
Nyckeltal

TKR
apr–jun  

2021
apr–jun  

2020
jan–jun  

2021
jan–jun  

2020
Helår 
2020

Orderingång – – – – –

Nettoomsättning 21 21 74 1 936 1 978

Rörelseresultat (EBIT) –4 531 –3 578 –7 252 –4 076 –9 666

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten –4 763 –4 192 –7 110 –4 594 –9 486

Resultat per aktie,  
före utspädning, kr –0,03 –0,14 –0,06 –0,16 –0,17

Delårsrapport, april – juni 2021

  Orderingången uppgick till – tkr (–).

  Nettoomsättningen uppgick till 21 tkr (21).

  Rörelseresultatet (EBIT) –4 531  tkr (–3 578).

  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –4 763 tkr (–4 192).

Andra kvartalet 2021

Q2
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VD har ordet

Positiva testresultat och ökade satsningar på våra 
produkter lägger grunden för en spännande framtid!  

Max Gerger, VD

Under det andra kvartalet fortsatte Mantex genomföra aktiviteter för att ta till 
vara på potentialen hos vår teknologi. Bland dessa aktiviteter kan nämnas de 
ökade satsningar på både vår FlowScanner och vår Biofuel Analyzer som blivit 
möjliga tack vare de framgångsrika emissioner som genomförts under kvartalet. 

Det första halvåret 2021 har utvecklats 
väl för Mantex då vi både haft en synner-
ligen positiv utveckling vad gäller vår 
teknologi och våra produkter, men också 
fått starkt positivt gensvar från ägare 
och kapitalmarknad i samband med de 
båda emissioner som genomförts. Men 
låt mig börja med våra produkter. 

När vi i början av januari fick placera 
ut en Mantex FlowScanner hos ett  
medelstort nordamerikanskt massabruk 
för en tre månader lång testperiod, hade 
vi goda förhoppningar om ett lyckat 
utfall. Vi blev inte besvikna. Redan efter 
halva perioden var utfallet så pass 
positivt att vi fann det nödvändigt att 
informera kapitalmarknaden om det i 
en pressrelease och när testperioden 
avslutades i mitten av april hade vår 
FlowScanner överträffat även de mest 
optimistiska antagandena, något vi ock-
så kommunicerat. Under de tre månader 
som bruket använt vår FlowScanner för 
att analysera inkommande träråvara 
hade precisionen i vår egenutvecklade 
röntgenteknologi bidragit till besparingar 
på hela 240 000 amerikanska dollar per 
månad. Och då talar vi ändå bara om 
ett process-steg, den så kallade kok-
ningen. Även om vi ännu inte har någon 
tillgänglig data på det finns goda skäl 
att anta att de positiva effekterna från 
en mer effektiv kokning även kommer 
att resultera i ett mer effektivt utnytt-

jande av råvaran och en högre kvalité på 
slutprodukten. De bruk som använder 
vår FlowScanner kommer helt enkelt att 
få ut mer papper, kartong och tyg per 
använd mängd träfiber samtidigt som 
slutmaterialet kommer att hålla en högre 
kvalitet vilket bidrar till en högre total 
kostnadseffektivitet. 

Som vi tidigare kommunicerat ingår 
det aktuella bruket i en större koncern 
som i sin tur uttryckt intresse för att 
installera vår FlowScanner på ytterligare 
bruk om utfallet skulle vara positivt. Här 
pågår sedan en tid diskussioner men led-
tiderna inom den här branschen är långa 
och påverkas av sådant som budgetår 
och långsiktiga investeringsplaner. Mot 
bakgrund av att det var koncernen själv 
som uttryckte intresse för att prova vår 
teknologi samt hur väl testerna utföll, är 
vi fortsatt optimistiska till våra möjlig-
heter att få leverera fler FlowScanner till 
den aktuella koncernen.

Ett bruk som vi redan levererat 
FlowScanner till är det nya superbruk 
som just nu håller på att färdigställas 
i delstaten Sao Paulo i Brasilien. När 
bruket drar igång sin produktion i mitten 
av augusti i år kommer det att finnas två 
stycken FlowScanner XL installerade, vil-
ket vi också kommunicerade efter kvar-
talets slut. Just det här bruket kommer 
att bli ett viktigt skyltfönster för oss och 
vår teknologi eftersom det hör till den 

” Vi har haft en 
synner ligen positiv 
utveckling vad  
gäller vår teknologi 
och våra produkter,  
men också fått 
starkt positivt gen
svar från ägare och 
kapitalmarknad.”

Max Gerger, VD
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senaste generationen av miljöanpassade 
och högteknologiska massabruk, dess-
utom ett av de största i världen av sitt 
slag. Den kraftigt ökande efterfrågan  
på förnyelsebara material har lett till att 
det nu uppförs ett flertal bruk av den här 
storleksordningen globalt och att det 
aktuella bruket använder vår teknologi 
har redan fört med sig ett ökat intresse 
för vår FlowScanner.  

Under det första halvåret i år har vi 
också lyckats uppnå tillräcklig mätnog-
grannhet för vår Biofuel Analyzer som 
därmed är redo för fältprover hos kund. 
Såsom vi tidigare kommunicerat kommer 
vi därför nu att installera vår Biofuel 
Analyzer för tester i två stora biokraft-
verk, ett i Borås och ett i Västerås. 
Testerna beräknas dra igång i höst när 
verken åter startar efter sommaruppe-
hållet. Vår Biofuel Analzyer bygger på 
samma egenutvecklade röntgenteknolo-
gi som vår FlowScanner och vi ser med 
tillförsikt fram emot de testdata som vi 
kommer att kunna få från både Borås 
och Västerås.  

För att förbättra våra möjligheter 
att genomföra en bred kommersialise-
ring av vår teknologi har vi under våren 
framgångsrikt förstärkt vår kassa vid två 
tillfällen. När vi i början av maj stängde 
teckningsperioden för TO4 kunde vi 
konstatera att nyttjandegraden uppgick 
till hela 99 procent och att vi fått in cirka 
11 miljoner före emissionskostnader. I 

början av juni gjorde vi så också en riktad 
emission av aktier och teckningsoptioner 
till Formue Nord Markesneutral A/S som 
tillförde ytterligare ca 25 miljoner före 
emissionskostnader. I samband med 
den emissionen genomförde vi också en 
riktad nyemission av teckningsoptioner 
av serie TO5 och TO6 för vidarealloke-
ring till redan befintliga aktieägare vilket 
ytterligare kommer att kunna stärka vår 
kassa. Som vi redan kommunicerat kom-
mer likviden bland annat att användas 
för den fortsatta utvecklingen, kommer-
sialiseringen och produktionen av både 
Biofuel Analyzer och FlowScanner men 
också för att tillföra samriskbolaget 
ATAB ökade resurser. Positiva resultat 
för vår teknologi och en mycket positiv 
respons från såväl ägare som kapital-
marknad har lett till att Mantex efter 
det gångna halvåret har ett mycket gott 
utgångsläge framåt. Jag ser med tillför-
sikt fram emot fortsättningen på detta 
hittills mycket spännande år! 

Kista den 6 augusti 2021

Max Gerger
VD

” De bruk som 
använder vår 
FlowScanner kom
mer helt enkelt att 
få ut mer papper, 
kartong och tyg 
per använd mängd 
träfiber samtidigt 
som slutmaterialet  
kommer att hålla 
en högre kvalitet.”

Max Gerger, VD
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ANDRA KVARTALET 2021,  
APRIL–JUNI
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 andra kvartalet uppgick till 150 tkr (36). Bolagets försäljning 
avseende Flow Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda bolaget Andritz  
Technologies enligt ovan.

Kostnader 
Kostnaderna uppgick till –4 681 tkr (–3 490) tkr, fördelat främst på personalkostna-
der –1 011 tkr (–580) och övriga externa kostnader –3 280 tkr (–2 521). Genom de 
finansiella tillskott som bolaget erhållit i de genomförda emissionerna så har bolaget 
intensifierat utvecklingen av Biofuel Analyzer (BFA) och resurser tillförts för att på-
skynda färdigställandet. Stor del av arbetet sker med kontrakterad personal.

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultat för kvartalet uppgick till –4 521 tkr (–3 578). Resultat efter finansiella 
poster blev –4 583 tkr (–3 797). Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,03 kr  
(–0,14). Resultatet har belastats med –0 tkr (–124) för andelar från intresseföretag 
under perioden. 

Kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –4 763 tkr (–4 192). Under 
kvartalet har det investerats 373 tkr i ytterligare kvarnar i testmiljön för malning av 
biobränsle/flis. Under maj månad har ett aktieägartillskott på 1 960 tkr lämnats till 
det gemensamt ägda intressebolaget Andritz Technologies AB. 

Resultat per aktie  
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,03 kr (–0,14) baserat på ett medeltal 
om 131 745 613 (27 784 420) aktier. I maj 2021 registrerades de utgivna tecknings- 
optionerna (TO 4) samt i juni registrerades den riktade emissionen till Formue Nord 
Markedsneutral A/S, vilket medförde att antalet aktier uppgår till 147 583 472 aktier 
(27 784 420).

Eget kapital
Vid utgången av juni månad 2021 konstateras att det egna kapitalet i moderbolaget 
uppgår till 32 616 tkr. Bolagets egna kapital har förstärkts väsentligt genom teck-
ningsoption (TO4) samt den riktade emissionen till Formue Nord Markedsneutral 
A/S. I samband med årsstämman i maj nedsattes aktiekapitalet till 4 393 tkr, vilket 
motsvarar ett kvotvärde på 0,03 kronor. 

Aktien 
Aktien i Mantex handlas sedan 5 maj 2017 på Nasdaq First North. Antal aktier uppgår 
till 147 583 472 aktier med ett kvotvärde om 0,03 kr per aktie. 1 april till 30 juni 2021  
har 729 321 110 aktier omsatts till ett värde av 2 165 828 530 kr. Högsta betalkurs  
under perioden 1 april – 30 juni 2021 var 4,70 kr (7 maj) och lägsta var 1,49 kr (1 april).  
Den 30 juni uppgick kursen till 2,50 kr (senast betalt). Per den 31 juni 2021 hade 
Mantex AB 11 807 (1192) aktieägare. 

Finansiell översikt
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FÖRSTA SEX MÅNADERNA 2021,  
JANUARI–JUNI
Intäkter, kostnader och resultat 
Orderingång
Orderingången under perioden 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 perioden uppgick till 348 tkr (3 891). Bolagets försäljning  
avseende Flow Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda bolaget Andritz  
Technologies enligt ovan.

Kostnader 
Kostnaderna uppgick till –7 600 tkr (–7 371) tkr, fördelat främst på personalkostnader  
–1 609 tkr (–1 918) och övriga externa kostnader –5 477 tkr (–4 867). Genom de 
finansiella tillskott som bolaget erhållit i de genomförda emissionerna så har bolaget 
intensifierat utvecklingen av Biofuel Analyzer (BFA) och resurser tillförts för att på-
skynda färdigställandet. Stor del av arbetet sker med kontrakterad personal.

Rörelsersultat (EBIT) 
Rörelseresultat för perioden uppgick till –7 252 tkr (–4 076). Resultat efter finansiella 
poster blev –7 311 tkr (–4 352). Resultat per aktie före utspädning uppgick till  
–0,06 kr (–0,16). Resultatet har belastats med –0 tkr (–124) för andelar från intresse-
företag under perioden. 

Kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –7 110 tkr (–4 594). Under  
perioden har det investerats 622 tkr i kvarnar i testmiljön för malning av biobränsle/
flis. Under maj månad har ett aktieägartillskott på 1 960 tkr lämnats till det gemen-
samt ägda intressebolaget Andritz Technologies AB. 
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Resultat per aktie  
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,06 kr (–0,16) baserat på ett medeltal 
om 120 907 753 (27 784 420) aktier. I maj 2021 registrerades de utgivna tecknings-
optionerna (TO 4) samt i juni registrerades den riktade emissionen till Formula Nord, 
vilket medförde att antalet aktier uppgår till 147 583 472 aktier (27 784 420).

DE 15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA,  
PER DEN 30 JUNI 2020 Antal Innehav %

Kattson i Sverige AB 13 900 817 9,42

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 9 837 984 6,67

XDB i ägares ställe (Formue Nord Markedsneutral A/S) 9 118 389 6,18

Allba Holding AB 9 068 969 6,14

Pegroco Holding AB 5 600 000 3,79

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 621 254 1,78

SIP 203, Youplus Assurance 1 613 057 1,09

Iréne Elisabeth Bernström 1 212 266 0,82

Solokvist AB 1 073 650 0,73

Kaj-Mikael Petersson 934 000 0,63

Reza Dehghan 842 836 0,57

Zhengdong Pu 837 000 0,57

Lars Karlsson 753 600 0,51

Christian Lentz 653 000 0,44

Morgan Stanley & Co Intl Plc, W8IMY 615 606 0,42

Totalt de 15 största ägarna 58 682 428 39,76

Övriga ägare 88 901 044 60,24

TOTALT 147 583 472 100,00

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 

2021 Optioner (TO4)  3 964 531,550 20 475 015,800 27 513 578 137 583 473  0,15 

2021 Nedsättning 
aktiekapital  (16 380 012,640)  4 095 003,160 - 137 583 473  0,03 

2021 Riktad emission  297 637,690  4 392 640,850 9 999 999 147 583 472  0,03 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
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 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste års-
redovisningen. Från och med tredje kvartalet 2018 så upprättas koncernredovisning 
för Mantex.

Transaktioner med närstående
Under april månad 2021 ställde två av Mantex större ägare, Pegrocoinvest AB samt 
Kattsson i Sverige AB upp med en tillfällig finansiering på totalt 2 500 tkr. Lånen var i 
form av brygglån och har återbetalats i sin helhet vid utgången av perioden.
 
Händelser efter balansdagens utgång
Mantex Aktiebolag meddelade i början av juli att de ansökt om upptagande till handel 
med teckningsoptioner av 2021/2022 (TO5) och 2021/2023 (TO6) (”Teckningsoptio-
nerna”) som delades ut vederlagsfritt till befintliga aktieägare i juni 2021. Handel med 
teckningsoptioner påbörjades den 7 juli 2021.

Mantex AB meddelade att när den brasilianska massatillverkaren Bracell igång-
sätter sitt nya miljöanpassade bruk i Lensoi Paulista i delstaten Sao Paulo i mitten 
av augusti kommer inkommande träråvara att analyseras av de två FlowScanner XL 
som Mantex samriskbolag Andritz Technologies AB fick order på i augusti 2019 och 
som tidigare kommunicerats. Det nya miljöanpassade och tekniskt mycket avancera-
de massabruket är ett av världens största cellulosabruk och kommer att bli en viktig 
referenskund för Mantex.

Mantex har förstärkt sin ledningsgrupp genom att utse Juha Rantanen till ny  
teknikchef, CTO, samt Karl Pettersson till ny operativ chef med ansvar för bland  
annat supply chain och kundsupport. Rantanen tillträder sin nya tjänst i oktober  
medan Pettersson tillträder i september.
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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 6 augusti 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
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
Helår 
2020

Nettoomsättning 21 21 74 1 936 1 978

Övriga rörelseintäkter 129 15 274 1 955 1 972

Summa 150 36 348 3 891 3 950

Rörelsekostnader

Handelsvaror –299 –315 –346 –453 –568

Övriga externa kostnader –3 280 –2 521 –5 477 –4 867 –8 888

Personalkostnader –1 011 –580 –1 609 –1 918 –2 991

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar –89 –60 –166 –119 –258

Övriga rörelsekostnader –2 –14 –2 –14 –17

Summa rörelsekostnader –4 681 –3 490 –7 600 –7 371 –12 722

Andel från intresseföretag – –124 – –596 –894

Rörelseresultat –4 531 –3 578 –7 252 –4 076 –9 666

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader –52 –219 –59 –276 –352

Resultat från finansiella poster –52 –219 –59 –276 –352

Resultat efter finansiella poster –4 583 –3 797 –7 311 –4 352 –10 018

Periodens resultat –4 583 –3 797 –7 311 –4 352 –10 018

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

Resultat per aktie före utspädning –0,03 –0,14 –0,06 –0,16 –0,17

Resultat per aktie efter utspädning –0,03 –0,13 –0,06 –0,15 –0,17

Antal aktier vid periodens slut 147 583 472 27 784 420 147 583 472 27 784 420 110 069 895

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 131 745 613 27 784 420 120 907 753 27 784 420 60 021 613

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 132 255 613 28 442 220 121 417 753 28 442 220 60 686 613
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Koncernens balansräkning – sammandrag

TKR
30 jun 
2021

30 jun 
2020

31 dec 
2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 254 399 326

Andelar i intressebolag 1 960 298 –

2 214 697 326

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3 035 2 509 2 507

3 035 2 509 2 507

Summa anläggningstillgångar 5 249 3 206 2 833

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 198 432 432

Kundfordringar – – –

Övriga fordringar 1 071 1 340 654

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 414 804 462

Kassa och bank 27 557 1 063 3 471

Summa omsättningstillgångar 29 240 3 639 5 019

SUMMA TILLGÅNGAR 34 489 6 845 7 852

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 4 393 6 946 16 510

Reservfond 1 1 1

Fritt eget kapital

Överkursfond 141 947 108 581 112 432

Balanserat resultat –106 414 –112 776 –112 776

Resultat –7 311 –4 352 –10 018

Summa eget kapital 32 616 –1 600 6 149

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder – 3 050 –

Summa långfristiga skulder – 3 050 –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 787 927 738

Brygglån – 3 000 –

Övriga skulder 329 561 249

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 757 907 716

Summa kortfristiga skulder 1 873 5 395 1 703

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 489 6 845 7 852
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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 2020 6 946 1 108 581 –98 557 –14 219 2 752

Omföring föregående års resultat –14 219 14 219 –

Justering föregående års resultat  –

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

Omföring föregående års resultat –10 018 10 018 –

Teckningsoptioner (TO 4) 3 965 7 040 11 005

Riktad emission 298 24 402 24 700

Emissionskostnader –1 927 –1 927

Nedsättning av aktiekapital –16 380  16 380 –

Periodens resultat –7 311 –7 311

Utgående balans 30 juni 2021 4 393 1 141 947 –106 414 –7 311 32 616



12

Mantex Delårsrapport Q2 2021 Finansiell översikt

Koncernens kassaflöde

TKR
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
Helår 
2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  

Resultat efter finansiella poster –4 583 –3 797 –7 311 –4 352 –10 018

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 89 184 166 715 1 152

–4 494 –3 613 –7 145 –3 637 –8 866

Ökning(–)/Minskning(+) av lager 49 – 234 – –

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –255 –657 –368 –834 194

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –63 78 169 –123 –814

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital –269 –579 35 –957 –620

Kassaflöde från den löpande verksamheten –4 763 –4 192 –7 110 –4 594 –9 486

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –373 – –622 – –65

Aktieägartillskott till Andritz Technologies AB –1 960 – –1 960 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 333 – –2 582 – –65

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lån – 3 500 – 4 000 –2 050

Nyemission 33 778 – 33 778 – 13 415

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 33 778 3 500 33 778 4 000 11 365

Periodens kassaflöde 26 682 –692 24 086 –594 1 814

Likvida medel vid periodens början 875 1 755 3 471 1 657 1 657

Likvida medel vid periodens slut 27 557 1 063 27 557 1 063 3 471

Nyckeltal per kvartal

TKR
Q2 

2021
Q1 

2020
Q4 

2020
Q3 

2020
Q2 

2020
Q1 

2020
Q4 

2019

Orderingång – – – – – – –

Nettoomsättning 21 53 21 21 21 1 915 3 910

Rörelseresultat (EBIT) –4 531 –2 721 –3 288 –2 302 –3 578 –498 –2 180

Kassaflöde från den löpande verksamheten –4 763 –2 347 –3 102 –1 790 –4 192 –402 –2 461

Resultat per aktie före utspädning, kr –0,03 –0,02 –0,03 –0,03 –0,14 –0,02 –0,08
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Mantex Delårsrapport Q2 2021 Finansiell översikt

Moderbolagets resultaträkning

TKR
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
Helår 
2020

Nettoomsättning 21 21 74 1 936 1 978

Övriga rörelseintäkter 129 15 274 1 955 1 972

Summa 150 36 348 3 891 3 950

Rörelsekostnader

Handelsvaror –299 –315 –346 –453 –568

Övriga externa kostnader –3 280 –2 521 –5 477 –4 867 –8 943

Personalkostnader –1 011 –580 –1 609 –1 918 –2 991

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar –53 –24 –94 –47 –114

Övriga rörelsekostnader –2 –14 –2 –14 –17

Summa rörelsekostnader –4 645 –3 454 –7 528 –7 299 –12 633

Rörelseresultat –4 495 –3 418 –7 180 –3 408 –8 683

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader –52 –219 –59 –276 –352

Resultat från finansiella poster –52 –219 –59 –276 –352

Resultat efter finansiella poster –4 547 –3 637 –7 239 –3 684 –9 035

Periodens resultat –4 547 –3 637 –7 239 –3 684 –9 035
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Mantex Delårsrapport Q2 2021 Finansiell översikt

Moderbolagets balansräkning

TKR
30 jun 
2021

30 jun 
2020

31 dec 
2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag 5 409 3 449 3 449

Andelar i koncernbolag 775 775 775

6 184 4 224 4 224

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3 035 2 509 2 507

3 035 2 509 2 507

Summa anläggningstillgångar 9 219 6 733 6 731

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 198 432 432

Kundfordringar – – –

Övriga fordringar 1 071 1 340 654

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 414 859 462

Kassa och bank 27 507 1 013 3 421

Summa omsättningstillgångar 29 190 3 644 4 969

SUMMA TILLGÅNGAR 38 409 10 377 11 700

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 4 393 6 946 16 510

Reservfond 1 1 1

Fritt eget kapital

Överkursfond 141 947 108 581 112 432

Balanserat resultat –102 567 –109 912 –109 912

Resultat –7 239 –3 684 –9 035

Summa eget kapital 36 535 1 932 9 996

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder – 3 050 –

Summa kortfristiga skulder – 3 050 –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 787 927 738

Brygglån 3 000

Övriga skulder 330 561 250

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 757 907 716

Summa kortfristiga skulder 1 874 5 395 1 704

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 409 10 377 11 700
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Mantex Delårsrapport Q2 2021 Finansiell översikt

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 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

Årets resultat –9 035 –9 035

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

Omföring föregående års resultat –9 035 9 035 –

Teckningsoptioner (TO 4) 3 965 7 040 11 005

Riktad emission 298 24 402 24 700

Emissionskostnader –1 927 –1 927

Nedsättning av aktiekapital –16 380  16 380 –

Periodens resultat –7 239 –7 239

Utgående balans 30 juni 2021 4 393 1 141 947 –102 567 –7 239 36 535
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Mantex Delårsrapport Q2 2021 Finansiell översikt

Moderbolagets kassaflöde

TKR
apr–jun 

2021
apr–jun 

2020
jan–jun 

2021
jan–jun 

2020
Helår 
2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster –4 547 –3 637 –7 239 –3 684 –9 035

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, 
m m 53 24 94 47 114

–4 494 –3 613 –7 145 –3 637 –8 921

Ökning(–)/Minskning(+) av lager 49 – 234 – –

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –255 –657 –368 –834 249

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –63 78 169 –123 –814

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital –269 –579 35 –957 –565

Kassaflöde från den löpande verksamheten –4 763 –4 192 –7 110 –4 594 –9 486

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –373 – –622 – –65

Aktieägartillskott till Andritz Technologies AB –1 960 – –1 960 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 333 – –2 582 – –65

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lån – 3 500 – 4 000 –2 050

Nyemission 33 778 – 33 778 – 13 415

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 33 778 3 500 33 778 4 000 11 365

Periodens kassaflöde 26 682 –692 24 086 –594 1 814

Likvida medel vid periodens början 825 1 705 3 421 1 607 1 607

Likvida medel vid periodens slut 27 507 1 013 27 507 1 013 3 421
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Mantex Delårsrapport Q2 2021 Information

Finansiell kalender
HÄNDELSE Datum

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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