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Med ”Bolaget” eller ”Alltainer” avses koncernen bestående av moderbolaget Alltainer AB med organisationsnummer 559231-8280 

samt det helägda dotterbolaget Alltainer Vietnam Co Ltd med organisationsnummer 1101927554. 

 

SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT 

 

FÖRSTA HALVÅRET (2020-07-01 – 2020-12-31) 

- Rörelsens intäkter uppgick till 3 236 KSEK. 

- Rörelseresultatet uppgick till -2 318 KSEK. 

- Resultatet per aktie uppgick till -0,33 SEK. 

- Soliditeten uppgick till 87,6 %. 

 

ANDRA KVARTALET (2020-10-01 – 2020-12-31) 

- Rörelsens intäkter uppgick till 695 KSEK. 

- Rörelseresultatet uppgick till -2 450 KSEK. 

- Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK. 

 
 

Definitioner 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 6 682 539 stycken.  

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.. 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET 2020 
 

 Alltainer AB godkänns för notering på Spotlight Stock Market under förutsättning att lägsta gräns i 

bolagets spridningsemission uppnås samt att Spotlights ägarspridningskrav uppnås.  

 

 Alltainers initierar spridningsemission om 1 000 000 aktier, vilket skall tillföra bolaget 8 MSEK, före 

emissionskostnader.  

 

 Alltainer får första order på en sanitetscontainer till Kenya, som förväntas levereras innan årets slut.  

 

 Bolagets långivare Fore C Asset Management väljer att konvertera sitt brygglån på 1,0 MSEK till aktier då det 

konstaterats att värdet av inkomna teckningar i bolaget överstiger 8,0 MSEK och att över 300 enskilda 

tecknare har önskat teckna i emissionen.  

 

 Alltainer avslutade onsdagen den 25 november sin nyemission. Nyemissionen om 8 MSEK tecknades till 10,3 

MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 129 %. Styrelsen beslöt att nyttja den utfärdade 

övertilldelningsoptionen som gav bolaget möjlighet att utvidga emissionen. Alltainer tillförs totalt 10,3 MSEK 

före emissionskostnader. Emissionen tecknades av närmare 500 investerare. 

 

 Handel med Alltainers aktier på Spotlight Stock Market startade den 11 december 2020. 

 

 Nyemissionen registrerades den 23 december 2020 hos bolagsverket. 
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ALLTAINERS VD Jakob Kesje kommenterar 

 

Jag har nyligen kommit hem efter fem veckor i Vietnam, varav två veckor i karantän, finns det mycket att berätta. Vi 

har skrivit på kontrakt för en större och mer verksamhetsanpassad fabrik, med tillträde den 1 april 2021. Genom de 

nya produktionslokalerna  kommer vi samla vår produktion på en plats till skillnad från dagens två olika 

produktionsytor. De nya lokalerna kommer att effektivisera vår produktion väsentligt och positivt bidra till att fasthålla 

och utbygga kvalitetsnivån i vår produktion. Vi har anställt en ny produktionschef med bakgrund från Bosch och Intel 

i Vietnam. Med den nya produktionschefen kan vi införa uppdaterade strukturerade arbetsformer och system i vår 

produktion. Vår nya produktionschef börjar jobba för oss i mitten av mars. 

 

Vi har gått igenom och uppdaterat våra leverantörer för att förbättra flöde och kvalité. Exempelvis kommer vi framöver 

enbart använda oss av Jotun Marine produkter som är globalt erkända för sin kvalitet. Vi har också påbörjat nya 

prisförhandlingar med våra leverantör utifrån den planerade volymökning vi arbetar emot. 

 

Fraktmarknaden globalt har genomgått stora förändringar under senaste kvartalet. För Alltainer betyder det att de 

nya containers som vi köper in har ökat avsevärt i inköpspris. Ingen vet idag hur utvecklingen kommer att se ut den 

närmsta perioden. Men produktionen av containers ökar successivt och nya containerfartyg kommer sättas in i trafik.  

Alltainers fokus är primärt att säkra tillgång av nya containers till lägst möjliga pris, och hjälpa våra kunder med att 

hitta bäst möjliga fraktpriser genom våra vietnamesiska kontakter. Möjligen kommer situationen påverka 

lönsamheten negativt genom ökade materialkostnader, och en avvaktande marknad. Vi förväntar dock en stegvis 

normalisering av prisnivåerna fram emot sommaren.   

 

På ordersidan har två av våra stora kunder flyttat fram sina order till våren. En av kunderna har avvaktat leverans av 

nya förbättrade boendemoduler från oss. Vi har, på uppdrag av kunden, genomfört ett antal förbättringar under 

kvartal 2 men de färdiga containers har ännu inte varit möjliga att visas för slutkunder i USA. Den andra kunden har 

önskat större volymer från oss och håller på att förbereda sin organisation för att kunna hantera framtida leveranser. 

Kunden har flyttat fram sina order, men fasthåller sina volymer av containers på årsbasis. Situationen i omvärlden är 

pga av rådande läge med pandemin svårbedömd. Vi beräknar att volymerna kommer att öka under våren men i vilken 

takt är svårt att förutse.   

 

Utifrån det orderläge vi har idag så bedömer jag att vi även kommande kvartal kommer visa negativt resultat.  

Marknaden är svårbedömd, men vi ser ett fortsatt ökat intresse för våra produkter. Med de förändringar som vi nu 

genomför i vår produktionsanläggning och den feedback vi löpande får från våra kunder, har vi ett bra utgångsläge 

för framtiden. 

 

Jakob Kesje, VD på Alltainer AB 

 

Alltainer AB (Publ) 
 

Alltainer bildades under hösten 2019. 

 

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra 

ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens 

specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den 

amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa. 

 

Koncernstruktur 

Koncernen består av moderbolaget Alltainer AB samt dess helägda dotterbolag Alltainer Vietnam Ltd. Huvudsakligen 

sker all försäljning från det svenska moderbolag, medan all tillverkning sker i dotterbolaget.  

Affärsmodell 

Alltainers produkter säljs primärt till återförsäljare och större professionella slutkunder.  
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Finansiell information 

Moderbolaget Alltainer AB bildades under hösten 2019. Koncernförhållande uppstod när Alltainer Vietnam Ltd 

förvärvades den 16 december 2019.  

 

Rörelseintäkter, resultat och finansiell ställning 
Bolagets intäkter under det första halvåret 2020 uppgick till 3 236 KSEK. Personalkostnaderna för det första halvåret 

2020 uppgick till -1194 KSEK. Kassaflödet under det första halvåret 2020 uppgick till  

6 408 KSEK. Likvida medel på balansdagen uppgick till 8 063 KSEK. Bolaget har under det första halvåret 2020 inte 

genomfört några investeringar.  

 

Finansiell information – koncernen 
 

Nyckeltal – koncernen 

 

  
okt-dec  

2020 

jul-dec  

2020 

dec 2019 

-jul 2020 

  

 

  

 

Rörelseintäkter (kSEK) 695 3 236  4 314   

Rörelseresultat (kSEK) -2 450 -2 318 523   

Likvida medel (kSEK)  8 063 8 063 1 655   

Eget kapital (kSEK) 9 671 9 671 1 705   

Eget kapital/aktie (SEK) 1,43 1,43 0,32   

Soliditet (%) 87,6 87,6 48,7   

Balansomslutning (kSEK) 11 034 11 034 3 502   
       

Genomsnittligt antal aktier (st) 6 682 539 6 682 539 5 156 250   

Antal aktier vid periodens utgång (st) 6 765 872 6 765 872 5 312 500   

Resultat per aktie -0,36 -0,33 0,08   

 

 

Resultaträkning – koncernen 

 

(kSEK) 
okt-dec  

2020 

jul-dec  

2020 

dec 2019  

-jun 2020 

  

 

  

 
      

Rörelsens intäkter  695  3236  4314   

Råvaror och förnödenheter -1505 -2638 -2638   

Övriga externa kostnader -896 -1649 -782   

Personalkostnader -688 -1194 -371   

Övriga rörelsekostnader - 56 - 73 0   

Rörelseresultat -2450 -2318 523   

Finansnetto -8 66 7   

Resultat efter finansiella poster -2458 -2252 530   

Skatt på årets resultat   84  39 -113    

Periodens resultat -2374 -2213 417   
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Balansräkning – koncernen 

 

 

(KSEK) 

          31-dec-2020 30-jun-2020 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar    

Finansiella anläggningstillgångar    

Summa anläggningstillgångar  0 0 

 
      

Omsättningstillgångar     

Övriga omsättningstillgångar  2 971 1 847 

Kassa och bank    8 063 1 655 

Summa omsättningstillgångar  11 034 3 502 

 
      

Summa tillgångar   11 034 3 502 

 
      

Eget kapital och skulder      

Summa eget kapital   9 671 1 705 

 
      

Avsättningar      

Uppskjuten skatt    0 0 

Övriga avsättningar    0 0 

Summa avsättningar    0 0 

      

Skulder       

Långfristiga skulder   235 262 

Kortfristiga skulder   1 128 1 535 

Summa skulder   1 363 1 797 

 
 

    

Summa eget kapital och skulder  11 034 3 502 
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Förändring eget kapital – koncernen 

 

(kSEK) 
okt-dec  

2020 

jul-dec  

2020 

dec 2019  

-jun 2020 

  

 

  

 
      

Eget kapital vid periodens ingång 1 811 1 705 50   

Nyemission/kapitaltillskott 11 294 11 294 1 250   

Emissionskostnader -803 -803 0   

Periodens resultat -2 374 -2 238 417   

Omräkningsdifferens -257 -287 -12   

Eget kapital vid periodens utgång 9 671 9 671 1 705   

 

 

Kassaflödesanalys – koncernen 

(kSEK) 
okt-dec  

2020 

jul-dec  

2020 

dec 2019  

-jun 2020 

  

 

  

 
      

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 
-3 433 -3 327 518   

Förändringar i rörelsekapital 286 -1 531  -426   

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 147 -4 858 92   

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 276 11 266 1 563   

Periodens kassaflöde 7 129 6 408 1 655   

Likvida medel vid periodens ingång  934 1 655 0   

Omräkningsdifferens likvida medel 0 0 0   

Likvida medel vid periodens utgång 8 063 8 063 1 655   
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Finansiell information – moderbolaget 
 

Resultaträkning – moderbolaget 

(kSEK) 
okt-dec  

2020 

jul-dec  

2020 

dec 2019  

jun 2020 

  

 
  

      

Rörelsens intäkter 885 3 923 5 229   

Råvaror och förnödenheter -1 114 -3 347 -4 703   

Övriga externa kostnader -477 -809 -106   

Personalkostnader -456 -789 -114   

Övriga rörelsekostnader -56 -73 0   

Rörelseresultat -1 218 -1 095 304   

Finansnetto 1) 21 66 5   

Resultat efter finansiella poster -1 197 -1 029 310   

Skatt på årets resultat 37 0 -69   

Periodens resultat -1 160 -1 029 240   

 

Balansräkning – moderbolaget 

(KSEK) 
 31-dec-2020 30-jun-2020 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  0 0 

Finansiella anläggningstillgångar  1 209 1 209 

Summa anläggningstillgångar  1 209 1 209 

       

Omsättningstillgångar     

Övriga omsättningstillgångar  3 237 1 802 

Kassa och bank    7 948 1 202 

Summa omsättningstillgångar  11 185 3 004 

       

Summa tillgångar   12 394 4 213 

       

Eget kapital och skulder     

Summa eget kapital   11 003 1 540 

       

Avsättningar      

Övriga avsättningar    0 0 

Summa avsättningar    0 0 

      

Skulder       

Långfristiga skulder   0 1 203 

Kortfristiga skulder   1 391 1 469 

Summa skulder   1 391 2 672 

       

Summa eget kapital och skulder  12 394 4 213 
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Aktien 
Alltainers aktie noterades på Spotlight Stock Market i Stockholm den 11 december 2020, under symbolen ”ALLT”. Per 

den 31 december 2020 uppgick antalet aktier i Alltainer till 6 765 872 stycken. Vid periodens ingång (2020-07-01) 

uppgick antalet aktier i Alltainer till 5 312 500 stycken. Genomsnittligt antal aktier i Alltainer under perioden  

2020-07-01 – 2020-12-31 var 6 682 539 aktier.  
 

Personal 
Medelantalet anställda i Alltainer uppgick för perioden 2020-07-01 – 2020-12-31 till 17, varav 1 är kvinnor.  
 

Transaktioner med närstående 
Alltainers primäre kund är Container Solutions Worldwide AB (CSW), och ägare till CSW är också störra ägare i Alltainer 

AB. Närståendeproblematiken hanteras genom tydliga samhandelsavtal och prislister godkända på bolagsstämma i 

Alltainer, så att samhandlen sker på marknadsmässiga villkor och överses av stämman.  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för 

koncernens verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till bolagsbeskrivningen som 

upprättades i samband med noteringen. Se Alltainers hemsida www.alltainer.com/investor. 

 

Principer för halvårsrapportens upprättande 
Räkenskaperna i Alltainers halvårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). 

 

Granskning av revisor 
Halvårsrapporten har ej granskats av Alltainers revisor. 

 

Kommande finansiella rapporter 
Delårsrapport 3, 2021 2021-05-19 

Bokslutskommuniké, 2019 2021-08-23 

 

Avlämnande av halvårsrapport 
Askim, den 15 februari 2021 

Alltainer AB 

Styrelsen 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jakob Kesje, CEO, Alltainer AB 

Telefon: +46 763 111 911 

E-post: jk@alltainer.com  

http://www.alltainer.com/
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Denna information är sådan information som Alltainer AB är skyldig att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 

genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stora Åvägen 21, 436 34 Askim | www.alltainer.com 

 
 

 

 
 

 

 


