 
Händelser efter balansdagens utgång
Inga händelser utöver vad som presenterats i denna delårsrapport har noterats.
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Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet,  
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  

som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Kista, den 5 februari 2021

Mantex AB (publ)

Styrelsen

Uppgifterna i denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.
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Koncernens rapport över totalresultat – sammandrag

TKR
okt–dec 

2020
okt–dec 

2019
jan–dec 

2020
jan–dec 

2019

Nettoomsättning 21 3 910 1 978 12 692

Övriga rörelseintäkter 3 91 1 972 418

Summa 24 4 001 3 950 13 110

Rörelsekostnader

Handelsvaror –84 –575 –568 –5 340

Övriga externa kostnader –2 425 –2 641 –8 888 –12 191

Personalkostnader –667 –1 724 –2 991 –6 975

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar –80 –115 –258 –210

Övriga rörelsekostnader –3 – –17 –12

Summa rörelsekostnader –3 259 –5 055 –12 722 –24 728

Andel från intresseföretag –53 –1 126 –894 –2 555

Rörelseresultat –3 288 –2 180 –9 666 –14 173

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader –1 –46 –352 –46

Resultat från finansiella poster –1 –46 –352 –46

Resultat efter finansiella poster –3 289 –2 226 –10 018 –14 219

Periodens resultat –3 289 –2 226 –10 018 –14 219

Resultat per aktie räknat på resultat  
hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr

Resultat per aktie före utspädning –0,03 –0,08 –0,17 –0,51

Resultat per aktie efter utspädning –0,03 –0,08 –0,17 –0,50

Antal aktier vid periodens slut 110 069 895 27 784 420 110 069 895 27 784 420

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 101 164 350 27 777 220 60 021 613 27 777 220

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 101 814 350 28 442 220 60 686 613 28 442 220
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Koncernens balansräkning – sammandrag

TKR
31 dec 

2020
31 dec 

2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 326 471

Andelar i intressebolag – 894

326 1 365

Materiella anläggningstillgångar 2 507 2 556

Inventarier, verktyg och installationer 2 507 2 556

Summa anläggningstillgångar 2 833 3 921

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 432 432

Kundfordringar – 323

Övriga fordringar 654 555

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 462 432

Kassa och bank 3 471 1 657

Summa omsättningstillgångar 5 019 3 399

SUMMA TILLGÅNGAR 7 852 7 320

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 510 6 946

Reservfond 1 1

Fritt eget kapital

Överkursfond 112 432 108 581

Balanserat resultat –112 776 –98 557

Resultat –10 018 –14 219

Summa eget kapital 6 149 2 752

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder – 2 050

Summa långfristiga skulder – 2 050

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 738 886

Brygglån – –

Övriga skulder 249 545

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 716 1 087

Summa kortfristiga skulder 1 703 2 518

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 852 7 320
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

TKR Aktiekapital Reservfond
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat Resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 1 jan 2019 6 943 1 107 068 –70 922 –27 842 15 248

Omföring föregående års resultat –27 842 27 842 –

Justering föregående års resultat 207 207

Nyemission 3 26 29

Emissionskostnader 1 487 1 487

Årets resultat –14 219 –14 219

Utgående balans 31 december 2019 6 946 1 108 581 –98 557 –14 219 2 752

Omföring föregående års resultat –14 219 14 219 –

Nyemission 9 564 7 161 16 725

Emissionskostnader –3 310 –3 310

Årets resultat –10 018 –10 018

Utgående balans 31 december 2020 16 510 1 112 432 –112 776 –10 018 6 149
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Koncernens kassaflöde

TKR
okt–dec 

2020
okt–dec 

2019
jan–dec 

2020
jan–dec 

2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Resultat efter finansiella poster –3 289 –2 180 –10 018 –14 173

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 133 1 549 1 152 2 719

–3 156 –631 –8 866 –11 454

Ökning(–)/Minskning(+) av lager – –30 – 1 792

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 321 667 194 4 144

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –267 –2 467 –814 –10 915

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 54 –1 830 –620 –4 979

Kassaflöde från den löpande verksamheten –3 102 –2 461 –9 486 –16 433

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –65 – –65 –440

Kassaflöde från investeringsverksamheten –65 – –65 –440

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lån – 2 050 –2 050 2 050

Nyemission 5 330 1 516 13 415 1 516

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 330 3 566 11 365 3 566

Periodens kassaflöde 2 163 1 105 1 814 –13 307

Likvida medel vid periodens början 1 308 552 1 657 14 964

Likvida medel vid periodens slut 3 471 1 657 3 471 1 657

Nyckeltal per kvartal

TKR
Q4 

2020
Q3 

2020
Q2 

2020
Q1 

2020
Q4 

2019
Q3 

2019
Q2 

2019

Orderingång – – – – – – 489

Nettoomsättning 21 21 21 1 915 3 910 2 126 289

Rörelseresultat (EBIT) –3 288 –2 302 –3 578 –498 –2 180 –2 458 –7 922

Kassaflöde från den löpande verksamheten –3 102 –1 790 –4 192 –402 –2 461 –2 735 –5 262

Resultat per aktie före utspädning, kr –0,03 –0,03 –0,14 –0,02 –0,08 –0,09 –0,29
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Moderbolagets resultaträkning

TKR
okt–dec 

2020
okt–dec 

2019
jan–dec 

2020
jan–dec 

2019

Nettoomsättning 21 3 910 1 978 12 692

Övriga rörelseintäkter 3 91 1 972 418

Summa 24 4 001 3 950 13 110
 

Rörelsekostnader  

Handelsvaror –84 –575 –568 –5 340

Övriga externa kostnader –2 480 –2 616 –8 943 –12 166

Personalkostnader –667 –1 724 –2 991 –6 975

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar –44 –24 –114 –65

Övriga rörelsekostnader –3 – –17 –12

Summa rörelsekostnader –3 278 –4 939 –12 633 –24 558

Rörelseresultat –3 254 –938 –8 683 –11 448
 

Resultat från finansiella poster  

Räntekostnader och liknande kostnader –1 –46 –352 –46

Resultat från finansiella poster –1 –46 –352 –46

 

Resultat efter finansiella poster –3 255 –984 –9 035 –11 494

 

Periodens resultat –3 255 –984 –9 035 –11 494
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Moderbolagets balansräkning

TKR
31 dec 

2020
31 dec 

2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag 3 449 3 449

Andelar i koncernbolag 775 775

4 224 4 224

Materiella anläggningstillgångar 2 507 2 556

Inventarier, verktyg och installationer 2 507 2 556

Summa anläggningstillgångar 6 731 6 780

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 432 432

Kundfordringar – 323

Övriga fordringar 654 555

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 462 487

Kassa och bank 3 421 1 607

Summa omsättningstillgångar 4 969 3 404

SUMMA TILLGÅNGAR 11 700 10 184

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 510 6 946

Reservfond 1 1

Fritt eget kapital

Överkursfond 112 432 108 581

Balanserat resultat –109 912 –98 418

Resultat –9 035 –11 494

Summa eget kapital 9 996 5 616

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder – 2 050

Summa kortfristiga skulder – 2 050

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 738 886

Övriga skulder 250 545

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 716 1 087

Summa kortfristiga skulder 1 704 2 518

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 700 10 184
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Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

TKR Aktiekapital Reservfond
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat Resultat
Summa eget 

kapital

Utgående balans 31 december 2018 6 943 1 107 068 –70 922 –27 496 15 594

Omföring föregående års resultat –27 496 27 496 –

Nyemission 3 26 29

Emissionskostnader 1 487  1 487

Årets resultat –11 494 –11 494

Utgående balans 31 december 2019 6 946 1 108 581 –98 418 –11 494 5 616

Omföring föregående års resultat –11 494 11 494 –

Nyemission 9 564 7 161 16 725

Emissionskostnader –3 310 –3 310

Periodens resultat –9 035 –9 035

Utgående balans 31 december 2020 16 510 1 112 432 –109 912 –9 035 9 996
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Moderbolagets kassaflöde

TKR
okt–dec 

2020
okt–dec 

2019
jan–dec 

2020
jan–dec 

2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster –3 255 –938 –9 035 –11 448

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 44 24 114 65

–3 211 –914 –8 921 –11 383

Ökning(–)/Minskning(+) av lager – –30 – 1 792

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 376 601 249 4 036

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –267 –2 118 –814 –10 878

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 109 –1 547 –565 –5 050

Kassaflöde från den löpande verksamheten –3 102 –2 461 –9 486 –16 433

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –65 – –65 –440

Kassaflöde från investeringsverksamheten –65 – –65 –440

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lån – 2 050 –2 050 2 050

Nyemission 5 330 1 516 13 415 1 516

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 330 3 566 11 365 3 566

Periodens kassaflöde 2 163 1 105 1 814 –13 307

Likvida medel vid periodens början 1 258 502 1 607 14 914

Likvida medel vid periodens slut 3 421 1 607 3 421 1 607
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Finansiell kalender
HÄNDELSE Datum

Delårsrapport kvartal 4 2020 5 februari 2021

Delårsrapport kvartal 1 2021 26 april 2021

Mantex AB publicerar årsredovisningen för 2020 26 april 2021

Mantex AB:s årsstämma 24 maj 2021

Delårsrapport kvartal 2 2021 6 augusti 2021

Delårsrapport kvartal 3 2021 5 november 2021

Delårsrapport kvartal 4 2021 4 februari 2022

Kontakter:
Max Gerger, VD
+46 70 560 02 68
max.gerger@mantex.se

Bo Niveman, CFO
+46 709 46 43 80
bo.niveman@mantex.se

Mangold, Certified Adviser
Mobil: +46 7 0627 6769 
Telefon: +46 8 5277 5046 
Adress: Box 55691, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2,  
114 34 Stockholm 
Org.nr: 556585-1267
Web: www.mangold.se

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgen
baserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt 
och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energi
innehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och  
förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och  
effektivisera förbränningen i biokraftverk. 

Om Mantex

Mantex AB (publ), organisationsnummer 556550–8537
Torshamnsgatan 28 A, 164 40 Kista, tel 08 477 04 80

www.mantex.se
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