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Det gångna verksamhetsåret har varit det mest frukt-

samma sedan bolaget bildades. Resultatmässigt blev det 

det sämsta. Under året förändrades verksamheten från 

ett smalt utvecklingsbolag med fokus på kapning till ett 

industriellt bolag med beprövad teknik och ett bredare 

produktsortiment. 

Från utveckling till produkter 

Morphics industriella genombrott inom mindre kap-

maskiner under 2003/2004 innebar att grundtekniken 

färdigutvecklades. Utvecklingen ledde till möjligheten att 

ta fram unika produkter i även andra marknadsom råden. 

Vi tog den expansionsmöjligheten vilket resulterade i 

ett omfattande arbete med betydande investeringar. 

Vid verksamhetsårets slut kan jag konstatera att vi med 

denna ansträngning lyckats höja bolaget till ett nytt kom-

mersiellt utgångsläge. Vi har nu för första gången goda 

möjligheter att erbjuda produkter för såväl grövre kap-

ning som pulver- och solidformning. Det senare tillämpas 

redan av oss själva vid framtagningen av fl ödesplattor till 

bränslecellerna.   

Från kapning till formning

Beställningar av kaputrustning från de första interna-

tionella kunderna Eaton och National Machinery inne-

bar framtagning av tillförlitliga produkter. Arbetet gav oss 

viktig information om industrins behov och på vilket sätt 

vår teknik ska utvecklas för att ta hand om kundernas 

önskemål även inom andra tillämpningsområden. Ge-

nom att bl a skala upp storleken på den beprövade slag -

enheten bekräftades tillförlitligheten även för använd-

nings områdena grövre kapning, pulverkompaktering och 

solidformning. 

Flera nya industriella aktörer har tagit del av denna ut-

veckling vilket lett till nya betydande affärsmöjlig heter 

för bolaget. Vi bedömer därför att vi både tekniskt och 

affärsmässigt förbättrat vårt utgångsläge avsevärt. Mark-

nadsföringen är nu möjlig inom samtliga tillämpnings-

områden.

Från strategi till affärer

I takt med att vår verksamhet under året ändrades 

från grundutveckling av produkter till industriella spe-

cialanpassningar genomfördes strategin att strukturan-

passa verksamheten. För att snabbare och mer effektivt 

erbjuda kunderna olika produkter förändrades Morphics 

Technologies AB till en koncern bestående av moder-

bolaget Morphic Technologies samt maskinföretaget 

Dynamis AB och bränslecellsbolaget Cell Impact AB. 

Dynamis (före detta Morphic Made) erbjuder utrustning 

för resurssnål komponenttillverkning inom främst verk-

stadsindustrin. Cell Impact utnyttjar specialanpassade 

maskiner från Dynamis och marknadsför kundanpas-

sade fl ödesplattor för massproduktion av bränsleceller 

och värmeväxlare. Förändringen har inneburit tydligare 

budskap till marknaden och vi kan i våra industriella kon-

takter konstatera att strategin varit riktig. Plattformen är 

lagd för koncernens affärsutveckling och det fi nns goda 

förutsättningar för att nå våra målsättningar. Vi hoppas 

givetvis att ni som aktieägare stödjer oss i vårt uppdrag 

att nå resurssnål komponenttillverkning och förnyelse-

bar produktion av el. 

Augusti 2005

Peter Heidlund, VD

VD har ordet

Från ett smalt utvecklingsbolag med fokus på kapning till ett industriellt bolag 
med beprövad teknik och ett bredare produktsortiment.
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Året i sammandrag

Order från National Machinery

National Machinery beställde utrustning i syfte att undersöka förutsättningarna för att utöka 

sitt sortiment genom integrering av Morphics kapteknik i sina befi ntliga produkter.

Maskinverksamheten överfördes till dotterbolaget Morphic Made

Dotterbolaget Morphic Made AB (senare namnändrat till Dynamis AB) övertog affärsansvaret 

för Morphics maskinrelaterade verksamhet. 

Nya Marknaden

Morphic anslöts till Stockholmsbörsens handelsplats Nya Marknaden efter att ha varit listat på 

Göteborgs OTC-lista sedan 2000.

Mariegården Investment AB ny storägare i Morphic 

Styrelsen utnyttjade bolagsstämmans mandat om nyemission och emitterade 4 260 000 

B-aktier riktade till Mariegården Investment AB och dess aktieägare. Samtidigt övertog 

Mariegården 800 000 A-aktier från Morphics grundare.

Lansering av Cell Impact

Den internationella försäljningsverksamheten inom bränslecellsindustrin inleddes och 

dotter bolaget Sercomo AB bytte namn till Cell Impact AB. Samtidigt etablerades de första 

kontakterna inom den internationella bränslecellsindustrin.

Morphic introducerar sina produkter för den internationella pulverindustrin

På den internationella mässan Powder Metallurgy 2004 i Wien demonstrerades under stort in-

tresse bolagets slagenhet för tillverkare av pulver, presstillverkare och pulverkomponenttillverkare. 

Volymorder från National Machinery

National Machinery beställde 5 kompletta kapenheter till ett totalt ordervärde av drygt 5 Mkr.

Morphic beslutar att starta produktion av fl ödesplattor

Cell Impacts erbjudande till bränslecellsindustrin fi ck god respons och efter förfrågningar 

på produktion av fl ödesplattor i stora volymer beslutade Morphic att omgående möjliggöra 

masstillverkning. För att fi nansiera den första av två planerade produktionsanläggningar 

genomfördes en riktad nyemission om 10 miljoner B-aktier till Mariegården Investment AB. 

Emissionen tillförde bolaget 25 Mkr. En företrädesemission efter verksamhetsårets slut 

tillförde bolaget resterande 35 Mkr för genomförande av etableringsplanen.

Mars

Januari

December

Juni

Juli

September

November

Oktober

2004-05-01 — 2005-04-30
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DOTTERBOLAG PRODUKTER

SPECIALMASKINER

För kapning, formning och 

pulverkompaktering

FLÖDESPLATTOR

Till bränsleceller och 

värmeväxlare

Resurssnål produktionsteknik för en drastiskt   

SLAGENHETER

För inbyggnad i nya eller 

befintliga maskinanläggningarDYNAMIS AB

Dynamis, som fram till september 2005 hette Morphic Made, 

utvecklar, tillverkar och marknadsför maskiner och utrustning 

för resurssnål komponenttillverkning inom främst verkstads-

industrin. Bolagets produkter sträcker sig från slagenheter för 

inbyggnad till kompletta maskinsystem för specialtillämpningar. 

Slagenheterna och maskinerna utnyttjas för kapning, formning 

eller pulverkompaktering.

Läs mer om Dynamis och namnändringen från Morphic Made på sid 10

CELL IMPACT AB

Cell Impact utvecklar, tillverkar och marknadsför kund anpassade 

flödesplattor och komponenter för mass produktion av bränsle-

celler och värme växlare. Med special anpassad maskinutrustning 

från syster bolaget Dynamis kan Cell Impact erbjuda hög-

kvalitativa flödesplattor för bränsle celler och värmeväxlare till  

ett drastiskt lägre pris än konkurrerande tillverkare.

Läs mer om Cell Impact på sid 14

Morphics teknik ger mer effektiva tillverkningsprocesser som-
minskar industrins miljöbelastning och sänker produktionskost-
nader. Samtidigt medverkar Morphic till att skynda på över-

Moderbolaget Morphic Technologies AB, med verksamhet 

i Göteborg, äger och förvaltar immateriella rättigheter 

kring utnyttjande av höghastighetsteknik och ansvarar för 

koncernens strategiska affärsutveckling.

Läs mer om moderbolaget på nästa uppslag



   7

KUNDGRUPPER

  förbättrad miljö.

En stark patentportfölj

Det är förmågan att styra dynamiska krafter som utgör 

grunden för Morphics patentportfölj och dotterbolagens 

verksamheter. Sedan Morphic startades har patent sökts 

kontinuerligt på de tekniska lösningar och konstruktioner 

som tagits fram. Bolaget har i dag 14 beviljade svenska 

patent, 5 amerikanska och ett australiensiskt.

Läs mer om patent på sid 9

Med den patenterade slagenheten utnyttjar Dynamis 

Morphics unika förmåga att styra dynamiska krafter. Det 

snabba, hårda slaget från slagenheten används för kapning, 

solidformning eller pulverkompaktering.

Kapning: Tråd, stång eller profiler i olika diametrar och 

mate  rial kapas med hög hastighet i samband med tillverk-

ning av komponenter.

Solidformning: Komponenter som kugghjul, flödesplattor 

eller lagerkomponenter av lättmetaller eller höglegerade 

material formas med hög hastighet i kallt tillstånd.

Pulverkompaktering: Höghastighetskompaktering er-

bjuder hög täthet även i höglegerade pulvermaterial och 

kan därmed användas för tillverkning av komponenter med 

höga krav på hållfasthet. 

Läs mer om höghastighetsteknik och tillämpningar på sid 12

Bränsleceller – det mest miljövänliga sättet 

att producera elektricitet

Bränsleceller anses ha potential att ersätta en stor andel 

av dagens energisystem – från mobiltelefonbatterier och 

bensinmotorer till stora elkraftverk. Cellerna producerar 

elektricitet av vätgas och syre och ger endast ifrån sig 

vatten som avfall.

Läs mer om bränsleceller på sid 14

gången från fossila bränslen till förmån för vätgas och bränsle -
celler genom dotterbolaget Cell Impact som erbjuder verklig- 
volymproduktion av väsentliga bränslecellskomponenter.

Maskintillverkare

Gruppen utgörs av cirka100 internationellt etablerade företag som 

utvecklar och markandsför maskiner och anläggningar för fram-

ställning av komponenter i framför allt metalliska material; allt från 

enkla bultar och kugghjul till specialkomponenter så som rullager och 

ventiler i avancerade material. Exempel: National Machinery LLC 

Komponenttillverkare

Komponenttillverkning sker hos tillverkare av slutliga produkter eller 

hos renodlade underleverantörer inom t ex bilindustrin. Gemensamt 

är de ständigt ökande kraven på kvalitet, sänkta kostnader och större 

flexibilitet. Exempel: Eaton Corp.

Tillverkare av bränsleceller och värmeväxlare

Gruppen domineras av multinationella företag som investerat tungt 

i att introducera bränsleceller i sina egna produkter. Hit hör samtliga 

fordonstillverkare, energiföretag och tillverkare av bärbar elektronik. 

Därtill kommer renodlade bränslecells tillverkare som till exempel 

Ballard och Plug Power.

Värmeväxlarbranschen domineras av ett mindre antal större tillverkare 

som till exempel Alfa Laval och GEA AG.
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Morphic Technologies

Morphics verksamhet har sedan bolaget startades ba-

serats på teknik för att hantera stora dynamiska krafter.

Tekniken kan utnyttjas på fl era sätt inom en rad olika om-

råden och för vitt skilda kundsegment. Från att ha be -

drivit utveckling och försäljning centralt inom moderbo-

laget har det operativa affärsansvaret under 2004/2005 

lagts ut  på dotterbolagen. De får därmed en mer aktiv 

roll och respektive affärsområde ges bättre förutsätt-

ningar att utvecklas. Moderbolagets roll är att äga och 

förvalta de immateriella rättigheter i form av patent kring 

höghastighetsteknik som utvecklats inom koncernen. 

Den starka patentportföljen ger möjligheter till utveckling 

av nya affärer inom befi ntliga och nya kundsegment. 

KONCERNENS INRIKTNING 2005/2006

Cell Impacts satsning på att få ett genombrott på bräns-

lecellsmarknaden kommer att utgöra en betydande del 

av koncernens verksamhet under 2005. Utöver att eta-

blera den egna produktionen kommer Cell Impact även 

att fortsätta med sin internationella marknadsföring och 

försäljning, vilken förväntas generera intäkter under näst-

kommande verksamhetsår.

Dynamis kommer under 2005/2006 att möta kompo-

nentillverkarnas behov att kunna erbjuda nya högpreste-

rande komponenter på en marknad under stark prispress. 

Under verksamhetsåret 2005/2006 kommer bolagets 

erbjudande på marknaden att utökas genom koncentra-

tion på marknadsföring av produkter och system inom 

segmenten grövre kapning, solidformning och pulver-

kompaktering. Samtidigt förväntas leveransen av Cell Im-

pacts första produktionsanläggning stå för en betydande 

del av Dynamis utvecklings- och tillverkningsverksamhet 

under perioden. 

Med utgångspunkt i det industriella genombrott som 

Morphic Technologies nådde under 2003 och 2004 be-

dömer styrelsen möjligheterna som stora att man under 

innevarande verksamhetsår står inför ett kommersi-

ellt genombrott. Därmed öppnas också möjligheterna 

för bolaget att snabbt ta marknadsandelar. Finansiellt 

skulle ett kommersiellt genombrott innebära att Morphic 

Technologies under 2005/2006 kommer att redovisa ett 

positivt kassafl öde för att under nästkommande verk-

samhetsår uppnå lönsamhet. Styrelsen bedömer dock 

att det ännu är för tidigt att tala i termer av utdelning till 

aktieägarna.

KUNDERBJUDANDE

Förmågan att styra dynamiska krafter utgör grunden för 

Morphics produkter för tillverkningsindustrin där tekniken 

utnyttjas för att kapa, forma eller kompaktera material 

till komponenter. Produkterna ska tillföra slutanvändaren 

inom främst verkstads- och fordonsindustrin mervärden 

i form av effektivare processer, bättre kvalitet på slut-

produkten och minskad miljöbelastning. Förutom att 

erbjuda produkter till maskinbyggare och komponenttill-

verkare utnyttjas den egna tekniken för att masstillverka 

fl ödesplattor och andra komponenter till bränsleceller 

och värmeväxlare med hög kvalitet till låg kostnad.

Gemensamt för koncernens verksamhet är strävan ef-

ter hållbar utveckling med minskad energiförbrukning 

och hushållning av resurser och råvaror. Genom att er-

bjuda mer effektiva tillverkningsprocesser medverkar 

Morphic till att minska industrins miljöbelastning. Mindre 

materialspill, minskad energiförbrukning i tillverknings-

processen och eliminerad användning av skärvätskor 

innebär att Morphic även bidrar till direkt sänkta produk-

tionskostnader.

Samtidigt står världen inför ett paradigmskifte då fos-

sila bränslen fasas ut till förmån för förnyelsebara energi-

källor. Vätgas kommer att spela en central roll för lagring 

och distribution av energi. I bränslecellerna omvandlas 

vätgas till elektricitet, antingen direkt där elen förbrukas 

eller centralt i större kraftverk. Morphic medverkar till 

att skynda på övergången genom att som första aktör 

Morphic Technologies är en svensk industrikoncern som erbjuder resurssnål 
produktionsteknik som drastiskt förbättrar miljön. 
 Koncernen består av moderbolaget Morphic Technologies AB samt de helägda 
dotterbolagen Dynamis AB och Cell Impact AB.
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på marknaden kunna erbjuda verklig masstillverkning av 

väsentliga komponenter i bränslecellssystemen.

PATENT

Sedan utvecklingen av Morphics slagenhet påbörjades 

har bolaget kontinuerligt sökt patent på de tekniska lös-

ningar och konstruktioner man tagit fram. Till och med 

april 2005 har bolaget beviljats 14 patent av Svenska Pa-

tent- och Registreringsverket (PRV) samt fem av det ame-

rikanska och ett av det australiensiska patentverket. De 

svenska patentansökningarna följs upp med ansökningar 

till det Europeiska patentverket (EPO) och patentorga-

nisationer i industriella länder i Nord- och Sydamerika, 

Asien och Australien.

Merparten av patenten och patentansökningarna rör 

slagenheten och dess ventilenhet, metoden att tillverka 

plattor till bränsleceller samt metoden att förhindra skad-

liga studsar vid användandet av höghastighetsteknik. De 

godkända patenten ger ett starkt skydd för de framtagna 

lösningarna och metoderna i mellan 20 och 25 år.

ORGANISATION

Moderbolaget, med verksamhet i Göteborg, äger och 

för-valtar immateriella rättigheter kring utnyttjande av 

höghastighetsteknik och ansvarar för koncernens stra-

te giska affärsutveckling. Den operativa verksamheten i 

form av produktutveckling, marknadsföring och tillverk-

ning sker i de helägda dotterbolagen Dynamis AB och 

Cell Impact AB.

HISTORIA

Morphic Technologies etablerades i industri- och verk-

stadstäta Karlskoga i slutet av 1999. Bakom starten stod 

Peter Heidlund, med erfarenheter från bland annat SKF, 

och Kurt Dahlberg med erfarenhet från bland annat 

Bofors. Kurt påbörjade utvecklingen av höghastighets-

tekniken, det vill säga möjligheten att kapa eller forma 

ett material genom att utsätta det för ett hårt slag med 

hög rörelseenergi, redan i början av 1990-talet. 

Samarbetet mellan Kurt och Peter startade 1994 och 

de insåg snabbt att det absolut avgörande var att med 

stor precision styra energin och hastigheten på den slag-

kolv som bearbetar materialet. För att kunna använda 

hydraulik för generering av slagen krävdes dock en ventil 

som tillät stora oljefl öden under extremt kort tid. Kon-

struktionen av ventilen påbörjades under våren 2000 och 

var i princip klar sex månader senare. Parallellt utveck-

lades den reglerteknik och specialelektronik som gjorde 

det möjligt att med dator styra ventilens rörelse.

Vid denna tid hade verksamheten vuxit med tre perso-

ner och för att visa hur tekniken fungerade i verkligheten 

utvecklades ett antal kompletta maskiner. 2002 levere-

rades en kombinerad rikt- och kapmaskin för produktion 

av svetstråd till kund och under det efterföljande året be-

ställde Eaton Corporation en större kapmaskin inklusive 

materialhanteringssystem och ett licensavtal tecknades 

med maskinbyggaren National Machinery LLC.

Affärsidé Morphic har som affärsidé att utveckla och marknadsföra teknik och 

systemlösningar för precisionsstyrning av extrema dynamiska krafter.

Vision Morphics vision är att utvecklas till ett nytt svenskt storföretag baserat på 

revolutionerande teknik, affärs mässigt nytänkande och stort fokus på skapande av kundnytta.

Mål 2005/2006
• Inleda tillverkning och internationell försäljning av fl ödesplattor via dotterbolaget Cell Impact.

• Inleda försäljning inom grövre kapning, solidformning och pulverkompaktering via 

 dotter bolaget Dynamis AB.

• Fortsatt bredda ägarbasen och stärka likviditeten i aktien.

• Positivt kassafl öde från den egna verksamheten.
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KUNDER OCH PRODUKTER

Dynamis marknadsför produkter för två olika kund-

grupper. Till maskin- och anläggningsbyggare erbjuder 

Dynamis slagenheter för inbyggnad och till komponent-

tillverkare erbjuds specialmaskiner.

Slagenheter till maskin- och anläggningsbyggare

Dynamis slagenhet kan integreras i såväl nya maskin -

er som befi ntliga produktionssystem och anläggningar. 

Slag  enheten kan användas till kapning, solidformning 

eller pulverkompaktering genom att integreras med en 

verktygsanordning för respektive tillämpning. Enheten är 

skalbar och fi nns i storlekar från ett par decimeter i höjd 

för kapning av tunn tråd upp till slagenheter på fl era ton 

för kompaktering av pulver. 

Kundgruppen maskin- och anläggningsbyggare utgörs 

av cirka 100 större, globalt verksamma företag som i 

genomsnitt omsätter cirka 500 Mkr. Maskin- och anlägg-

ningsbyggarnas erbjudande varierar från egenutvecklade 

standardmaskiner till kompletta produktionslinjer base-

rade på inköpt teknik. Maskinmarknaden är i hög grad 

globaliserad och de större aktörerna har därför ett väl 

utvecklat försäljningsnät med tillhörande service och 

supportorganisation.

Dynamis AB

Genom att integrera Dynamis slagenhet i de egna pro-

dukterna förstärker maskin- och anläggningsbyggarna 

sitt erbjudande och därmed sin konkurrenskraft. Infö-

randet av höghastighetsteknik medför att de kan vända 

sig till en större kundgrupp eller ta sig in på nya mark-

nadssegment. Produktlivscyklerna i branschen är relativt 

långa, vilket även påverkar utvecklingstiden för nya pro-

dukter. Dynamis erbjudande innebär att en maskinbyg-

gare minskar sin produktutvecklingstid drastiskt och kan 

därmed snabbare svara på marknadens krav.

Specialmaskiner för komponenttillverkare

Komponenttillverkarna utgör kunder till maskin- och 

anläggningsbyggarna som i första hand har fokus på 

att leverera standardiserade maskiner till komponent-

tillverkare med likartade behov. Komponenttillverkarna 

möter därmed ett begränsat utbud av specialanpassad 

produktionsutrustning för individuella kundönskemål. 

Dynamis erbjuder därför komponenttillverkare special-

anpassade maskiner för att lösa specifi ka kostsamma 

produktionsproblem. Ett exempel på detta är den ut-

rustning som Morphic levererat till Eaton Corporation. 

Specialmaskinerna innebär att Dynamis ges tillfälle att 

Nya tillverkningsprocesser för kapning, formning och pulverkompaktering 
baserade på höghastighetsteknik ger sänkta kostnader och minskad 
miljöbelastning.

MORPHIC MADE AB BYTER NAMN TILL DYNAMIS AB

Under verksamhetsåret har Morphics operativa verksamhet kring maskiner och slagenheter flyttats från moderbolaget till dotter bolaget 

Dynamis AB (tidigare Morphic Made AB). Koncentrationen av verksamheten till Karlskoga har medfört en effektivare organisation sam-

tidigt som moderbolaget kan fokusera på den strategiska utvecklingen och utveckling av nya affärer kring koncernens kärnkompetens 

och resurser.

Beslutet att byta namn till Dynamis AB fattades i augusti 2005 och syftar till att ge Dynamis en tydligare profil på maskinmarknaden 

samtidigt som Morphic Technologies får nya förutsättningar att utveckla nya affärer utanför maskin- och verkstadsindustrin.
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utveckla specialfunktioner, vilka senare kan förenklas och 

införas i företagets standardutbud.

Gruppen komponenttillverkare utgörs av renodlade 

underleverantörer inom t ex bilindustrin eller tillverkare 

av slutliga produkter. Företagen omfattar alltifrån små 

verkstäder som tillverkar komponenter för lokal industri 

till stora, multinationella underleverantörer som förser 

hela branscher med komponenter. Exempel på den sist-

nämnda kategorin är Eaton Corporation som bland annat 

tillverkar motorkomponenter till de fl esta biltillverkare 

och SKF som förser en ansenlig del av den internationella 

industrin med lager. Gemensamt för komponenttillver-

karna är att de arbetar med stora volymer under ständig 

kostnadsjakt. 

MARKNADENS KRAV

Billigare och bättre komponenter

Industriell produktion är beroende av tillgång till högkva-

litativa komponenter till bästa möjliga pris – en produkt 

blir aldrig bättre eller billigare än dess byggstenar. Till-

verkare av komponenter drivs därför av två kravställning-

ar: Komponenterna skall bli billigare samtidigt som kvali-

teten skall bli bättre. Dessa krav gäller oavsett om man 

tillverkar kullager, motordelar eller kugghjul.

Mer effektiv produktion

För att kunna hålla lägsta möjliga kostnad vid kompo-

nentproduktion krävs en automatiserad process som 

också är effektiv och ger en konsistent produktkvalitet. 

Morphics dotterbolag Dynamis i Karlskoga utvecklar, 
tillverkar och marknadsför maskiner och utrustning 
för resurssnål komponenttillverkning inom främst 
verkstadsindustrin.
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En effektiv process ger bästa möjliga avkastning på den 

ofta ganska omfattande maskininvesteringen, samtidigt 

som miljöbelastningen minimeras. 

Nya material

Inom kravet på högre kvalitet ryms övergången till nya, 

lättare, starkare eller tåligare material. De nya materialen 

är dyrare och kräver ofta nya produktionsprocesser. Där-

med blir processens förmåga att minimera materialspill 

än mer avgörande för tillverkningskostnaden.

Resurssnåla tillverkningsprocesser 

möter kraven

Dynamis höghastighetsteknik möjliggör bearbetnings-

metoder som tillmötesgår komponenttillverkarnas krav. 

Genom att ersätta traditionella bearbetningsmetoder 

med höghastighetsteknik effektiviseras tillverkningspro-

Ett material som utsätts för ett hårt, snabbt slag blir 

mjukt under en bråkdel av en sekund. Morphic och dot-

terbolaget Dynamis har utvecklat och kommersialiserat 

höghastighetsteknik för att utnyttja mjukgörningen för 

volymtillverkning av komponenter inom verkstadsindu-

strin, biomedicin och bränslecellsindustrin.

Genom att ersätta konventionella bearbetningsmeto-

der såsom fräsning, sågning och pressning med höghas-

tighetsteknik kan tillverkningskostnaden för olika typer 

av metallkomponenter sänkas avsevärt, samtidigt som 

tillverkningsprocessens miljöbelastning i form av energi-

förbrukning och materialåtgång minimeras.

DEN INTELLIGENTA SLAGENHETEN

Kärnan i Dynamis verksamhet utgörs av en extremt kraft-

full, egenutvecklad slagenhet bestående av en slagkolv 

med en omslutande hydraulisk ventil och tillhörande spe-

cialelektronik som genererar hårda snabba slag med full 

kontroll. Slagkolven accelereras med hydraultryck styrt av 

cessen, samtidigt som nya material låter sig bearbetas 

utan fördyrande processer. Dynamis har genom licens 

tillgång till Morphics immateriella rättigheter avseende 

användandet av höghastighetsteknik för kapning, form-

ning och pulverkompaktering. 

KONKURRENS

Dynamis möter konkurrens från främst maskin- och an-

läggningsbyggare som baserar sina produkter på tradi-

tionell teknik. Produkter baserade på höghastighets -

teknik erbjuds av ett mycket litet antal mindre aktörer. 

Bland de mer kända kan nämnas svenska Hydropulsor 

och amerikanska LMC Inc.

Det är ledningens uppfattning att Dynamis har ett tek-

niskt försprång i form av tillgången till Morphics starka 

patentportfölj där förmågan att undvika skadliga efter-

slag tillhör de viktigaste konkurrensmedlen.

ventilen och träffar med hög hastighet ett verktyg där 

materialet formas, kapas eller kompakteras. Jämfört med 

tillgänglig teknik på marknaden är slagenheten snabbare, 

mer kraftfull och har högre precision. Konventionella 

maskiner som utför samma arbete är dessutom mer än 

10 gånger så stora.

Den integrerade ventilen och specialelektroniken gör 

det möjligt att generera upp till 3 000 slag per minut 

samtidigt som enhetens snabba reaktioner ger mycket 

god kontroll av hela slagrörelsen. Utan denna kontroll 

uppstår rekyler i slaget och skadliga återstudsar, sam-

tidigt som repeterbarheten blir dålig med kvalitetspro-

blem som följd.

Konstruktionen är anpassad för att kunna byggas in i 

såväl nya maskinkonstruktioner som befi ntliga anlägg-

ningar och kan skalas upp från små enheter för t ex kap-

ning av tunn tråd upp till stora slagenheter för pulver-

kompaktering av större komponenter. Slagenheten utgör 

Dynamis basprodukt och är en förutsättning för syster-

företaget Cell Impacts produktion av fl ödesplattor.

Detta är höghastighetsteknik 
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TILLÄMPNINGAR

Kapning

En tråd eller en stång slås av med ett hårt, välkontrollerat 

slag. Resultatet blir raka snitt utan sprickor, deformatio-

ner och materialspill. Dessutom elimineras behovet av 

miljöfarliga skärvätskor.

För höghastighetskapning av tråd, stång och profi ler 

erbjuder Dynamis såväl kompletta maskiner som kap-

enheter för inbyggnad i ny eller befi ntlig utrustning. 

Kapenheten består av Dynamis slagenhet försett med 

en egenutvecklad verktygsanordning anpassad för att 

utnyttja slagenergin så effektivt som möjligt. Förutom 

de kapenheter för kapning av tråd och stång upp till 

25 mm i diameter som lanserats tidigare har bolaget 

under 2004/2005 utvecklat nya verktygskoncept för 

kapning av grövre stänger och rör. 

Formning och pulverkompaktering

Komponenter kan tillverkas genom att höghastighetsfor-

ma ett solitt material i ett verktyg som utsätts för ett hårt, 

kontrollerat slag. Metoden tillåter formning av de fl esta 

metaller och legeringar i kallt tillstånd. Vid höghastighets-

formning elimineras en rad problem som uppstår vid tra-

ditionell bearbetning. Exempelvis hårdnar ett material som 

kallformas med konventionell pressning på ett icke önsk-

värt vis och en komponent som tillverkas med skärande 

bearbetning kräver lång bearbetningstid och miljöbelas-

tande skärvätskor.  

Metallpulver som pressas samman i ett verktyg och se-

dan upphettas används i allt större utsträckning för kompo-

nenttillverkning i stora serier. Höghastighetskompaktering 

gör det möjligt att använda avancerade pulvermaterial 

och nå hög täthet för bättre hållfasthetsegenskaper.

Dynamis slagenhet gör det möjligt att kontrollera hela slagprocessen.
Det är därigenom möjligt att undvika de ”rekyler” och efterslag som 
annars uppkommer då slag används vid mekanisk bearbetning. 

Dynamis slag

Traditionellt slag
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Dynamis slagenhet: En liten förfl yttning av den 
omslutande ventilen orsakar en stor förändring 
i oljefl ödet och medger snabb reglering av 
slagkolvens rörelse.



BRÄNSLECELLSMARKNADEN 

VÄXER MED 50 PROCENT PER ÅR

Idag fi nns bränsleceller kommersiellt tillgängliga för sta-

tionära elkraftsenheter såsom kraftstationer, bostads- 

och reservaggregat samt för mobila applikationer – t ex 

bärbara datorer, mobiltelefoner och videokameror. Alla 

större biltillverkare genomför omfattande utvecklingspro-

jekt, både i egen regi och genom olika samarbetspro-

gram. Totalt växer den globala bränslecellsmarknaden 

med 50 procent per år och beräknas inom 10 år omsätta 

mer än 325 miljarder kronor. Cell Impacts verksamhet, 

produktion av fl ödesplattor, svarar för cirka 10 procent av 

hela bränslecellssystemet.

Tillämpningar

FORDONSINDUSTRIN

Sett till storlek, värde och miljöpåverkan rymmer for-

donsindustrin den största potentialen för bränsleceller. 

Bland andra har Honda, GM samt Daimler-Chrysler redan 

prototyper på vägarna och runt 2010 förväntas bränsle-

cellsdrivna bilar erbjudas till konkurrenskraftiga priser. 

Innan dess kan bränsleceller användas för fordonets 

övriga elförbrukning och minska behovet av tomgångs-

körning. Bland andra Volvo arbetar med att förse tunga 

dieseldrivna lastbilar med ett bränslecellsaggregat som 

minskar fordonets utsläpp av koldioxid med över 20 ton 

per år.

STATIONÄRA KRAFTVERK

De mest avancerade bränslecellerna fi nns för närvarande 

i stora stationära kraftanläggningar som genererar el och 

värme till bostäder och industrier. Fördelarna är bland 

annat hög effektivitet och små utsläpp. Intresset för 

mindre kraftanläggningar för bostäder har ökat avsevärt 

under senare år. Japanska företag såsom Ebara Ballard, 

Fuji Electric, Kyocera och Matsushita Electric Works för-

väntar sig under 2005 en begränsad kommersialisering 

av enheter på 1 kW för bostäder.

Banker, sjukhus och stora parker av dataservrar som 

inte tål längre strömavbrott investerar i reservkraft ba-

serade på bränsleceller. Kostnaden för bränsleceller är 

idag jämförbar med batteribaserad reservkraft. Om livs-

tidskostnaden tas med i beräkningen har bränsleceller en 

tydlig kostnadsfördel.

BÄRBARA ENHETER

Genom att de medför en rad fördelar gentemot konven-

tionella batterier har bränsleceller förutsättningar att bli 

en viktig kraftkälla för mobila elektronikenheter. Bland 

dessa fördelar kan nämnas längre driftstid, minskad vikt 

och enkel uppladdning.

Drivkraften bakom utvecklingen är kraven från slut-

användarna. Större elektronikföretag eftersträvar större 

kraft och energimängd i sina konsumentprodukter. Sam-

tidigt kräver modern militär teknik säker tillgång till el i 

Cell Impact AB

Marknaden för bränsleceller är i stark tillväxt. Bränsleceller har potential att 
ersätta en mycket stor andel av dagens energisystem – från mobiltelefon-
batterier och fordonsdrift till centraliserad och decentraliserad kraftgenerering. 
De representerar också ett potentiellt paradigmskifte i hur energi produceras 
och konsumeras.

Morphic Technologies årsredovisning 2004/05

I ett bränslecellssystem produceras elektricitet genom att vätgas sönderdelas och reagerar med syre. Den enda avfallsprodukt som 

uppstår vid förbränningen är vatten, vilket gör tekniken extremt miljövänlig. Bränsleceller är överlägsna andra energikällor och använder 

endast förnyelsebara råvaror. 

En bränslecell består av två flödesplattor som leder gas på var sida om ett mellanliggande membran. De enskilda cellerna läggs på 

varandra och formar en bränslecellsstack. Tillsammans med bränslehantering, ett kontrollsystem och kring utrustning utgör detta 

bränslecellssystemet. Antalet och storleken på cellerna i ett system bestämmer hur mycket elektricitet som kan genereras. För att driva 

en bil krävs det till exempel uppemot 600 celler i A4-storlek.

FRÅN VÄTGAS TILL ELEKTRICITET
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Cell Impact utvecklar, tillverkar och marknadsför 
kundanpassade fl ödesplattor för massproduktion 
av bränsleceller och värmeväxlare.

fält. I båda fallen är bränsleceller en lösning och fl er och 

fl er prototyper och tidiga serietillverkade produkter ut-

vecklas och tillverkas av ett växande antal företag.

 

MARKNADENS KRAV

Årligen investerar offentliga och privata aktörer i Europa, 

USA och Japan fl era miljarder dollar i utvecklingen och 

kommersialiseringen av bränslecellsteknik. Tekniska ut-

maningar som livslängd och tillförlitlighet möts genom 

pågående forskning. Utvecklingen av infrastruktur för vät-

gasproduktion och distribution är däremot beroende av 

politiska initiativ. 

Det största hindret för en bred kommersialisering är 

dock tillverkningskostnaden. För de fl esta delarna av bräns-

lecellssystemet kommer produktionskostnaden att sjunka 

och nå en önskad nivå i takt med att volymerna ökar. 

För andra delar är utmaningen att få tag i nya, billigare 

material med samma funktion som dagens alternativ. 

Flödesplattor

För fl ödesplattorna fi nns fortfarande ingen tillverknings-

metod som, utan att göra avkall på fl ödesplattans effek-

tivitet, kommer att minska kostnaderna till den nivå som 

krävs. 

Kostnadseffektiv tillverkning är avgörande...

Eftersom produktionen av fl ödesplattor tills nyligen har 

fokuserats på effektiva och fungerande prototyper har 

tillverkningskostnaden inte getts någon högre prioritet. 

När nu plattorna istället skall tillverkas i stor skala för 

kommersiellt bruk blir tillgången till en kostnadseffektiv 

tillverkningsprocess helt avgörande.
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För närvarande har de fl esta aktörer inom bränslecells-

industrin en kostnad för en komplett bränslecellsstack 

på drygt 3 000 kr per kW, med en kostnad på mellan 

300 och 400 kr per platta, beroende på storlek. Fordons-

industrin siktar på att minska kostnaden för ett komplett 

system till en tiondel av dagens för att fullt ut kunna 

ersätta förbränningsmotorn.

...liksom effektiva fl ödesplattor

Vid sidan om kostnaderna är viljan stor att förbättra 

bränslecellernas effekt, vilket kräver mycket fi nare möns-

ter för att uppnå ett förbättrat gasfl öde genom cellerna. 

Vidare ska plattan vara tunn för att ta lite utrymme och 

spara vikt samtidigt som de mekaniska egenskaperna 

måste upprätthållas.

En unik tillverkningsmetod

Cell Impact äger patentet till den tillverkningsmetod som 

formar fl ödesplattor med hög rörelseenergi. Energin 

överförs till materialet genom två synkroniserade slag-

system från systerföretaget Dynamis. Plattan präglas från 

båda håll samtidigt inom bråkdelen av en sekund.

Det korta, men koncentrerade präglingstrycket möj-

liggör precisionsformning av ytmönster eller fl ödesfält 

i kallt tillstånd och utan behov av efterbehandling. Jäm-

fört med konventionell formpressningsteknik möjliggör 

Cell Impacts metod väsentligt fi nare detaljer i mönstren 

och den kan användas för betydligt fl er material – både 

för solida metaller såsom rostfritt stål, titan eller lege-

ringar och för pulvermaterial såsom grafi t, kol eller olika 

metallpulver.

KONKURRERANDE TEKNIK

Cell Impacts patentskyddade metod som utnyttjar syster-

bolaget Dynamis slagenhet är unik på marknaden och 

skyddet anses vara mycket gott. Konkurrensen kommer 

främst från konventionella metoder som skärande be-

arbetning, pressning och gjutning eller formsprutning.

Skärande bearbetning

Med modern utrustning för fräsning, blästring, etsning 

eller laserbearbetning kan effektiva fl ödesplattor tillver-

kas i så gott som alla material direkt från en datormodell. 

Nackdelen är att tillverkningstiden är lång och uppgår till 

mellan några minuter till fl era hundra timmar vilket med-

för mycket hög bearbetningskostnad. Metoden lämpar 

sig därför väl för prototyptillverkning, men saknar stor-

driftfördelar.

Pressning

Pressning av plattor kan ske genom pressning av anting-

en pulver eller metall.

Pulverpressning av grafi t och polymerer är en beprövad 

metod. Den inneboende porositet som kommer av pul-

verpressningen måste dock kompenseras genom tjock-

are plattor eller upprepade pressningar för att plattan ska 

bli tät och inte läcka gas. Produktions- och materialkost-

naden innebär att totalkostnaden bedöms vara cirka tre 

gånger så stor som för Cell Impacts metod.

Pressning av metall begränsas av komplexiteten i de 

mönster som önskas. Hittills har ingen tillgänglig metod 

för pressning av metaller såsom rostfritt stål eller lätt-

metall visat sig leva upp till kraven på precision. Metoden 

är användbar vid produktion av lågpresterande plattor 

och därmed hänvisad till applikationer där bränslecells-

systemets totala storlek eller vikt inte är av avgörande 

betydelse.

För båda pressmetoderna fi nns en hög initialkostnad 

för verktyg, vilken ställer krav på vissa volymer för att 

bli ekonomiskt intressant. I takt med att volymerna ökar 

Cell Impact erbjuder massproduktion av högpresterande flödesplattor för bränsleceller och för värmeväxlare i en mängd olika material. 

Företaget utnyttjar koncernens tillverkningsmetoder för ökad produktionstakt och minskad materialåtgång.

Cell Impacts metod att använda ett högt dynamiskt tryck för att skapa mönster i plattor av olika material svarar mot industrins samtliga 

krav. Jämfört med traditionell maskinbearbetning och pressning gör Cell Impacts metod det möjligt att dramatiskt sänka produktions-

kostnaderna för flödesplattor till bränsleceller och värmeväxlare, utan begränsningar i valet av material eller plattans effektivitet.

Cell Impacts metod minskar produktionstiden dramatiskt och ger betydligt högre produktionstakt än andra metoder. Präglingstekniken 

minimerar även materialkostnaderna eftersom det inte förekommer något materialbortfall.

CELL IMPACT SÄNKER KOSTNADERNA OCH FÖRBÄTTRAR KVALITETEN
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faller priset per platta. Tillverkningskostnaden för press-

ning av lågpresterande plattor kan jämföras med Cell Im-

pacts produktionskostnader för högpresterande plattor.

Metall- och pulvergjutning

Metall eller en blandning av metall och polymerer injice-

ras i en gjutform med en takt på mellan en och sex plat-

tor per minut. Den främsta nackdelen är att metoden 

kräver ett stort mått bindemedel som ökar materialkost-

naden, försämrar plattans strömledningsförmåga och 

minskar dess förmåga att stå emot gasläckage. 

Gjutning är bäst lämpat för tillverkning av små lågpres-

terande plattor. Med beaktande av materialkostnader 

och produktionshastighet anses gjutning vara cirka fyra 

gånger dyrare än Cell Impacts metod.

Cell Impacts kostnadsfördelar

Liksom för pressning och gjutning medför Cell Impacts 

metod en initial verktygskostnad som kräver en viss pro-

duktionsvolym för att bli lönsam.

Metoden är dock konkurrenskraftig redan vid små voly-

mer såsom 100 enheter för produktion av både låg- och 

högpresterande plattor. Vid volymer på ett par tusen 

plattor når Cell Impact fordonsindustrins mål på en kost-

nad kring 30 kronor per platta där 30 procent av plattans 

totala kostnad utgörs av materialkostnad. 

Vid massproduktion, omfattande miljontals plattor 

per år, innebär Cell Impacts metod att materialkostna-

den svarar för mer än 90 procent av den totala tillverk-

ningskostnaden. Denna unika egenskap gör det möjligt 

att optimera såväl val av material som att tillåta eventuell 

ytbehandling för att nå industrins krav på fl ödesplattan 

avseende pris och prestanda.

FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING

Försäljningsverksamheten har inletts och Cell Impact är 

sedan en tid i dialog med ett fl ertal ledande bränslecells-

tillverkare i såväl Nordamerika som Asien. Specifi ka pro-

duktionstester har genomförts och fortsätter i syfte att 

på både kort och lång sikt nå betydande leverantörsavtal 

med olika bränslecellstillverkare. Bolaget har engagerat 

extern expertis för att påskynda utbytet av bolagsinfor-

mation i inledda kontakter. 

ETABLERING AV PRODUKTION

Genom en nyemission i moderbolaget under våren 2005 

har Cell Impact de ekonomiska resurser som bolaget be-

dömer behövs för etablering av produktion. Den första 

av två planerade anläggningar är under konstruktion hos 

systerbolaget Dynamis för leverans och i drifttagande vid 

årsskiftet 2005/2006. Med en produktionskapacitet på 

upp till 60 plattor i minuten har Cell Impact goda möj-

ligheter att på kort tid ta en ansenlig marknadsandel av 

plattproduktionen.

MÅLSÄTTNINGAR

Cell Impacts mål är att snabba på etableringen av bräns-

lecellssystem genom att, oberoende av volym och ma-

terial, erbjuda högpresterande fl ödesplattor till betydligt 

lägre pris än någon annan aktör på marknaden. Målet 

är att företaget 2012 skall vara en internationellt ledan-

de leverantör av högpresterande fl ödesplattor, med en 

marknadsandel på 50 procent.

2005-2006: Upprättande av affärsavtal

2007-2008: Nå massproduktion

2009-2010: Etablering av marknadsledarskap

Redan från moderbolagets start har utrustning för tillverkning av flödesplattor till bränsleceller varit en del av Morphics målsättningar. 

Produktionsmetoden patentsöktes 2000 och 2001 var den första produktionsutrustningen färdigställd. De första samarbetsavtalen teck-

nades under 2002. Under 2003 sågs en ökning i den globala kommersialiseringen av bränsleceller och för att bemöta efterfrågan på 

plattor valde Morphic att under 2004 avskilja bränslecellsverksamheten till ett helägt dotterbolag med namnet Cell Impact AB. Samtidigt 

överfördes moderbolagets patent för tillverkning av flödesplattor till Cell Impact och ett licensavtal tecknades mellan bolagen för rätten 

att utnyttja koncernes övriga patent inom området i utbyte mot royaltyersättning från produktion av plattor.

Cell Impact ägs till 100 procent av Morphic Technologies och sysselsätter idag fyra personer inom design, tillverkning och försäljning.

BAKGRUND OCH HISTORIK
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– Direkt påvisbar kundnytta

– Tekniken etablerad hos kund

– Internationellt välkända samarbets partners

– Stark patentportfölj

– Engagerad ledning och bred kompetens i styrelsen

– Stabil ägarbas och många aktieägare

– Flera möjliga användningsområden 

 för tekniken

– Stor potential inom bränslecellsområdet

– Marknad i återhämtning och 

 behov av rationalisering

– Liten aktör

– Tar tid etablera ny teknik

– Brist på resurser

– Beroende av kundernas försäljning

– Långa införsäljningstider

– Patentintrång

– Framtida behov av finansiering

– Ökad konkurrens

– Konjunkturnedgång

Operationella risker

Dynamis teknik för komponentproduktion är etablerad 

hos två internationellt ledande kunder. Etableringen visar 

att produkterna möter de krav som ställs på marknaden. 

De främsta operationella riskerna ligger i att marknads- 

och försäljningsarbetet både hos Dynamis och Dynamis 

kunder drar ut på tiden och en försvagning av industrins 

vilja att investera i ny produktionsteknik.

En minskad ökningstakt av bränslecellsmarknaden och 

försenade marknadsintroduktioner av bränslecellspro-

dukter utgör de främsta operativa riskerna för dotterbo-

laget Cell Impact.

Finansiella risker

Till de fi nansiella riskerna hör risker relaterade till refi nan-

siering till de absolut främsta. Med refi nansiering avses 

risken för att inte kunna fi nansiera verksamheten och/

eller att omsättningen av utestående lån måste göras i 

ett ofördelaktigt marknadsläge. Detta kan inträffa vid be-

hov av nya krediter eller när befi ntliga krediter förfaller.

Under och efter räkenskapsåret stärktes företagets 

Riskfaktorer

Introduktion och etablering av nya tillverkningsmetoder på mogna marknader 
är tidskrävande och förknippat med såväl operationella som fi nansiella risker. 
Ett aktieinnehav i Morphic Technologies är därför förenat med hög risk men 
också av goda möjligheter till vinster vid en positiv utveckling av verksamheten.

fi nansiella situation genom ett par nyemissioner. Fram till 

det att försäljningen tar fart och ett positivt kassafl öde 

uppnås kan ytterligare kapitalförstärkningar inte uteslutas.

Legala risker

Patentintrång utgör en ständig risk som Morphic Techno-

logies noggrant följer. Morphic Technologies hävdar sina 

immateriella rättig heter genom juridiska processer om så 

krävs. Företaget befann sig vid upprättandet av denna års-

redovisning inte i någon tvist.

Beroende av nyckelpersoner

Morphic Technologies och dess dotterbolag är beroende 

av ett begränsat antal nyckelpersoner. Om någon av dessa 

skulle lämna koncernen skulle Morphic Technologies kunna 

påverkas negativt.

För att minska risken för avhopp av nyckelpersoner har 

Morphic Technologies ett optionsprogram, vilket fi nns be-

skrivet på sidan 21. Därtill har koncernen en personalpolitik 

som syftar till att medarbetarna skall trivas och utvecklas 

både professionellt och som människor.
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Tkr om inte annat anges 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 1999-2001

RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG    

Omsättning  2.276 9.646 1.553 840 400

Övriga rörelseintäkter -69 854 -7 292 —

Rörelsens kostnader -18.271 -20.546 -13.680 -8.936 -7.797

Rörelseresultat -16.064 -10.046 -12.134 -7.804 -7.397

Finansiella poster -575 -768 -313 -311 -229

Resultat efter fi nansiella poster -16.639 -10.814 -12.447 -8.115 -7.626

Skatt 11 -17 -1 -13 -4

Årets resultat -16.628 -10.831 -12.448 -8.128 -7.630

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG    

Balansomslutning 49.208 27.023 25.848 35.162 25.531

Immateriella anläggningstillgångar 7.843 7.122 5.953 3.850 924

Materiella anläggningstillgångar 12.388 11.868 13.597 14.249 8.561

Finansiella anläggningstillgångar 586 586 586 517 618

Omsättningstillgångar 28.391 7.447 1.970 16.546 15.428

Eget kapital 29.982 13.631 12.106 22.441 19.160

Långfristiga skulder 7.238 8.069 8.955 7.994 4.106

Kortfristiga skulder 11.987 5.323 4.787 4.727 2.265

KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG    

Kassafl öde från den löpande verksamheten -12.363 -8.879 -11.678 -5.537 -6.354

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1.643 -1.816 -2.422 -2.587 -924

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2.345 -94 -952 -7 082 -8.845

Investeringar i fi nansiella anläggningstillgångar -62 – -69 -238 -609

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 37.650 14.444 961 16.003 31.121

Årets kassafl öde 21.361 3.655 -14.160 559 14.389

Likvida medel vid årets slut 25.732 4.371 788 14.948 14.389

LÖNSAMHETSMÅTT    

Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg

Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg

KAPITALSTRUKTUR    

Justerat eget kapital 29.982 13.627 12.104 22.439 19.160

Sysselsatt kapital 44.599 23.714 21.992 31.366 23.491

Skuldsättningsgrad, % 48 72 82 40 23

Räntetäckningsgrad, ggr -25 -13 -19 -13 -20

Soliditet, % 61 50 47 64 75

Andel riskbärande kapital, % 61 50 47 64 75

MEDARBETARE    

Omsättning per anställd 190 1.072 173 140 67

Medelantal anställda 12 9 9 6 6

Antal anställda vid räkenskapsårets slut 11 11 8,5 8 6

AKTIEUPPGIFTER    

Antal aktier vid verksamhetsårets slut 70.096.839 55.416.839 39.676.854 39.676.854 31.120.954

Vägt antal registrerade aktier före utspädning 60.075.900 47.732.216 39.676.854 31.855.191 —

Vägt antal aktier efter utspädning 60.075.900 47.732.216 44.665.789 34.141.358 —

Antal aktieägare 2.008 1.136 625 452 321

KURSRELATERADE AKTIEDATA     

Aktiekurs vid räkenskapsårets slut, kr 3,08 2,05 0,70 1,80 1,30

Högsta aktiekurs under räkenskapsåret, kr 4,30 2,45 2,00 2,70 2,00

Lägsta aktiekurs under räkenskapsåret, kr 1,70 0,60 0,55 1,10 1,00

Marknadsvärde vid räkenskapsårets slut, tkr 215.898 113.605 27.773 71.418 40.457

DATA PER AKTIE    

Årets resultat per vägt antal aktier,(före utspädning) kr -0,28 -0,23 -0,31 -0,26 

Eget kapital per vägt antal aktier, (före utspädning) kr 0,50 0,29 0,31 0,70 0,62

Defi nitioner, se sid 33    

Flerårsöversikt och nyckeltal



Största ägare per 2005.08.19

Aktiekapitalets utveckling

   A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Ägarandel Röstandel

Kurt Dahlberg m bolag 1.675.000 2.519.168 4.194.168 5,0% 11,9%

Peter Heidlund m bolag 1.675.000 224.569 1.899.569 2,3% 10,5%

Mikael Lönn 1.050.000 5.610.000 6.660.000 7,9% 9,9%

Mariegården Investment AB 800.000 7.800.000 8.600.000 10,2% 9,7%

Kjell Östergren 700.000 2.780.000 3.480.000 4,1% 6,0%

Jan Alvén 700.000 1.021.600 1.721.600 2,0% 4,9%

Hans-Gunnar Larsson 700.000 264.000 964.000 1,1% 4,5%

Thomas Krishan 700.000 0 700.000 0,8% 4,3%

Volvo Technology Transfer AB 0 2.000.000 2.000.000 2,4% 1,2%

Gustavus Capital Asset Mgmt 0 1.721.000 1.721.000 2,0% 1,1%

SUMMA 8.000.000 23.940.337 31.940.337 38,0% 64,0%

Utländska ägare 450.000 12.322.652 12.772.652 15,2% 10,4%

Övriga 250.000 39.153.217 39.403.217 46,8% 25,6%

TOTALT 8.700.000 75.416.206 84.116.206 100% 100%

    

         

     Förändring  Totalt  Förändring av Totalt   Nominellt  Antal
 Datum  Kurs, kr A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier aktiekapitalet, kr aktiekapital, kr  belopp, kr aktier

 1999 Bolagets bildande  10.000.000  10.000.000  100.000 100.000 0,01 10.000.000

 2000 Nyemission   10.300.000 10.000.000 10.300.000 103.000 203.000 0,01 20.300.000

 2001 Nyteckning   38.000 10.000.000 10.338.000 380 203.380 0,01 20.338.000

 2001 Nyemission   2.215.000 10.000.000 12.553.000 22.150 225.530 0,01 22.553.000

 2001 Fondemission    10.000.000 12.553.000 676.590 902.120 0,04 22.553.000

 2001 Nyteckning   8.567.954 10.000.000 21.120.954 342.718 1.244.838 0,04 31.120.954

 2001 Nyteckning   205.000 10.000.000 21.325.954 8.200 1.253.038 0,04 31.325.954

 2002 Nyteckning 2,00  2.850.900 10.000.000 24.176.854 114.036 1.367.074 0,04 34.176.854

 2002 Nyteckning 1,00  5.500.000 10.000.000 29.676.854 220.000 1.587.074 0,04 39.676.854

 2003 Företrädesemission 0,75  4.988.935 10.000.000 34.665.789 199.557 1.786.632 0,04 44.665.789

 2003 Riktad nyemission 0,75  5.011.050 10.000.000 39.676.839 200.442 1.987.074 0,04 49.676.839

 2004 Riktad nyemission 1,50  5.740.000 10.000.000 45.416.839 229.600 2.216.674 0,04 55.416.839

 2004 Riktad nyemission 1,80  4.260.000 10.000.000 49.676.839 170.400 2.387.074 0,04 59.676.839

 2004 Nyteckning personal opt 0,75  260.000 10.000.000 49.936.839 10.400 2.397.074 0,04 59.936.839

 2005 Riktad nyemission 2,50  10.000.000 10.000.000 59.936.839 400.000 2.797.474 0,04 69.936.839

 2005 Konvertering  -1.300.000 1.300.000 8.700.000 61.236.839 0 2.797.474 0,04 69.936.839

 2005 Nyteckning personal opt 0,75  160.000 8.700.000 61.396.839 6.400 2.803.874 0,04 70.096.839

 2005 Företrädesemission 2,50  14.019.367 8.700.000 75.416.206 560.775 3.364.648 0,04 84.116.206

Morphic Technologies
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Morphic Technologies B-aktie handlas sedan den 1 

sep  tember 2004 på Nya Marknaden. Dessförinnan var 

Morphic Technologies sedan 2000 inoffi ciellt noterat 

på Göteborgs OTC-lista. Morphic Technologies har cirka 

3.000 aktieägare. Sponsor är sedan den 11 april 2005 

Remium Securities.

Aktiekapitalet

Morphic Technologies aktiekapital uppgick på balans-

dagen den 30 april 2005 till 2.803.874 kr. Antalet aktier 

var 70.096.839 varav 8.700.000 A-aktier. Det nom  in -

ella värdet är 0,04 kr. Varje A-aktie berättigar till en röst 

och varje B-aktie till 1/10 röst. Alla aktier medför lika del 

i bolagets vinst och tillgångar.

Nyemissioner

Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolags-

stämma 2003, genomfördes i juni 2004 en riktad ny-

emission genom vilken Mariegården Investment AB och 

dess aktieägare förvärvade 4.260.000 B-aktier till kurs -

en 1,80 kr. Utöver B-aktierna övertog Mariegården även 

800.000 A-aktier från bolagets grundare. Nyemissionen 

tillförde bolaget 7,67 Mkr efter emissionskostnader.

Inom ramen för ett bemyndigande från ordinarie 

bolagsstämma 2004 utnyttjade styrelsen i februari 

2005 möjligheten till en riktad emission om 10.000.000 

aktier till kursen 2,50 kr. Hela emissionen tecknades 

av Mariegården Investment AB och dess aktieägare. 

Inga emissionskostnader uppstod i samband med emis-

sion en, som tillförde Morphic Technologies 25,0 Mkr. 

Marie gården har i aktieägaravtal förbundit sig att un-

der två år ge grundarna en förköpsrätt av samtliga för-

värvade B-aktier.

Anledningen till företrädesavvikelserna är att styrel-

sen efter diskussioner med de större aktieägarna gjort 

bedömningen att ägarna vid rådande tidpunkter ej 

varit beredda att teckna emissionen på givna villkor. 

Utspädningen av aktiekapitalet genom de genomförda 

nyemissionerna under verksamhetsåret 04/05 uppgår 

till 20 procent.

Aktien och ägarstruktur

Företrädesemission efter verksamhetsårets slut  

Vid en extra bolagsstämma i april 2005 fattades beslut 

om att emittera 14.019.367 B-aktier till kursen 2,50 kr 

per aktie med företrädesrätt för aktieägarna enligt tidi-

gare förslag från styrelsen. Emissionen, som genomför-

des i maj/juni 2005, övertecknades och tillförde bolaget 

cirka 35 Mkr före emissionskostnader. Pengarna skall an   -

vändas för investering i ytterligare kapacitet i dotterbola-

get Cell Impact.

Ägarförhållanden

Under verksamhetsåret har antalet aktieägare ökat med 

78 procent och uppgick på balansdagen till 2.008 (1.136). 

Den största ägarförändringen under året utgörs av Marie-

gården Investments ökning, vilken beskrivits ovan.

Efter verksamhetsårets slut har antalet aktieägare ökat 

ytterligare för att vid publiceringen av denna årsredovis-

ning uppgå till ca 3.100.

Utställda optioner

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande 2002 be-

slutade styrelsen under 2003 att emittera skuldebrev 

förenade med totalt 2.000.000 optionsrätter riktade till 

anställda inom koncernen. Optionsrätterna ger rätt till 

nyteckning av totalt 2.000.000 nya B-aktier till kursen 

0,75 kr och löper till 1 augusti 2006. På balansdagen 

fanns totalt 1.580.000 utestående op tioner. Om samt-

liga ute stående optioner utnyttjas för teck ning av nya 

aktier medför det att aktiekapitalet kan ökas med 

maxi  malt 63.200 kr, motsvarande en utspädning om 

2,2 procent beräknat på utestående aktier per den 30 

april 2005.

Utdelningspolicy

Storleken på framtida utdelningar styrs av företagets 

fi na   n siella ställning, resultatsituation och framtida kapital-

behov.



Morphic Technologies årsredovisning 2004/05

Förvaltningsberättelse
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Morphic Technologies AB (publ) bedriver verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Före-

taget utvecklar, marknadsför och brukar teknik för precisionsstyrning av extrema dyna-

miska krafter. Kärnan i verksamheten består av en egenutvecklad hydraulisk slagenhet, 

vilken skapar förutsättningar för kostnadseffektiv pre cisionstillverkning av olika kompo-

nenter genom kapning, stansning, formning och pulverkompaktering. Kunderna åter-

finns huvudsakligen inom verkstadsindustrin. 

Tekniken erbjuds industrin i form av licenser, slagenheter eller maskinanläggningar. 

Dotterbolaget Cell Impact AB erbjuder produktion av flödesplattor genom utnyttjande 

av Morphics kärnteknik.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Den 30 april 2005 var antalet aktieägare 2.008. Antalet aktier uppgick till 70.096.839 

varav 8.700.000 A-aktier. A-aktierna var vid samma tidpunkt fördelade på 13 ägare, 

vilka sammanlagt kontrollerade 74 procent av rösterna. Under verksamhetsåret har 

1.300.000 A-aktier konverterats till B-aktier enligt den frivilliga konverteringsklausul 

som infördes vid den ordinarie bolagsstämman 2004.

Den 1 september 2004 anslöts Morphics B-aktie till Nya Marknaden efter att ha 

varit inofficiellt noterad på Göteborgs OTC-lista sedan 2000. Bolagets sponsor på Nya 

Marknaden är Remium Securities AB.

KONCERNSTRUKTUR
Morphic Technologies är moderbolag till de helägda dotterbolagen Morphic Made AB 

(org nr 556588-8103) och Cell Impact AB (org nr 556585-6936).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Inom ramen för det licens- och underleverantörsavtal som tecknades med National 

Machinery 2003, mottog bolaget en order på 5 kompletta kapenheter till ett order-

värde av drygt 5 Mkr. Under året har även slutliga leveranstester i den tidigare levere-

rade och installerade kapanläggningen hos Eaton Corporation genomförts. 

Maskinverksamhetens affärs- och produktansvar har överförts till dotterbolaget 

Morphic Made AB (senare namnändrat till Dynamis AB) som under året förstärkts med 

två personer. Morphic Made AB utvecklar och säljer slagenheter och specialmaskiner för 

volym tillverkning av industriella komponenter.

En handlingsplan för Cell Impact ABs (namnändrat från Sercomo AB) lansering på 

den internationella bränslecellsmarknaden togs fram och under våren 2005 säker-

ställdes resursbehovet för planens första steg genom en riktad nyemission som tillförde 

Morphic Technologies cirka 25 Mkr. Emissionen skall finansiera den första av två planerade 

enheter för produktion av plattor till bränsleceller inom dotterbolaget Cell Impact.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
En nyemission med företrädesrätt för aktieägare genomfördes under perioden 16 maj 

- 10 juni efter beslut på extra bolagsstämma i april. Emissionen blev övertecknad och 

de 14.019.367 emitterade aktierna tillförde bolaget cirka 35 Mkr före emissions kost-

nader. Pengarna skall användas för investering i ytterligare kapacitet i dotterbolaget 

Cell Impact för produktion av flödesplattor för bränsleceller.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning, liksom exponering för kredit-

risker mm finns beskrivet i not 1 och 34.

OPTIONSPROGRAM
Under verksamhetsåret har totalt 420.000 nya B-aktier tecknats genom optionsrätter 

tilldelat anställda inom Morphic-koncernen. Aktiekapitalet har därmed ökats med 

16.800 kr. Totalt återstår 1.580.000 av de 2.000.000 optionsrätter som styrelsen med 

bemyndigande av ordinarie bolagsstämma 2002 fördelat till anställda i Morphic-kon-

cernen. Köpeoptionernas löptid är från 1 augusti 2003 till 1 augusti 2006 och options-

innehavaren har rätt att när som helst under löptiden begära inlösen.

MILJÖ
Bolaget driver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och 

anmälningsplikt.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Omsättningen för koncernen uppgick till 2.276 tkr (9.646 tkr) med ett redovisat 

re sultat på -16.628 tkr (-10.831 tkr). 

LIKVIDITET OCH SOLIDITET
Koncernens disponibla likvida medel uppgick på balansdagen 2005-04-30 till 

25.732 tkr (4.371 tkr). Koncernens soliditet uppgick till 60,9% (50,4%).

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 4.657 tkr (1.911 tkr). 

Grundinvesteringarna för framtagande av pålitliga slagenheter baserade på bolagets 

patent och lösningar är avklarade sedan tidigare. Verksamhetsåret har inneburit inves-

teringar för nya tillämpningar av höghastighetstekniken och vidareutveckling av grund-

tekniken i syfte att sänka produktionskostnaden för bolagets produkter.  

MODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2.024 tkr (9.220 tkr) med ett resultat 

på -16.457 tkr (-10.751 tkr). Under verksamhetsåret uppgick moderbolagets investe-

ringar i anläggningstillgångar till 4.209 tkr (1.911 tkr). Moderbolagets disponibla medel 

uppgick på balansdagen 2005-04-30 till 21.058 tkr (4.329 tkr) med en soliditet på 

69,7% (50,8%).

PERSONAL
Koncernen hade vid räkenskapsperiodens slut 11 heltidsanställda. I samband med över-

föring av affärsansvaret för maskinverksamheten till Morphic Made har personal omför-

delats mellan bolagen på så sätt att moderbolaget på balansdagen hade tre anställda 

och dotterbolaget Morphic Made åtta anställda. Dotterbolaget Cell Impact hade på 

balansdagen inga egna anställda, utan köper in resurser inom och utanför koncernen.

FRAMTIDSUTSIKTER
Under 2003 ledde bolagets inledande satsningar på mindre kapmaskiner till två av-

görande affärsgenombrott. Eaton Corporation valde att investera i en komplett kap-

anläggning och National Machinery köpte senare samma år rättigheter att utnyttja 

Morphics teknik för kapning. Båda bolagen har under verksamhetsåret 04/05 fortsatt 

visa på betydande interna investeringar och stark beslutsamhet för att expandera sin 

verksamhet genom utnyttjande av Morphics teknik. Förutsättningarna för en stark 

marknadsutveckling inom området anses goda.

Det återupptagna utvecklingsarbetet kring grövre kapning och solidformning har 

under verksamhetsåret 04/05 kunnat visa på nya möjligheter att utnyttja bolagets 

teknik. Utveckling av ny utrustning och tillhörande patent har fört bolaget till ett attrak-

tivt utgångsläge med diskussioner och förhandlingar kring genombrottsaffärer inom 

dessa applikationsområden. 

Med den förstärkning som skett av dotterbolaget Morphic Made i samband med 

överflyttningen av affärsansvaret för maskinprodukter, kan bolaget agera snabbt och 

svara mot de förfrågningar som uppstått. Den nya maskinutrustning som tagits i bruk 

under våren hos Morphic Made möjliggör provkörningar i mindre serier, vilket kommer 

att ha en avgörande roll för att kunna nå avslut i pågående förhandlingar.

Industrins ökande efterfrågan på flödesplattor till bränsleceller i större volymer har 

föranlett bolagets satsning på att ta fram två produktionsanläggningar för plattproduk-

tion. Såväl befintliga som nytillkomna aktieägare har i en riktad emission och i en före-

trädesemission visat sitt stöd för den affärsplan som tagits fram inom dotter bolaget 

Cell Impact. De båda emissionerna ger utrymme att stärka marknadsetableringen av 

bolagets teknik och produkter och ta en stark position i den snabbt växande bränsle-

cellsindustrin. 

Med den maskinanläggning som Morphic Made tagit i drift genomförs nu prover för 

ledande aktörer inom bränslecellsindustrin. Anläggningen medger kortare serier och 

utprovning av verktyg och material inför volymproduktion. Arbetet med att ta fram den 

första av två maskinanläggningar för volymproduktion har påbörjats och i slutet av året 

beräknas den första anläggningen tas i drift.

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST
Koncernens ansamlade förlust uppgår till 55.664 tkr (39.059 tkr). Någon avsättning till 

bundna reserver föreslås inte. 

 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att moderbolagets ansamlade förlust 

om 55.306.231 kr överförs i ny räkning.



Resultaträkningar

 KONCERNEN        MODERBOLAGET 

    2004-05-01  2003-05-01           2004-05-01 2003-05-01 

 Belopp i tkr not -2005-04-30 -2004-04-30 -2005-04-30 -2004-04-30 

   1

 RÖRELSENS INTÄKTER 2, 32   

 Nettoomsättning  1.815 9.208 2.024 9.220

 Förändring pågående arbete för annans räkning  -463 831 -463 831

 Aktiverat arbete för egen räkning  394 23 395 23

 Övriga rörelseintäkter 5 461 438 911 826

 SUMMA INTÄKTER   2.207 10.500 2.867 10.900

    

 RÖRELSENS KOSTNADER 32    

 Inköp av varor och tjänster  -362 -5.757 -3.987 -8.117

 Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -6.258 -6.678 -7.203 -7.238

 Personalkostnader  7 -8.322 -5.640 -4.378 -3.162

 Av- och nedskrivningar av materiella och    

 immateriella anläggningstillgångar  -3.329 -2.471 -3.220 -2.384

 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  -18.271 -20.546 -18.788 -20.901

 

 RÖRELSERESULTAT  -16.064 -10.046 -15.921 -10.001

    

 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR    

 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 65 17 64 17

 Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -640 -785 -600 -767

 SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR  -575 -768 -536 -750

 

 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -16.639 -10.814 -16.457 -10.751

 

 Skatt på årets resultat 11 11 -17 — —

 ÅRETS FÖRLUST  -16.628 -10.831 -16.457 -10.751

 Resultat per vägt antal aktier före och efter utspädning (kr) 12 -0,28 -0,23 — —
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Balansräkningar

 KONCERNEN MODERBOLAGET 

 Belopp i tkr not 2005.04.30  2004.04.30 2005.04.30  2004.04.30

 Tillgångar 1    

 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 IMMATERIELL A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

 Balanserade utgifter för forsknings- och 
 utvecklingsarbeten och liknande arbeten 13 5.046 4.617 4.770 4.617

 Patent 14 2.669 2.307 2.232 1.890

 Goodwill 15 128 198 — —

 SUMMA  7.843 7.122 7.002 6.507

 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

 Byggnader och mark 16 6.311 6.540 6.311 6.540

 Maskiner och andra tekniska anläggningar 17 4.163 4.967 4.163 4.967

 Inventarier, verktyg och installationer 18 349 361 275 330

 Pågående nyanläggningar och förskott
 avseende materiella anläggningstillgångar 19 1.565 — 1.565 —

 SUMMA  12.388 11.868 12.314 11.837

 

 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

 Andelar i koncernföretag 33 — — 620 620

 Andelar i intresseföretag 20 69 69 69 69

 Övriga långfristiga värdepappersinnehav  457 457 457 457

 Övriga långfristiga fordringar  60 60 60 60

 SUMMA  586 586 1.206 1.206

 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  20.817 19.576 20.522 19.550

    

 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

 VARULAGER MM 

 Varulager, färdiga produkter  — 367 — 367

 SUMMA  0 367 0 367
 

 KORTFRISTIGA FORDRINGAR    

 Kundfordringar  154 959 154 959

 Fordringar hos koncernföretag  — — — 279

 Övriga kortfristiga fordringar  959 529 908 515

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 1.546 1.221 1.528 1.201

 SUMMA  2.659 2.709 2.590 2.954 

 KORTFRISTIGA PLACERINGAR 22 15.021 3.505 15.021 3.505

 KASSA OCH BANK 23 10.711 866 6.037 824

 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  28.391 7.447 23.648 7.650

 Summa tillgångar  49.208 27.023 44.170 27.200
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 KONCERNEN MODERBOLAGET 

 Belopp i tkr not 2005.04.30  2004.04.30 2005.04.30  2004.04.30

 Eget kapital och skulder     

 EGET KAPITAL 24 

 BUNDET EGET KAPITAL    

 Aktiekapital (70 096 839 aktier á nom 0,04 kr)  2.804 2.217 2.804 2.217

 Bundna reserver  82.843 50.469 — —

 Överkursfond  — — 82.843 50.447

 SUMMA  85.647 52.686 85.647 52.664

 ANSAMLAD FÖRLUST    

 Balanserad förlust  -39.037 -28.228 -38.849 -28.098

 Årets förlust  -16.628 -10.831 -16.457 -10.751

 SUMMA  -55.665 -39.059 -55.306 -38.849

 SUMMA EGET KAPITAL  29.982 13.627 30.341 13.815

 AVSÄTTNINGAR    

 Uppskjuten skatt  — 13 — —

 Övriga avsättningar 25 210 210 210 210

 SUMMA AVSÄTTNINGAR  210 223 210 210

     

 LÅNGFRISTIGA SKULDER 26   

 Skulder till kreditinstitut  7.238 8.060 7.238 8.060

 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  7.238 8.060 7.238 8.060

 KORTFRISTIGA SKULDER    

 Skulder till kreditinstitut 23 7.168 1.804 2.167 1.804

 Förskott från kunder 27 686 228 686  228

 Skulder till koncernföretag  — — 1.077 1.318

 Leverantörsskulder  1.481 1.128 1.204 516

 Övriga kortfristiga skulder  430 475 71 210

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 2.013 1.478 1.176 1.039

 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  11.777 5.113 6.381 5.115

 Summa eget kapital och skulder  49.208 27.023 44.170 27.200

 

 STÄLLDA SÄKERHETER 29 26.466 19.716 26.466 19.716 

 ANSVARSFÖRBINDELSER 30 325 559 325 559
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 KONCERNEN MODERBOLAGET

    Aktie- Bundna  Ansamlad S:a eget Aktie- Överkurs- Ansamlad      S:a eget 
 Belopp i tkr not kapital reserver  förlust kapital kapital fond  förlust Kapital

 Eget kapital 2003.04.30  1.587 38.745 -28.228 12.104 1.587 38.724 -28.098 12.213

 Årets förlust — — -10.831 -10.831 — — -10.751 -10.751

 Nyemission  630 11.724 — 12.354 630 11.723 — 12.353

 Eget kapital 2004.04.30 24 2.217 50.469 -39.059 13.627 2.217 50.447 -38.849 13.815

 Årets förlust — — -16.628 -16.628 — — -16.457 -16.457

  Nyemission 587 32.396 — 32.983  587 32.396 — 32.983

 Förskjutning mellan fritt och bundet kapital  — -22 22 — — — — —

 Eget kapital 2005.04.30 24 2.804 82.843 -55.665 29.982 2.804 82.843 -55.306 30.341

Förändring av eget kapital 

Kassaflödesanalyser
 KONCERNEN MODERBOLAGET

     04.05.01      03.05.01  04.05.01     03.05.01   
 Belopp i tkr not – 05.04.30  – 04.04.30 – 05.04.30  – 04.04.30 

 Rörelsen    

 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

 Rörelseresultat före finansiella poster  -16.063 -10.046 -15.922 -10.001

 Avskrivningar  3.307 2.412 3.197 2.327

 Övriga ej likviditetspåverkande poster  — 267 — 267

 SUMMA  -12.756 -7.367 -12.725 -7.407

 Erhållen ränta  3 19 64 19 

 Erlagd ränta  -640 -777 -599 -702

 Betald inkomstskatt  -1 -23 — —

 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET  -13.394 -8.148 -13.260 -8.090

 Ökning/minskning varulager  367 -367 367 -138

 Ökning/minskning fordringar  50 -395 -1.046 -799

 Ökning/minskning kortfristiga skulder  614 31 1.855 -285

 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -12.363 -8.879 -12.084 -9.312

 INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -1.643 -1.816 -1.565 -1.817

 Sålda immateriella anläggningstillgångar  — — — 418

 Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -2.345 -94 -2.043 -95

 Ökning kortfristiga finansiella placeringar  62 — — —

 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -3.926 -1.910 -3.608 -1.494

 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

 Nyemission  32.983 14.467 32.982 14.467

 Upptagna lån  6.520 866 1.700 865

 Amortering av skuld  -1.853 -889 -2.261 -890

 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 37.650 14.444 32.421 14.442

 

 Årets kassaflöde  21.361 3.655 16.729 3.636

 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN  4.371 788 4.329 765

 KURSDIFFERENS I LIKVIDA MEDEL 10 — -72 — -72

 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 31 25.732 4.371 21.058 4.329
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NOT 1  REDOVISNINGSPRINCIPER
Morphic Technologies AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen 

och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Under året har anpassning 

skett till Redovisningsrådets nya rekommendationer och uttalanden:

 RR 29 Ersättningar till anställda

 

Tillämpningen av dessa rekommendationer och uttalanden har inte medfört några änd-

ringar av redovisnings- och värderingsprinciper.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt inne-

har mer än 50 % av rösterna.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterfö-

retagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och 

skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår häri-

genom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

    Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende 

tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens 

resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen.

    Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Intresseföretagsredovisning

Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moder-

företaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar. 

In tressebolagets resultat är försumbart varför det inte redovisats i koncernredovisningen.

 I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärdet.

Utländska valutor

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 

Intäkter

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försälj-

ningsvillkoren. Intäkter avseende royalty och licenser redovisas beroende på avtalsvillkor 

dels vid den tidpunkt då ersättning erhålls och dels periodiserade över avtalets löptid. 

Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i 

utländsk valuta. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

    Övriga intäkter som intjänats avser främst hyresintäkter som intäktsredovisas i den 

period uthyrningen avser.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende 

aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar 

värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från 

skattemyndigheten.

     Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skatte-

mässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas 

mot överskott vid framtida beskattning.

Immateriella anläggningstillgångar

FORSKNING OCH UTVECKLING

Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter avseende utvecklingsprojekt 

(hänförliga till konstruktion och test av nya eller förbättrade produkter) balanseras som 

immateriella tillgångar i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida 

ekonomiska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de uppkom-

mer. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i 

senare perioder. 

    Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av från och med färdigställande tidpunk-

ten och linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget 

tillgodo. Avskrivningstiden överstiger inte fem år.

GOODWILL

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet 

på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället.

Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Goodwill skrivs av över 5 år. 

Noter

PATENT

Utgifter för patent balanseras och skrivs av linjärt över dess nyttjandetid, normalt högst 

5 år. 

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskriv-

ningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar 

tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kost-

nader.

 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 

nyttjandeperiod. 

 Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande 

avskrivningstider tillämpas:

   Antal år

Industribyggnader        25                            

Maskiner och andra tekniska anläggningar  5

Inventarier, verktyg och installationer               3-5

Markanläggningar 20

Nedskrivningar

När det finns en indikation på att en tillgång minskat i värde görs en bedömning av 

tillgångens redovisade värde, inklusive goodwill. I de fall en tillgångs redovisade värde 

överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt 

återvinningsvärde. I de fall goodwill hänför sig till en grupp av tillgångar, för vilken ett 

nedskrivningsbehov konstaterats föreligga, fördelas nedskrivningsbeloppet först till 

goodwill samt därefter till övriga tillgångar i proportion till deras redovisade värden.

    En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de 

antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens åter-

vinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst 

till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen 

nedskrivning gjorts.

Statliga stöd

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kom-

mer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande 

villkor.

    Statliga stöd som hänför sig till kostnader skjuts upp och intäktsförs i den period då de 

kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. 

    Statliga stöd för anskaffning av anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade 

värde. 

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra 

finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, leasingskulder och låneskulder. 

Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar 

på bokslutsdagen. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och place-

ringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma 

med bokfört värde.

KUNDFORDRINGAR 

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli 

inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

VÄRDEPAPPER OCH FINANSIELLA FORDRINGAR 
Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsik-

tigt redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade nedskrivningar om en 

konstaterad värdenedgång bedöms vara bestående. 

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet 

med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid 

värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive ränteport-

följen som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade 

vinster inom respektive portfölj. Eventuella derivat bruttoredovisas dock.

    Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen.
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LÅNESKULDER 
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. 

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotid-

punkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets 

löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och 

det belopp som skall återbetalas.

    Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats 

genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. 

   Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

KVITTNING AV EN FINANSIELL FORDRAN OCH FINANSIELL SKULD

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp 

i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med 

ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av 

skulden avses ske.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, är av operationell karaktär och redovisas som hyresavtal. Några  

finansiella leasingavtal finns inte.

Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varu-

grupper tillämpas kollektiv värdering.

Pågående arbete 

Bolaget värderar pågående arbete till nedlagda direkta och skälig del av indirekta kost-

nader.

Rapportering för segment

Morphic Technologies AB (publ.) arbetar inom en rörelsegren och på ett geografiskt 

område. Segmentrapporteringen omfattar därför koncernen som helhet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet om -

fattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. 

    Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 

finansiella placeringar som dels är utsatta för endast obetydlig risk för värdefluktationer 

och dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har kortare återstående 

löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Ersättningar till anställda

PENSIONSFÖRPLIKTELSER  

Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämd som förmånsbestämd pensionsplan. I av-

giftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet 

och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för 

kostnader i takt med att förmånerna intjänas.

I den förmånsbestämda ITP plan utgår ersättningar till anställda och före detta anställda 

baserat på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. Koncernen bär risken 

för att de utfästa ersättningarna utbetalas. Bolaget saknar vid bokslutstillfället informa-

tion som gör det möjligt att redovisa ITP-planen som en förmånsbestämd plan. Även 

den redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. 

AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR

Personalen i Morphic Technologies och dess dotterbolag har erhållit teckningsoptio-

ner. Morphic Technologies policy är att anställda som tilldelats finansiella instrument 

(teckningsoptioner) skall erlägga marknadsmässig ersättning för tilldelade finansiella 

instrument. Aktierelaterade ersättningar har därför inte belastat varken balans- eller 

resultaträkning.

NOT 2  INTÄKTERNAS FÖRDELNING
KONCERNEN   04/05 03/04

I nettoomsättningen ingår intäkter från:  

 Varor   967 4.844

 Royalty, licenser, mm   217 4.056

Summa   1.184 8.900

 

I övriga intäkter ingår intäkter från:

 Hyror   186 248

 Statliga bidrag   275 —

Summa   461 248

MODERBOLAGET   04/05 03/04

I nettoomsättningen ingår intäkter från:  

 Varor   1.128 4.844

 Royalty, licenser, mm   217 4.056

Summa   1.345 8.900

 

I övriga intäkter ingår intäkter från:

 Hyror   636 698

 Statliga bidrag   275 —

Summa   911 698

NOT 3  ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
KONCERNEN   04/05 03/04

Revisionsuppdrag  

 Öhrlings PricewaterhouseCoopers   137 120

Andra uppdrag än revisionsuppdraget     

 Öhrlings PricewaterhouseCoopers   42 33

Summa   179 153

MODERBOLAGET   04/05 03/04

Revisionsuppdrag  

 Öhrlings PricewaterhouseCoopers   100 116

Andra uppdrag än revisionsuppdraget     

 Öhrlings PricewaterhouseCoopers   42 33

Summa   142 149

NOT 4  LEASINGKOSTNADER
KONCERNEN   04/05 03/04

Leasingkostnaderna (exkl hyra för lokaler) 

uppgår under året till   93 79

MODERBOLAGET   04/05 03/04

Leasingkostnaderna (exkl hyra för lokaler) 

uppgår under året till   74 52

 

NOT 5  VALUTAKURSDIFFERENSER OCH 

VALUTASÄKRINGAR AV FLÖDEN
I rörelseresultatet ingår valutakursdifferenser avseende rörelsefordringar och rörelse-

skulder enligt följande:

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET  04/05 03/04

 Kursvinst   17 78

 Övriga rörelsekostnader   -41 -50

Total valutakursdifferens   -24 28

04/05 avser 2004.05.01 – 2005.04.30.  03/04 avser 2003.05.01-2004.04.30. Gäller genomgående för samtliga noter.
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NOT 6  AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Styrelsen i Morphic Technologies har mot vederlag om 0,065 kronor per köpoption för-

delat 2.000.000 på optionsrätter till anställda i Morphic-koncernen. Lösenkurs för varje 

optionsrätt uppgår till 0,20 kronor. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny B-aktie. 

Teckningskursen för optionerna är 0,75 kronor för varje nytecknad aktie. Under räken-

skapsåret har 420 000 st lösts in. Kvarvarande 1 580 000 st ökar aktiekapitalet med 

63 200 kronor vid fullteckning och det totala antalet aktier kan komma att uppgå till 

71 676 839 aktier. Köpeoptionernas löptid är från den 1 augusti 2003 till och med 

den 1 augusti 2006. Optionsinnehavaren har rätt att när som helst under löptiden 

begära inlösen. 

 

NOT 7  MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR 

OCH SOCIALA AVGIFTER
KONCERNEN   04/05 03/04

Medelantalet anställda, med fördelning 

på kvinnor och män har uppgått till;     

 Kvinnor   2 2

 Män   10 7

Totalt   12 9

MODERBOLAGET   04/05 03/04

Medelantalet anställda, med fördelning 

på kvinnor och män har uppgått till;     

 Kvinnor   —  —

 Män   5 4

Totalt   5 4

KONCERNEN   04/05 03/04

Löner och ersättningar har uppgått till;     

 Styrelse och verkställande direktören   1.513 817

 Övriga anställda   4.032 2.966

Totala löner och ersättningar   5.545 3.783

Sociala avgifter enligt lag och avtal    2.077 1.326

 Pensionskostnader 

 (varav för styrelse och VD 117 tkr (9 tkr))   635 338

Totala löner, ersättningar, sociala    8.257 5.447

avgifter och pensionskostnader

MODERBOLAGET   04/05 03/04

Löner och ersättningar har uppgått till;     

 Styrelse och verkställande direktören   1.046 742

 Övriga anställda   1.868 1.386

Totala löner och ersättningar   2.914 2.128

  

Sociala avgifter enligt lag och avtal   1.146 739

 Pensionskostnader 

 (varav för styrelse och VD 9 tkr (33 tkr))   434 184

Totala löner, ersättningar, sociala    4.494 3.051

avgifter och pensionskostnader

Ersättningar till ledande befattningshavare

  Grundlön/ Pensions- Övrig
  Styrelsearvode kostnader ersättning Summa

Styrelsens ordförande 60 — — 60

Övriga styrelseledamöter 58 — — 58

Verkställande direktören 648 117 14 779

Andra ledande befattningshavare 1.234 62 26 1.322

 

Alla anställningsavtal i bolaget följer kollektivavtalets regler om uppsägning och inga 

avgångsvederlag finns avtalade.

Utöver betalda pensionspremier förekommer inga pensionsförpliktelser.

Principer och beredningsprocesser

Lön till styrelseordförande förhandlas av två av styrelsens övriga ledamöter. Lön till verk-

ställande direktören förhandlas av styrelsens ordförande. För övriga befattningshavare 

tillämpas individuell lönesättning vilken förhandlas med VD. Ersättningar till styrelseord-

förande, VD och övriga ledande befattningshavare är fasta.

Sjukfrånvaro

Uppgift avseende sjukfrånvaro lämnas inte med hänvisning till att medelantalet anställ-

da de senaste två räkenskapsåren inte uppgått till 10 personer.

NOT 8  STYRELSELEDAMÖTER OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGS-

HAVARE FÖRDELADE PÅ KÖN
   2005.04.30 2004.04.30

    Antal på Varav Antal på Varav

KONCERNEN (inkl dotterbolag)    balansdagen  män % balansdagen  män %

Styrelseledamöter   11 91 10 90

Verkställande direktörer och 

andra ledande befattningshavare   6 83 7 86

   2005.04.30  2004.04.30

    Antal på Varav Antal på Varav

MODERBOLAGET    balansdagen  män % balansdagen  män %

Styrelseledamöter   7 86 7 86

Verkställande direktör och 

andra ledande befattningshavare   5 100 5 100

NOT 9  ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERNEN   04/05 03/04

Ränteintäkter   3 9

Realisationsresultat vid försäljningar   62 8

Summa   65 17

MODERBOLAGET   04/05 03/04

Ränteintäkter   2 9

Realisationsresultat vid försäljningar   62 8

Summa   64 17

     

NOT 10  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERNEN   04/05 03/04

Räntekostnader   640 713

Kursdifferenser   — 72

Summa   640 785

 

MODERBOLAGET   04/05 03/04

Räntekostnader   600 695

Kursdifferenser   — 72

Summa   600 767 

   

NOT 11  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
KONCERNEN   04/05 03/04

Aktuell skatt för året   — -13

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år   -1 —

Uppskjuten skatt    12 -4

Summa   11 -17

Totala underskottsavdrag som ej beaktats vid beräkning av uppskjuten skattefordran 

uppgår till 36.784 tkr i koncernen. Underskottsavdragen har ej någon förfallotidpunkt.
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MODERBOLAGET           2005.04.30  2004.04.30

Ingående anskaffningsvärden                  2.274 2.281

Årets förändringar     

 Aktiverade utgifter, intern utveckling   — 2

 Aktiverade utgifter, inköp   519 438

 Försäljning   — -447

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                  2.793 2.274

     

Ingående avskrivningar   -133 -55

 Årets avskrivningar   -177 -94

 Försäljningar   — 16

Utgående ackumulerade  avskrivningar   -310 -133

     

Ingående nedskrivningar   -251 -194

 Årets nedskrivningar   — -57

Utgående ackumulerade nedskrivningar   -251 -251

Utgående restvärde enligt plan                 2.232  1.890

 

NOT 15  GOODWILL
KONCERNEN  2005.04.30 2004.04.30

Ingående anskaffningsvärden  350 350

    

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  350 350

  

Ingående avskrivningar  -152 -82

 Avskrivningar  -70 -70

Utgående ackumulerade avskrivningar  -222 -152

Utgående restvärde enligt plan  128 198

 

NOT 16  BYGGNADER OCH MARK
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET  2005.04.30 2004.04.30

Ingående anskaffningsvärden  7.406 7.406

    

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  7.406 7.406

  

Ingående avskrivningar  -866 -636

  Avskrivningar  -229 -230

Utgående ackumulerade avskrivningar  -1.095 -866

Utgående restvärde enligt plan  6.311 6.540

Redovisat värde för fastigheter i Sverige   

Mark  1.728 1.728

Byggnader  4.406 4.624

Taxeringsvärde för fastigheter i Sverige   

Mark  407 407

Byggnader  1.171 1.171

NOT 17  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET  2005.04.30 2004.04.30

Ingående anskaffningsvärden  8.708 8.708

 Inköp  927 —

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  9.635 8.708

  

Ingående avskrivningar  -2.838 -1.449

 Avskrivningar  -1.731 -1.389

Utgående ackumulerade avskrivningar  -4.569 -2.838

Ingående nedskrivningar (erhållet bidrag)  -903 -903

    

Utgående ackumulerade nedskrivningar (erhållet bidrag)  -903 -903

Utgående restvärde enligt plan  4.163 4.967

NOT 12  RESULTAT PER AKTIE
KONCERNEN  04/05 03/04

Redovisat resultat  -16.628 -10.831

Resultat för beräkning av resultat/aktie  -16.628 -10.831

Vägt antal registrerade aktier före utspädning      60.075.900 47.732.216

Totalt antal aktier efter utspädning  och nyemission  60.075.900 47.732.216 

Antal aktier vid årets slut                70.096.839     55.416.839

 

Då koncernens resultat är negativt, har ingen beräkning av utspädningseffekt, med av -

seende på utestående optioner, skett.

NOT 13  BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN
KONCERNEN  2005.04.30 2004.04.30

Ingående anskaffningsvärden  5.030 3.653

Årets förändringar  

  Årets aktiverade utgifter, intern utveckling  665 21

  Årets aktiverade utgifter, inköp  726 1.356

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  6.421 5.030

  

Ingående avskrivningar  -413 —

Årets avskrivningar  -893 -413

Utgående ackumulerade avskrivningar  -1.306 -413

Årets nedskrivningar (erhållet bidrag)  -69 —

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -69 —

Utgående restvärde enligt plan  5.046 4.617

MODERBOLAGET  2005.04.30 2004.04.30

Ingående anskaffningsvärden  5.030 3.653

Årets förändringar  

  Årets aktiverade utgifter, intern utveckling  518 21

  Årets aktiverade utgifter, inköp  528 1.356

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  6.076 5.030

  

Ingående avskrivningar  -413 —

Årets avskrivningar  -893 -413

Utgående ackumulerade avskrivningar  -1.306 -413

Utgående restvärde enligt plan  4.770 4.617

 

NOT 14  PATENT
KONCERNEN           2005.04.30 2004.04.30

Ingående anskaffningsvärden                 2.720  2.281

Årets förändringar     

 Aktiverade utgifter, intern utveckling   — 2

 Aktiverade utgifter, inköp     562 437

 Försäljning   — —

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                    3.282 2.720

     

Ingående avskrivningar   -162 -55

 Årets avskrivningar   -200 -107

 Försäljningar   — —

Utgående ackumulerade  avskrivningar   -362 -162 

    

Ingående nedskrivningar   -251 -194

 Årets nedskrivningar   — -57

Utgående ackumulerade nedskrivningar    -251 -251

Utgående restvärde enligt plan                 2.669    2.307



   31    31

NOT 18  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
KONCERNEN                                                  2005.04.30        2004.04.30

Ingående anskaffningsvärden                  1.042 947

Årets förändringar

  Inköp    212 95

 Försäljningar och utrangeringar   -42 —

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   1.212 1.042 

    

Ingående avskrivningar   -627 -422

Årets förändringar

 Avskrivningar   -182 -205

Utgående ackumulerade avskrivningar   -809 -627

     

Ingående nedskrivningar (erhållet bidrag)   -54 -54

      

Utgående ackumulerade nedskrivningar (erhållet bidrag)  -54 -54

Utgående restvärde enligt plan   349 361

MODERBOLAGET           2005.04.30           2004.04.30

Ingående anskaffningsvärden   984 889

Årets förändringar

  Inköp    153 95

 Försäljningar och utrangeringar   -42 —

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   1.095 984 

    

Ingående avskrivningar   -600 -411

Årets förändringar

 Avskrivningar   -166 -189

Utgående ackumulerade avskrivningar   -766 -600

     

Ingående nedskrivningar (erhållet bidrag)   -54 -54 

      

Utgående ackumulerade nedskrivningar (erhållet bidrag)  -54 -54

Utgående restvärde enligt plan   275 330

 

NOT 19  PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET    2005.04.30 2004.04.30 

Under året nedlagda kostnader  1.565 — 

Utgående nedlagda kostnader  1.565            —

NOT 20  ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
KONCERNEN Org nr Säte Kapitalandel (%)

PPM Cutting Service GmbH HRB3995 Gladbeck, Tyskland  30

 

  Kapital- Rösträtts- Redovisat Antal Redovisat värde
MODERBOLAGET andel % andel % värde andelar i koncernen

Direkt ägda

PPM 30 30 69 30 69

Summa   69  69

     

MODERBOLAGET  2005.04.30 2004.04.30

Ingående värde     69 69

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  69 69

  

Utgående redovisat värde  69 69

 

NOT 21  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
KONCERNEN  2005.04.30 2004.04.30

Förutbetalda hyror   67 69

Bidrag från länsstyrelsen   — 102

Försäkringar   173 —

Upplupna intäkter                  1.132 969

Övriga poster   174 81

Summa                  1.546 1.221

MODERBOLAGET  2005.04.30   2004.04.30

Förutbetalda hyror   67 69

Bidrag från länsstyrelsen   — 102

Försäkringar   158 —

Upplupna intäkter                  1.132 969

Övriga poster   171 61

Summa                  1.528 1.201

 

NOT 22  KORTFRISTIGA PLACERINGAR
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET  2005.04.30 2004.04.30

Värdepappersfonder  15.021 3.505

Marknadsvärde på balansdagen  15.065 3.523

 

NOT 23  CHECKRÄKNINGSKREDIT
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen och moderbolaget till 1.500 tkr 

(2.000 tkr), varav 0 tkr (65 tkr) utnyttjas.

NOT 24  EGET KAPITAL
Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i rapporterna moderbolagets för-

ändringar i eget kapital och koncernens förändringar i eget kapital.

AKTIER   

Aktier A-aktier B-aktier Totalt antal

Antal 2003-04-30 10.000.000 29.676.854 39.676.854

  Nyemission — 15.739.985 15.739.985

Antal 2004-04-30 10.000.000 45.416.839 55.416.839

  Konvertering -1.300.000 1.300.000 —

  Nyemission – 14.680.000 14.680.000

Antal 2005-04-30 8.700.000 61.396.839 70.096.839

Aktiernas nominella värde är 0,04 kr.

Samtliga aktier är fullt betalda.

Företaget innehar 0 st (0 st) egna A-aktier och B-aktier.

Under räkenskapsåret beslutade bolagsstämman om att i bolagsordningen införa en fri-

villig konverteringsklausul för aktie av serie A till serie B. 

NOT 25  ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET  2005.04.30 2004.04.30

Garantiåtaganden  210 210

Summa  210 210

 

Garantiåtaganden

Moderbolaget ger ett års garanti på vissa produkter och åtar sig att reparera eller ersätta 

delar som inte presterar tillräckligt. En avsättning på 210 tkr (210 tkr) kvarstår på balans-

dagen för förväntade garantianspråk. 

NOT 26  LÅNGFRISTIGA SKULDER
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET  2005.04.30 2004.04.30

Långfristiga skulder som förfaller till

betalning senare än fem år efter balansdagen:  

Skulder till kreditinstitut  2.475 2.700

Summa  2.475 2.700
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NOT 27 FÖRSKOTT FRÅN KUNDER
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET  2005.04.30 2004.04.30

Nedlagda kostnader  -261 -724

Fakturerade delbelopp  947 952

Summa  686 228

NOT 28  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
KONCERNEN            2005.04.30 2004.04.30

Upplupna räntekostnader      70 56

Upplupna personalkostnader                  1.440 740

Upplupna produktionskostnader   — 200

Övriga poster   503 482

Summa                   2.013 1.478

MODERBOLAGET            2005.04.30 2004.04.30

Upplupna räntekostnader   70 56

Upplupna personalkostnader   628 394

Upplupna produktionskostnader   — 200

Övriga poster   478 389

Summa                   1.176 1.039

 

NOT 29  STÄLLDA SÄKERHETER
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET  2005.04.30 2004.04.30

För egna avsättningar och skulder  

Avseende skulder till kreditinstitut  

  Fastighetsinteckningar  12.600 11.600

  Företagsinteckningar  8.466 6.916

Avseende kortfristiga skulder till kreditinstitut  

  Kundfordringar (factoring)  — 800

Summa avseende egna skulder och avsättningar  21.066 19.316

  

För egna ansvarsförbindelser

  Pantsatt konto för utställande av bankgaranti  400 400

  Pantsatt konto för borgen till dotterbolag  5.000 —

Summa ställda säkerheter  26.466 19.716

 

NOT 30  ANSVARSFÖRBINDELSER
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET  2005.04.30 2004.04.30

Beviljat landsbygdstöd 2003  71 102

Beviljat utvecklingsbidrag 2001  254 457

Summa ansvarsförbindelser  325 559

 

Bolaget har erhållit statliga stöd. Bidragen har reducerat inventariernas anskaffnings-

värde och bidrag som avser kostnader har redovisats under övriga rörelseintäkter. 

Möjligheterna till återkrav upphör enligt bestämmelserna i SFS (2000:279) dvs med 30, 

25, 20, 15 resp 10% av bidragsbeloppet under fem år som följer efter det att bidraget 

blivit helt utbetalt.

NOT 31  LIKVIDA MEDEL
KONCERNEN  2005.04.30 2004.04.30

Kassa och bank                10.712 866

Kortfristiga placeringar               15.021  3.505

Summa               25.733 4.371

MODERBOLAGET   04/05 03/04

Kassa och bank                 6.038  824

Kortfristiga placeringar               15.021  3.505

Summa               21.059  4.329

KONCERN OCH MODERBOLAG

Kortfristiga placeringar i balansräkningen uppgick vid årets slut till 15.021 tkr (3.505), 

varav inga utgjordes av ej omsättningsbara fordringar med en löptid över tre månader 

och placeringar i aktier. Dessa poster klassificeras inte som likvida medel och ingår ej i 

sammanställningen ovan.

NOT 32  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNBOLAG
MODERBOLAGET            2005.04.30  2004.04.30

Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till dotterbolag  234 —

Av bolagets inköp avser inköp från dotterbolag                  7.160 6.168

NOT 33  ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
KONCERNEN Org nr Säte Kapitalandel (%)

Morphic Made AB 556588-8103 Karlskoga 100

Cell Impact AB 556585-6936 Göteborg 100

  Kapital- Rösträtts- Antal Redovisat värde
MODERBOLAGET andel % andel % andelar i koncernen

Morphic Made AB 100 100 10.000.000 100

Cell Impact AB 100 100 1.000 520

Summa    620

NOT 34  FINANSIELL RISKHANTERING OCH DERIVATINSTRUMENT
Finansiella risker

Riskhanteringen sköts centralt av moderbolaget enligt principer som godkänts av sty-

relsen. Dessa principer innebär att åtaganden över en viss nivå skall godkännas av verk-

ställande direktören i moderbolaget.

Kreditrisker

Koncernens kunder utgörs till övervägande delen av stora internationella kunder. 

Riskspridningen är för närvarande begränsad till ett fåtal kunder men bedömningen är 

att koncernen kommer att förbättra riskspridningen under kommande år.

Ränterisker

Koncernens intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av för-

ändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Koncernen har inga väsentliga räntebärande 

tillgångar. Koncernens upplåning sker till rörlig ränta.

Likviditetsrisk

Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt vilket innebär att 

bibehålla tillräckliga likvida medel och skapa tillräckliga krediter för finansiering av verk-

samheten. Bolaget har redovisat förluster de senaste åren och har under 2004/2005 

genomfört emissioner som har tillfört bolaget nytt kapital. Ytterligare en emission har 

genomförts under juni 2005 vilket tillfört bolaget ytterligare kapital. Bolaget räknar med 

att generera ett positivt resultat för 2005/2006. Det kan inte med säkerhet sägas att 

bolaget kommer att generera tillräckliga medel för sin finansiering.

Valutarisk

Koncernens intäkter och kostnader är normalt fakturerade i svenska kronor. Dock har 

valutaexponering i USD förekommit under räkenskapsåret. Valutasäkring har vid behov 

skett. Sammantaget föreligger dock inte någon materiell risk för kursförluster.

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas bolagsstämman 2005-09-29 för 

fastställande.

Göteborg 2005-08-29

Thomas Widstrand, ordförande Peter Heidlund, VD

Jan Alvén Anette Myrheim

Anders Brännström Thomas Krishan

Kurt Dahlberg

Min revisionsberättelse har avgivits 2005-08-30

Inger Carlsson

Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning i Morphic Technologies AB (publ) för räkenskapsåret 2004-05-01–2005-04-30. Det är styrelsen och verk-

ställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 

tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovis-

ningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revi-

sionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 

felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-

handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens 

tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören 

gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i års-

redovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga 

beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-

tören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 

på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min 

revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en rät t-

visande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncer-

nen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Örebro den 30 augusti 2005

Inger Carlsson

Auktoriserad revisor

Till bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ) org nr 556580-2526

Andel riskbärande kapital

Eget kapital plus uppskjuten skatt i procent av balansomslutningen 

vid årets utgång.

Avkastning på genomsnittligt eget kapital

Resultat efter fi nansnetto i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Avkastning på genomsnittligt totalt kapital

Resultat efter fi nansnetto plus fi nansiella kostnader i procent av 

genomsnittlig balansomslutning.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Justerat eget kapital

Eget kapital plus eget kapitals del (72%) av obeskattade reserver.

Marknadsvärde vid årets slut

Aktiekurs vid räkenskapsårets slut multiplicerat med antal aktier 

(A och B) vid årets slut.

Omsättning per anställd

Omsättning dividerad med medelantal anställda.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter fi nansnetto plus räntekostnader dividerat med räntekostnader.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital vid årets utgång.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen vid årets utgång.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder 

(inklusive latent skatteskuld).

Vinstmarginal

Resultat efter fi nansiella poster i procent av omsättningen.

DEFINITIONER
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IFRS – Effekter på Morphic Technologies AB

1 juni 2002 införde EU:s ministerråd de så kallade Inter-

national Accounting Standards (”IAS”), numera Interna-

tional Financial Reporting Standards (”IFRS”) reglerna, 

vilket innebär att samtliga noterade bolag inom EU skall 

redovisa och publicera sin koncernredovisning i enlighet 

med IAS/ IFRS. 

Termen IFRS i detta dokument innefattar förutom IAS/

IFRS, även de uttalanden som publiceras av Standard In-

terpretation Committee (SIC) och International Financial 

Reporting Standards Committee (IFRIC).

Morphic Technologies är nu redo att rapportera en-

ligt de nya redovisningsregler som gäller från övergångs-

datumet 1 januari 2004, vilket för Morphic Technologies 

del innebär från den 1 maj 2004.

IFRS 1, First-time Adopion of International Financial Re-

porting Standards, innehåller regler för hur övergången 

från tidigare tillämpade regler till IAS/IFRS skall ske.  Dessa 

övergångsregler har Morphic Technologies tillämpat en-

ligt följande:

•vid övergången till IAS/IFRS kan ett företag välja att inte 

tillämpa reglerna i IFRS 3 Rörelseförvärv, retroaktivt av-

seende förvärv genomförda före 1 maj 2004. Morphic 

Technologies har valt att utnyttja denna möjlighet och 

räknar därmed ej om tidigare förvärv.

•IAS 39 kräver bl a att fi nansiella och säkringsinstrument 

under vissa omständigheter marknadsvärderas. Morphic 

Technologies har valt att införa IAS 32 och 39 från 1 

maj 2005.

Den redovisning som presenteras nedan är gjord i enlig-

het med de av EU fastställda standards och nu gällande 

IFRS-rekommendationer. Rekommendationer, uttalanden 

och tolkningar kan komma att uppdateras under räken-

skapsåret 2005-2006 fram till dess att bolaget avger 

sin första IFRS-årsredovisning. Sådana uppdateringar kan 

komma att påverka övergångseffekterna som redovisas 

här.

 

Effekter på redovisningen med hänsyn till IFRS

IFRS 3 kommer att innebära att goodwill fortsättningsvis 

inte skrivs av enligt plan. Istället kommer en kontinuerlig 

bedömning av det bokförda värdet av all goodwill ske 

och utifrån det av beslut om nedskrivningsbehov. Ned-

skrivningsprövning av goodwill har gjorts både per 30 

april 2004 och 2005. Något nedskrivningsbehov har inte 

förelegat. 

Vidare kan nya redovisningsregler införas vilka kan 

komma att påverka bolagets redovisning och ny infor-

mation bli tillgänglig som kräver att ITP/Alecta-pensions -

planer skall redovisas som förmånsbestämda pensions-

planer enligt IAS 19 Ersättningar till anställda. 

Införandet av IAS 32 och 39 har vid övergångstillfället 

påverkan på värderingen av kortfristiga placeringar. Ef-

fekten av denna omvärdering är försumbar.

Införandet av IFRS kommer att påverka Morphic Tech-

nologies kassafl ödesanalyser för 2004-2005 genom att 

de rader i resultaträkningen som analysen utgår ifrån 

kommer att förändras. Emellertid kommer kassafl ödet 

från den löpande verksamheten, fi nansierings- samt in-

vesteringsverksamheten inte att ändras.

Vidare kommer införandet av IFRS 2 Aktierelaterade 

ersättningar inte att påverka balans- eller resultaträk-

ningen under 2004-2005 eller per 2005-04-30. IFRS 2 

anger att det verkliga värdet på fi nansiella instrument 

anställda tilldelats i ett företag skall kostnadsföras under 

vissa förutsättningar om inte företaget erhåller en ersätt-

ning motsvarande det verkliga värdet på tilldelade instru-

ment. Morphic Technologies policy är att anställda som 

tilldelats fi nansiella instrument (teckningsoptioner etc) 

skall erlägga vid tilldelningstidpunkten marknadsmässig 

ersättning för tilldelade fi nansiella instrument. I fall denna 

princip ändras kan IFRS 2 påverka Morphic Technologies 

resultat och ställning framöver.

Avstämning mellan nuvarande redovisningsprinciper och IFRS
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Morphic Technologies har endast en IFRS-justering i sin 

öppningsbalansräkning avseende avsättningar. Avsätt-

ningar uppgående till 210 tkr omrubriceras enligt IAS 1 till 

korta skulder. I övrigt är öppningsbalansräkningen enligt 

IFRS densamma som balansräkningen per den 30 april 

2004 enligt svenska redovisningsregler. 

 Nuvarande 2004/2005 Justering IFRS  2004/2005 

RESULTATRÄKNING    

Intäkter 2.207  2.207 

Inköp av varor och tjänster -362  -362 

Övriga externa kostnader -6.258  -6.258 

Personalkostnader -8.322  -8.322 

Av- och nedskrivningar -3.329 70 -3.259 

RÖRELSERESULTAT -16.064  -15.994 

Finansnetto -575  -575 

    

Resultat före skatt -16.639  -16.569 

    

Skatt 11  11 

REDOVISAT RESULTAT -16 628  -16.558 

BALANSRÄKNING, 30 APRIL    

Immateriella anläggningsstillgångar 7.843 70 7.913 

Materiella anläggningstillgångar 12.388  12.388 

Finansiella anläggningstillgångar 586  586 

   

Övriga tillgångar 28.391  28.391 

SUMMA TILLGÅNGAR 49.208  49.278 

    

Eget kapital 29.982 70 30.052 

Avsättningar 210 -210 0 

Långfristiga  skulder 7.238  7.238 

Övriga skulder 11.778 210 11.988 

SUMMA EGET KAPITAL/SKULDER 49.208  49.278 

Justering av planmässig avskrivning avser goodwill som 

inte redovisas enligt IFRS utan i stället bedöms ned-

skrivningsbehovet vid varje bokslutstillfälle. Regeln att 

inte skriva av goodwill skall tillämpas framåtriktat från 

övergångsdagen. Detta innebär att nettovärdet på be-

fi ntlig goodwill den 1 maj 2004 kommer att betraktas 

som nytt anskaffningsvärde för denna. På grund av detta 

vänds avskrivning av goodwill under 2004/05 uppgående 

till 70 tkr vilket leder till en ökning av rörelseresultat et 

med samma belopp och härigenom en ökning av eget 

kapital med 70 tkr.

Avstämning för öppningsbalansräkning per den 1 maj 2004

Påverkan av IFRS under 2004/2005
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Ägarstyrning

KONCERNSTRUKTUR

Morphic Technologies AB (publ) är moderbolag i kon-

cernen. Moderbolaget äger och förvaltar immateriella 

rättigheter kring utnyttjande av höghastighetsteknik och 

ansvarar för koncernens strategiska affärsutveckling. Den 

operativa verksamheten i form av produktutveckling, 

marknadsföring och tillverkning sker i de helägda dotter-

bolagen Dynamis AB och Cell Impact AB.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman väljer styrelse och revisorer samt be-

slutar bl a om ansvarsfrihet för styrelsen. Därutöver be-

slutar stämman även om eventuella nyemissioner samt 

införande av aktierelaterade incitamentsprogram i form 

av t ex optionsprogram.

Samtliga aktieägare äger lika rätt att delta vid bolags-

stämman. Varje A-aktie berättigar till en röst och varje 

B-aktie till 1/10 röst. Alla aktier medför lika del i bolagets 

vinst och tillgångar. Kallelse till ordinarie bolagsstäm-

ma skall ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor i för-

väg genom annonser i Post- och Inrikes Tidningar samt 

Dagens Nyheter. 

Ordinarie bolagsstämma avhölls senast den 28 okto ber 

2004 i Göteborg. Vid stämman medverkade 8 aktie ägare, 

vilka representerade 23,1 procent av antalet röster. Vid 

valet av styrelse omvaldes sittande styrelse. Bolagsstäm-

man beslutade vidare att ingen aktieutdelning skulle 

utgå för räkenskapsåret 2002.

Utöver de sedvanliga ärendena fattade bolagsstämman 

beslut att ändra bolagsordningen genom att införa en 

frivillig konverteringsklausul för aktie av serie A till serie 

B, samt att gränsen för antal aktier av serie B höjs till ett 

antal av högst 190 000 000.

Bolagsstämman gav även styrelsen ett bemyndigande 

att emittera nya aktier samt att aktiekapitalet efter ge-

nomförda nyemissioner fi ck uppgå till lägst 2 000 000 kr 

och högst 8 000 000 kr.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

I april 2005 avhölls en extra bolagsstämma vid vilken be-

slut fattades om en nyemission med företrädesrätt för 

aktieägarna i syfte att möjliggöra investering i ytterligare 

kapacitet i dotterbolaget Cell Impact för produktion av 

fl ödesplattor för bränsleceller.

STYRELSE

I Morphic Technologies styrelse ingår sju ledamöter valda 

av bolagsstämman. I styrelsen ingår två personer, Peter 

Heidlund och Kurt Dahlberg, vilka har ledande operativa 

befattningar och betydande aktieposter i företaget. Där-

till ingår Thomas Krishan och Jan Alvén med betydande 

personliga ägarintressen i bolaget samt Anders Bränn-

ström som är VD i Volvo Technology Transfer AB, vilket 

också tillhör Morphic Technologies största ägare.

Även om Morphic Technologies inte är offi ciellt noterat, så strävar dess 
styrelse och ledning efter att företaget stegvis skall leva upp till de krav 
som Stockholms börsen, aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget 
avseende ägarstyrning och rapporteringen av den samma. 
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Styrelsens huvudsakliga uppgift är att utöva aktieägarnas 

kontroll av ledningen och dess sätt att leda företaget. 

Styrelsens arbete styrs av den arbetsordning som styrel-

sen antar vid konstituerande styrelsemöte varje år. Arbets-

ordningen reglerar bl a hur ofta styrelsen skall samman-

träda och vad som skall behandlas vid respektive tillfälle. 

Av arbetsordningen framgår även arbets- och ansvars-

fördelning mellan styrelsen, dess ordförande och VD. 

Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier, affärs-

planer och budgetar samt delårsrapporter och boksluts-

kommuniké. Vidare har styrelsen att tillsätta och avsätta 

VD samt besluta om betydande förändringar i Morphic 

Technologies organisation och verksamhet. 

ORDFÖRANDE

Vid konstituerande möte den 28 oktober 2004 omvalde 

styrelsen Thomas Widstrand som ordförande. Styrelse-

ordföranden följer verksamhetens utveckling och an-

svarar för att övriga ledamöter fortlöpande får den in-

formation som krävs för att styrelsearbetet skall kunna 

ut-övas med upprätthållen kvalitet och i enlighet med 

aktiebolagslagen. Thomas Widstrand har varit ordföran-

de sedan januari månad 2004.

KOMMITTÉER

Morphic Technologies har inga kommittéer utsedda av 

bolagsstämma eller styrelse. Nomineringsarbetet sker i 

samråd mellan huvudägarna. Ersättningsfrågor bereds 

och beslutas i enlighet med vad som framgår av not 7 

på sidan 29.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Verkställande direktören leder verksamheten i enlighet 

med de instruktioner som styrelsen har antagit. Denne 

ansvarar för att styrelsen erhåller information och nöd-

vändigt beslutsunderlag samt är föredragande vid styrel-

semötena. Verkställande direktören håller kontinuerligt 

styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och 

koncernens fi nansiella ställning och utveckling.

KONCERNLEDNING

Morphic Technologies koncernledning består av fem 

ledamöter, vilka presenteras på sid 38 i denna årsredo-

visning. Under verksamhetsåret har koncernledningen 

minskats med två personer. Koncernledningen har under 

2004/2005 haft ett stort antal informella möten. Dessa 

möten leds av verkställande direktören, som fattar beslut 

efter samråd med dess medlemmar.

REVISION

Morphic Technologies revisorer väljs av bolagsstämman 

för en period av fyra år. Innevarande period inleddes 

2004 och därför kommer således nytt val av revisorer 

att ske i samband med ordinarie bolagsstämma 2008. 

Bolagets revisor är Inger Carlsson, Öhrlings Pricewater-

houseCoopers AB. Morphic Technologies har samarbe-

tat med Öhrlings Price waterhouseCoopers sedan 2000. 

Uppgifter om ersättningar till revisorn återfi nns i not 3 

på sid 28.



Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Thomas Widstrand (född 1957)
Ordförande och styrelseledamot i 

Morphic Technologies sedan 2004. 

Ordförande och styrelseledamot i Cell 

Impact AB sedan 2005.

VD Borås Wäfveri AB.Tidigare VD för 

Cardo Pump samt erfarenheter från bl a 

ESAB som affärsområdeschef.

Aktieinnehav: 18.000 B-aktier.

thomas.widstrand@boraswafveri.se

Thomas Krishan (född 1968)
Styrelseledamot i Morphic Technologies 

sedan 2004. VD Krishan Invest. 

Styrelseuppdrag i Gamefederation 

Svenska AB samt Pay & Read AB. 

Tidigare erfarenheter bland annat 

som partner i Hagströmer & Qviberg 

Fondkommission AB.

Aktieinnehav: 700.000 A-aktier 

thomas@krishan.se

Jan Alvén (född 1942)
Styrelseledamot i Morphic Technologies 

sedan 1999. Teknisk direktör Dacke PMC 

(fd Hexagon Automation) samt General 

Manager Dacke PMC Kina. Grundare av ett 

flertal företag t ex Hydraulik Leverantören 

som ingår i Dacke PMC. Livslång erfarenhet 

som  problemlösare och systembyggare 

inom hydraulikområdet.

Aktieinnehav: 700.000 A-aktier och 

1.021.600 B-aktier. 

jan.alven@hydlev.se

Kurt Dahlberg (född 1943)
Styrelseledamot i Morphic Technologies  

sedan 2004.  VD och styrelseledamot 

Dynamis AB (fd Morphic Made AB) 

sedan 2005. Kurt Dahlberg som är 

den ledande förgrundsgestalten inom 

svensk höghastighetsteknik samt 

grundare av företagen Hydropulsor, 

Impactor Technology och Exodyn.

Aktieinnehav: 1.675.000 A-aktier och 

2.514.668 B-aktier varav 165.000 A-

aktier och 541.700 B-aktier via bolag.

Optioner: 0.

kurt.dahlberg@morphic.se

Anders Brännström (född 1945)
Styrelseledamot i Morphic Technologies 

sedan 2002. VD Volvo Technology Transfer AB.

Aktieinnehav: 0.

Företräder Volvo Technology Transfers 

2.000.000 B-aktier.

anders.brannstrom@volvo.com

Anette Myrheim (född 1963)
Styrelseledamot i Morphic Technologies 

sedan 2001. Ansvarig för Marketing 

Communictations Volvo Truck 

Corporation International Division. 

Fd Produktgruppchef Luxo Industri AB  

med ansvar för produktutveckling och 

lansering av nya produkter. Tidigare 

mångårig erfarenheter från mark-

nadsföring och information inom 

Volvokoncernen.

Aktieinnehav: 7.000 B-aktier.

anette.myrheim@volvo.com

Peter Heidlund (född 1969)
VD och styrelseledamot i Morphic 

Technologies sedan 1999.  VD och styrelse-

ledamot i Cell Impact AB. Styrelseledamot 

i Morphic Made AB. Grundare av SKF:s

utvecklingscentrum för pulverteknik. 

Tidigare ansvarig för SKF:s affärsutveckling 

av nya produkter och processer på den 

nordamerikanska marknaden.

Aktieinnehav: 1.675.000 A-aktier och 

183.569 B-aktier varav 165.000 A-aktier 

och 51.600 B-aktier via bolag.

Optioner: 200.000.

peter.heidlund@morphic.se

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Peter Heidlund (född 1969) 
VD Morphic Technologies AB.

VD Cell Impact AB.

Anställd sedan 2000.

Kurt Dahlberg (född 1943) 
VD Morphic Made AB.

Anställd sedan 2004.

Anders Reyier (född 1953) 
Operativ chef Morphic Made AB. 

Anställd sedan 2005.

Aktieinnehav: 23.039 B-aktier.

Optioner. 0.

Helena Nilsson (född 1970) 
Ekonomiansvarig.

Anställd sedan 2000.

Aktieinnehav: 0. 

Optioner: 80.000.

Mikael Molin (född 1972) 
Marknadsansvarig.

Anställd sedan 2001.

Aktieinnehav: 4.500 B-aktier. 

Optioner: 200.000.

REVISOR

Inger Carlsson (född 1956)
Auktoriserad revisor.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Inger Carlsson har varit Morphic 

Technologies revisor sedan 2000.

Angivet aktieinnehav per 2005-08-19
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