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Kommentar från VD
Under det gångna året har OptiFreeze tagit stora steg framåt och jag upplever för egen del att 2016 innebar ett antal väsentliga
genombrott. I uppskalningsarbetet har vi uppnått allt större produktionskapacitet och är på god väg att uppnå en kapacitet som
uppgår till kubikmeter per timme. Samtidigt har vi kunnat uppvisa goda resultat i metodutvecklingsarbetet. Viktiga aktörer på
livsmedelsmarknaden har inte bara kunnat se en uppskalad produktionsutrustning. De har även kunnat se, känna och smaka på
fryst sallad, grönsaker och frukter med förlängd hållbarhet och torkade bladkryddor. I mötet med livsmedelsföretagen har vi fått ett
kvitto på att vår metod har stor potential. Sammantaget har detta lett till ett ökat förtroende för OptiFreeze bland dessa aktörer vilket
kommer att leda till positiva resultat under 2017 i form av konkreta projekt tillsammans med viktiga samarbetspartners.

Det har under 2016 blivit allt mer tydligt att bolagets tre applikationsområden var för sig har goda förutsättningar då de på olika sätt
löser problem och kan bidra till ökad lönsamhet bland livsmedelsföretag. Låt mig ge några exempel. Vi träffade ett stort asiatiskt
cateringföretag som förser flygbolag med maträtter. De vill frysa sallad samt addera denna i färdigrätter i syfte att kunna erbjuda
flygbolagen maträtter med en eller två dagars förlängd hållbarhet. Genom förlängd hållbarhet kan de minska matsvinnet och
förbättra sin lönsamhet. Detta kan OptiFreeze snart erbjuda cateringföretaget. Frukt- och grönsaksföretag vill erbjuda marknaden
med skurna frukter och fruktsallader med några dagars förlängd hållbarhet. Skälet är att de vill öppna upp nya marknader med nya
produkter som inte kan levereras idag samtidigt som matsvinnet minskar och lönsamheten förbättras. Detta kan OptiFreeze
erbjuda. Kryddföretag som vi träffat vill erbjuda livsmedelshandeln och restauranger kryddor som smakar och luktar mer och som
har bättre färg. Även detta kan OptiFreeze erbjuda inom en snar framtid när vi har en färdig uppskalad produktionsutrustning.
Organisationen har förstärkts med såväl en tekniker som med metodutvecklare och under året har sju personer arbetat heltid i
bolaget. Därutöver har samarbetspartners och konsultföretag varit involverade i det dagliga arbetet. Samarbetet mellan alla parter
har fungerat utmärkt och starkt bidragit till att OptiFreeze tagit stora steg framåt.
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
OptiFreeze AB (publ.), med säte i Lund, har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker,
frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya
affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen.
Bolagets teknik har ytterligare två användningsområden. Dels kan den användas för att förlänga hållbarheten på
produkterna som kylförvaras (Shelf Life Extension) , dels kan teknologin användas för att minska torktiden och bevara aromer och
smak på bladkryddor. Arbetet har i stor utsträckning kretsat kring att skala upp verksamheten och har under året
handlat om att kunna producera större mängder produkter. Utvecklingen har gått från att kunna producera några få centiliter under
uppstarten till att under 2016 kunna producera 50 liter. Målet för 2017 är att skala upp prototypen ytterligare för att till slut kunna
producera 1 000 liter produkter per timme.
Väsentliga händelser under året
I samarbete med forskare på Lunds Tekniska Högskola har OptiFreeze AB funnit och utvärderat ett tredje
applikationsområde för bolagets teknik, torkning av bladkryddor. Utvärderingar visar att aromer, smak och färg
bevaras i större utsträckning samt att torktiden reduceras avsevärt.
Lunds Universitets Innovations AB (LUIS) utnyttjade samtliga sina teckningsrätter och tecknade 20 030 nya aktier
i OptiFreeze AB. LUIS är en av grundarna av bolaget.
Företrädesemissionen i OptiFreeze AB (publ) tecknades till cirka 32,1 miljoner kronor, inklusive
teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad om cirka 165 procent och av dessa tecknades cirka 98
procent med företrädesrätt. OptiFreeze tillfördes därmed cirka 19,5 miljoner kronor före emissionskostnader och
17,9 miljoner efter avdrag för dessa.
Under augiusti meddelades att OptiFreeze har köpt en generator av Arc Aroma Pure AB. Nettokostnaden för generatorn uppgick till
1 050 000kronor och hade föregåtts av en upphandlingsprocess.
Arc Aroma Pure AB, medgrundare i OptiFreeze AB, avyttrade i början av september 500 000 aktier i OptiFreeze AB, vilket innebar
att ägande därefter uppgick till under 20 % .
Under hösten meddelades att bolagets utveckling i allt högre utsträckning inneburit ett parallellt fokus på bolagets tre
applikationsområdefrysning, frysning, shelf life extension (kylning) och torkning. Skälet är att vi kommer att ha ett ännu närmare
samarbete men samarbetspartner som vill frysa produkter, men framför allt använda vår metod för att förlänga hållbarheten på
kylda grönsaker och frukter. Våra tester med torkade bladkryddor har fortsatt och resultaten är hittills mycketlovande.
Uppskalningen fortsätter i oförminskad takt och i nuläget bedömer vi att målsättningarna för 2017 kan
uppnås.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.
Flerårsöversikt (KSEK / %)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

2016
-6 762

2015
-4 987

2014
-2 757

2013
-76

2012
-21

Balansomslutning
Soliditet (%)
Likvida medel / kortfristiga placeringar

15 341
92,1%
10 711

3 885
76,1%
1 634

8 005
95,9%
6 516

714
91,0%
145

234
95,2%
105

Personal
Bolaget har under året ökat genomsnittligt anställda personer till 4,5 (3) varav 1 (1) är män.
Ägarförhållanden
Av aktierna i Optifreeze AB (publ.) äger Arc Aroma Pure AB 19,09%.
Resultatdisposition
(Belopp i kr)
Förslag till disposition av bolagets vinstmedel:
Till årsstämmans förfogande står:
balanserad vinst
överkursfond
årets resultat

1 044 188
18 133 886
-6 761 707
12 416 367

Styrelsen föreslår att:
i ny räkning till överkursfonden överföres

12 416 367
12 416 367

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

3

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

4

Summa rörelsens intäkter

-

-

944 888

604 386

79 332

34 262

1 024 220

638 648

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-307 044

-121 747

Övriga externa kostnader

5

-5 407 317

-3 968 705

Personalkostnader

6

-1 983 159

-1 502 568

-98 308

-97 308

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

-59

-1 463

Summa rörelsens kostnader

-7 795 887

-5 691 791

Rörelseresultat

-6 771 667

-5 053 143

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11 275

66 913

Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 315

-1 112

9 960

65 801

Resultat efter finansiella poster

-6 761 707

-4 987 342

Resultat före skatt

-6 761 707

-4 987 342

-

-

-6 761 707

-4 987 342

Resultat från finansiella poster

Summa finansiella poster

Skatt på årets resultat

7

Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

897 607

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.

8

1 842 496

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

9

690 943

526 011

2 533 439

1 423 618

1 213 066

366 374

1 213 066

366 374

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

10

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

160 000

-

160 000

0

3 906 505

1 789 992

607 152

308 640

117 140

152 063

724 292

460 703

17

440 515

1 479 346

17

10 270 168

155 069

Summa omsättningstillgångar

11 434 975

2 095 118

SUMMA TILLGÅNGAR

15 341 480

3 885 110

11

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

772 200

702 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

13, 14

Aktiekapital (8 580 000 st)
Fond för utvecklingsutgifter

944 888

-

1 717 088

702 000

18 133 886

268 249

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital

1 044 188

6 976 419

-6 761 707

-4 987 342

12 416 367

2 257 326

14 133 455

2 959 326

524 718

404 920

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

50 082

21 091

633 225

499 773

1 208 025

925 784

15 341 480

3 885 110

Förändring av eget kapital
Fond för

Belopp i kr
Belopp vid årets ingång 2016-01-01
Nyemission

Balanserad

Aktie-

utvecklings-

Överkurs

vinst inkl.

Summa

kapital

utgifter

fond

årets resultat

eget kapital

702 000

0

268 249

1 989 077

70 200

19 429 800

Emissionskostnader

-1 564 164

Omföring bundet och fritt eget kapital

944 888
772 200

944 888
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-1 564 164
-944 888

Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2016-12-31

2 959 326
19 500 000

18 133 885

-6 761 707

-6 761 707

-5 717 518

14 133 455
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Kassaflödesanalys
2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

-6 771 667

-5 053 143

98 308

97 308

Erhållen ränta

11 275

66 913

Erlagd ränta

-1 315

-1 112

Betald skatt

-

-

-6 663 399

-4 890 034

-263 589

-130 797

Belopp i kr

Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

16

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

282 241

599 139

-6 644 747

-4 421 692

-1 109 821

-728 474

-945 000

-

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förändring av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-160 000

-

-2 214 821

-728 474

Finansieringsverksamheten
Emissioner, netto efter emissionskostnader
Optionspremie
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

17
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17 935 836

-

-

268 249

17 935 836

268 249

9 076 268

-4 881 917

1 634 415
10 710 683

6 516 332
1 634 415
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Tilläggsupplysningar
Not 1

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet
av finansiella rapporter.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kr om inget annat anges.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga likvida placeringar
som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.
Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till
nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med äganderätten till
varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Aktiveringsmodellen
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som uppkommer under
utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda: företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången
samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för
företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas och det finns adekvata tekniska,
ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den
immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt
beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling.I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader
uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med en lämplig andel av relevanta omkostnader och
lånekostnader.Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade
rabatter.Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med
äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje
skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen.
Avskrivningar har ännu ej påbörjats.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas.
Inventarier

5 år
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Leasing
Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det
räkenskapsår deuppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de
fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt
redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda
värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för
närvarande är 22%.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att
finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. Den 31 december 2016 har bolaget skattemässiga underskott om 17 238 tkr
(föregående år 8 926 tkr). Uppskjuten skatt har inte redovisats på detta underskott då ledningen ännu inte kan bedöma när i tiden
dessa underskott kan beräknas kunna nyttjas mot framtida skattemässiga överskott.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det
räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara
det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i
redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av balanserade utvecklingskostnader.
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så
beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 3

Nettoomsättning per geografisk marknad
2016
-

2015
-

0

0

2016
79 332

2015
34 262

79 332

34 262

2016

2015

320 235

235 117

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år

540 456
1 035 874

310 547
336 936

Senare än fem år
Summa

1 576 330

647 483

Sverige
Övriga länder
Summa

Not 4

Övriga rörelseintäkter

Övriga fakturerade kostnader
Summa

Not 5

Leasingavgifter

Operationell leasing, inkl. hyra för lokal
Leasingavgifter, årets kostnad
Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande:

Avser hyresavtal för verksamhetslokal

Not 6

Medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar
2016

Medelantalet anställda
Sverige
Summa

2015

Antal anställda

Varav män

Antal anställda

Varav män

4,5
4,5

1
1

3
3

1
1

2016
Företagsledningen

2015

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

-

4
1

-

4
1

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

221 500

(-)
382 547
(23 576)

222 500

(-)
276 360
(3 634)

382 547
(23 576)

1 120 255

Styrelsen
VD och övriga företagsledningen
2016
Personalkostnader
Styrelse och VD
(varav pensionskostnad)
Övriga anställda
(varav pensionskostnad)
Summa
(varav pensionskostnad)

1 499 714

1 721 214

2015

897 755

Bland övriga externa kostnader ingår konsultarvode till VD med 1 166 278 kr (föregående år 969 604 kr)
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276 360
(3 634)
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Not 7

Skatt på årets resultat
2016

2015

0

0

-6 761 707
1 487 576

-4 987 342
1 097 215

-1 876

-292

24
-1 302
344 116
-1 828 538
0

15
-5 751
-1 091 187
0

2016-12-31
897 607

2015-12-31
293 221

944 888
1 842 495

604 386
897 607

-

-

1 842 495

897 607

2016-12-31
526 011
164 932
690 943

2015-12-31
401 923
124 088
526 011

Ingående avskrivningar

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-

-

690 943

526 011

2016-12-31
486 540
945 000
1 431 540

2015-12-31
486 540
0
486 540

-120 166
-98 308
-218 474

-22 858
-97 308
-120 166

1 213 066

366 374

Aktuell skatt
Summa

-

Teoretisk skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats, 22%
Avstämning av redovisad skatt
Effekt av ej avdragsgilla kostnader
Effekt av ej skattepliktiga intäkter
Skattemässiga justeringar
Emissionskostnader redovisade direkt mot eget kapital
Effekt av i år uppkomna underskottsavdrag som ej utnyttjats
Summa

Not 8

Balanserade utvecklingsutgifter

Ingående anskaffningsvärde
Årets balanserade lönekostnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

Not 9

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Redovisat värde

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde
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Not 11 Långfristiga fordringar
Ingående anskaffningsvärde
Lämnade depositioner, lokalhyra
Redovisat värde

2016-12-31

2015-12-31

160 000
160 000

-

2016-12-31

2015-12-31

4 468
49 672
63 000

4 145
84 918
63 000

117 140

152 063

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald försäkring
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Redovisat värde

Not 13 Eget kapital
Antalet aktier uppgår till 8 580 000 (7 800 000) och kvotvärdet är 0,09 (0,09) kronor per aktie.

Not 14 Optionsprogram
Extra bolagsstämma i OptiFreeze AB beslutade den 17 november 2014, att genom en riktad emission emittera högst 280 000
teckningsoptioner av serie 2014/2017. Optionerna har prissats till 1,85 kr per styck. Black and Scholes metod för värdering av
köpoptioner har varit utgångspunkten i värderingen och beräkningen av optionspriset motsvarar det volymvägda genomsnittliga pris
till vilket aktien handlades på Aktietorget under perioden 5 februari till och med 18 februari 2015. Teckningsoptionerna kan under
utnyttjandeperioden, som löper från och med den 8 december 2017 till och med den 22 december 2017, utnyttjas för teckning av
nyemitterade aktier i bolaget. Teckningspriset är fastställt till 17,02 kronor per aktie. Mer information om optionsprogrammet finns i
handlingarna till extra bolagsstämman 17 november 2014.

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Personalrelaterade kostnader
Upplupna styrelsearvoden
Övriga upplupna kostnader
Redovisat värde

2016-12-31

2015-12-31

126 841
291 095
216 131
634 067

93 443
292 410
406 330
792 183

2016-12-31
-98 308
-98 308

2015-12-31
-97 308
-97 308

2016-12-31

2015-12-31

10 270 168
440 515
10 710 683

155 069
1 479 346
1 634 415

2016-12-31
1 304 000
1 166 278
0

2015-12-31
593 616
969 604
112 000

292 228
107 218
58 482
58 482
2 986 688

224 540
120 300
105 200
0
2 125 260

Not 16 Ej kassaflödespåverkande poster
Avskrivningar
Summa

Not 17 Likvida medel
Kassa och bank
Räntebärande kortfristiga placeringar
Summa likvida medel
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

Not 19 Transaktioner med närstående
Arc Aroma Pure AB
Fredrik Westman / Håkull Communication AB
Per Henriksson / H & K AB
Per Henriksson / PL Holding AB
Martin Linde / Staffansgården i Trä AB
Petr Dejmek / 3bTech Med AB
Anders Hättmark / Confidera Syd AB
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Not 20 Resultatdisposition
(Belopp i kr)
Förslag till disposition av bolagets vinstmedel:
Till årsstämmans förfogande står:
balanserad vinst
överkursfond

1 044 188
18 133 886

årets resultat

-6 761 707
12 416 367

Styrelsen föreslår att:
i ny räkning till överkursfonden överföres

12 416 367
12 416 367

Lund, 2017-02-21

Per Henriksson

Anders Hättmark

Fredrik Westman

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Verkställande direktör

Petr Dejmek

Martin Linde

Styrelseledamot

Styrelseordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 feburari 2017
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor
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