Delårsredogörelse
2016-01-01 - 2016-09-30

OptiFreeze AB (publ)
Org. nr: 556844-3914

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, 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 innebär att cellerna i grönsaker, frukt och bär tar upp naturliga antifrysprotein och
sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen
för livsmedelsteknik i Lund.
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Sammanfattning av Q1 - Q3 2016
Följande sammanfattning avser perioden 2016-01-01 - 2016-09-30 med jämförelseperiod
2015-01-01 - 2015-09-30








Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
Resultatet för perioden uppgår till -4 909 860 SEK (-3 202 729 SEK)
Likvida medel uppgick till 13 321 413 SEK varav 440 515 SEK i räntebärande placering (3 494 291
SEK resp. 3 378 199 SEK)
Aktiverade utgifter uppgår till 704 744 SEK (407 310 SEK)
Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (7 800 000 stycken)
Resultat per aktie -0,57 SEK (-0,41 SEK)
Soliditet 95 % (86,1 %)

Sammanfattning av Q3 2016
Följande sammanfattning avser perioden 2016-07-01 - 2016-09-30 med jämförelseperiod
2015-07-01 - 2015-09-30



Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
Resultatet för perioden uppgår till -1 651 769 SEK (-1 235 282 SEK)

Kommentarer från VD
Det är nu nästan exakt två och ett halvt år sedan OptiFreeze noterades på AktieTorget. Jag och en av grundarna av
bolaget, Pär Henriksson, framträdde på olika aktieevent och träffade aktieinvesterare för att berätta om bolaget och
vår teknologi. Många fascinerades av vår metod för att behandla produkter som normalt inte tål nedfrysning. Vid den
tiden kunde vi behandla ett spenatblad eller en fruktkub åt gången. Att producera några enstaka gram tog åtskilliga
timmar.
Å ena sidan tycker jag att allt tagit mer tid än jag trodde vilket såklart är frustrerande, men å andra sidan känns det
fantastiskt roligt att vi snart uppnått en viktig målsättning, nämligen att kunna producera hundratals liter per timme.
Vi befinner oss nu i en fas där vi inom kort kommer att beställa de delar som kommer att utgöra första generationens
OptiCept. Med denna OptiCept kommer vi i ett antal steg att kunna uppnå målet om 1 000 liter per timme.
Ibland sker det saker på vägen som förändrar förutsättningarna och som ett litet bolag med god potential så gäller det
att vara lyhörd och ha modet att prioritera. Ett exempel är att vi lagt ner mycket arbete i vårt samarbete med en av
Skandinaviens största grönsaksproducenter och -distributörer. Detta har lett till att vi nu har en konkret målsättning
som syftar till att introducera produkter som behandlats med vår metod under nästkommande år. Grönsaker och frukt
ska behandlas med vår metod i syfte att förlänga hållbarheten i såväl fryst som kylt tillstånd. Med denna partner har vi
potential att nå ut till inte bara livsmedelsproducenter, utan också en rad olika snabbmatsrestauranger och
storhushåll. Fler möjligheter uppenbarar sig alltså.
Vi har tagit ytterligare steg framåt med vårt första applikationsområde, frysning. Vi har nu inte bara en metod för att
frysa vissa sallader, vi kommer under nästa år även att ha en industriell process och utrustning som möjliggör
produktion av större mängder frysta produkter. Därmed har vi möjlighet att tillsammans med vår partner introducera
fryst sallad på marknaden och förse såväl stora som små livsmedelsproducenter, snabbmatskedjor och storhushåll
med behandlade produkter.
Likaså är det med vårt nyaste och tredje applikationsområde som tillkom mindre än ett år sedan, torkning av
bladkryddor, vilket har stor potential på marknaden. Detta av tre skäl. För det första har de tester vi genomfört
tillsammans med en potentiell partner visat mycket goda resultat. För det andra kommer vi under nästa år att kunna

3

Delårsredogörelse, 2016-01-01 - 2016-09-30
erbjuda en god produktionskapacitet. För det tredje kan OptiFreeze erbjuda en teknologi, som i all sin komplexitet, är
enkel för producenter att implementera samtidigt som den svarar mot ett reellt behov, nämligen att förbättra smak,
arom och färg.
Det blir alltså sällan exakt som man tänkt sig. Men i vårt fall känns det positivt att vi har tre användningsområden, men
bara en behandlingsmaskin, OptiCept. I teorin kan alltså en livsmedelsproducent behandla produkter för frysning,
torkning och kylning med en och samma produktionsutrustning. Det är en enorm styrka att vi inte behöver utveckla
olika produkter för olika användningsområden.
Men framgång kräver en produktionsutrustning som kan säljas. Och i början av 2017 ska vi ha en utrustning som har
kapacitet att behandla hundratals liter produkter. Senare under 2017 ska vi ha uppnått en ännu större
produktionskapacitet, 1 000 liter per timme. Sammanfattningsvis kan man säga att tre applikationsområden, en
produktionsutrustning med god kapacitet samt inte minst en samarbetspartner som kan installera vår OptiCept för att
producera och distribuera grönsaker, gör att jag känner mig trygg inför framtiden.

Lund den 24 november 2016
Fredrik Westman, VD
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Resultaträkning i sammandrag, SEK
2016-07-01 2016-09-30

2015-07-01 2015-09-30

2016-01-01 2016-09-30

2015-01-01 2015-09-30

2015-01-01 2015-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade utgifter/övriga
intäkter

-

-

-

-

-

249 323

140 820

704 744

407 310

638 648

Summa intäkter

249 323

140 820

704 744

407 310

638 648

-150 345

-412 733

-251 966

-1 306 178

-121 747

-1 147 637

-640 191

-3 885 890

-1 480 685

-3 968 705

-577 294

-316 926

-1 411 973

-793 397

-1 502 568

-25 724

-24 327

-75 239

-72 981

-97 308

-

-

-

-

-1 463

-1 651 677

-1 253 357

-4 920 324

-3 245 931

- 5 053 143

-92

18 075

10 464

43 202

65 801

-1 651 769

-1 235 282

-4 909 860

-3 202 729

-4 987 342

-1 651 769

-1 235 282

-4 909 860

-3 202 729

-4 987 342

-0,19 kr

-0,16 kr

-0,57 kr

-0,41 kr

-0,64 kr

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt
Resultat per aktie

Balansräkning i sammandrag, SEK
2016-09-30

2015-09-30

2015-12-31

2 235 053

1 199 775

1 423 618

319 068

390 701

366 374

Omsättningstillgångar *)

14 259 774

3 917 854

2 095 117

Summa tillgångar

16 813 895

5 508 331

3 885 109

15 985 302

4 743 940

2 959 326

828 593

764 391

925 783

16 813 895

5 508 331

3 885 109

Tillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter/Patent
Inventarier, verktyg och installationer

Eget kapital och Skulder
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital och Skulder
*) Varav likvida medel 13 762 tkr (1.376).
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Förändring av Eget kapital 2016-09-30

Belopp vid årets ingång

Fond för
utvecklingsAktiekapital
utgifter
702 000
-

Nyemission

70 200

Emissionskostnader
Omföring bundet och fritt eget
kapital

Överkurs- Balanserat
fond
resultat
268 249 1 989 077

19 500 000

-1 564 164

-1 564 164

658 843

-658 843

-4 909 860

772 200

Summa
Eget
kapital
2 959 326

19 429 800

Periodens resultat
UB 2016-09-30

Årets
resultat
-

658 843 18 133 885

1 330 234

-4 909 860

-4 909 860 15 985 302

Utestående aktier uppgår till 8 580 000 stycken.
Bolaget har 145 000 stycken utestående teckningsoptioner enligt beslut på extra bolagsstämma i november 2014.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 8:e december 2017 till 22:e december
2017. Teckningskursen uppgår till 17:02 kr/aktie.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2016
Delårsredogörelse Q1
Halvårsrapport Q2
Delårsredogörelse Q3

jan 2016 - dec 2016
jan 2017 - mars 2017
jan 2017 - juni 2017
jan 2017 - sept 2017

2017-02-24
2017-05-30
2017-08-29
2017-11-29

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
OptiFreeze AB 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 helt nya marknader och
affärsmöjligheter för livsmedelsföretag och företag inom kyl- och frysteknik runt om i världen. Bolagets teknik innebär
att cellerna i grönsaker, frukt och bär tar upp naturliga antifrysprotein och sockerarter som bevarar smak, form och
struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund.
Vidare har bolaget utvecklat en närliggande metod, shelf life extension, som möjliggör en förlängning av hållbarheten
hos färska grönsaker, frukter, bär och örter. En patentansökan har lämnats in i syfte att skydda innovationen. Bolaget
bedömer att metoden har goda förutsättningar generera intäkter i framtiden.
Därutöver har bolaget utvecklat ett tredje applikationsområde utöver frysning och shelf life extension, nämligen
torkning av bladkryddor. Vår metod för torkning kan användas för att minska tiden vid torkning av bladkryddor och
samtidigt förbättra smak, arom och färg.
Bolaget grundades 2011 av Arc Aroma Pure AB (publ), LU Innovation och ett antal forskare vid Institutionen för
Livsmedelsteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Verksamheten utgår ifrån Skiffervägen i Lund där bolaget bedriver
metod- och produktutveckling i egen regi och tillsammans med samarbetspartners. Under de närmaste månaderna
kommer bolaget att tillsammans med samarbetspartners att industrialisera tekniken.
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Väsentliga händelser under perioden
160830

OptiFreeze har köpt en generator av Arc Aroma Pure AB. Nettokostnaden för generatorn uppgick till 1
050 000 kronor och har föregåtts av en upphandlingsprocess.

160902

Arc Aroma Pure AB, medgrundare i OptiFreeze AB, har avyttrat 500 000 aktier i OptiFreeze AB och
kommer då under en ägarandel på 20 procent närmare bestämt 18,8 procent, vilket innebär att
aktieinnehavet efter denna försäljning är 1 613 800 aktier.

Väsentliga händelser efter rapporttidens slut
161110

OptiFreeze har den senaste tiden i allt högre utsträckning arbetat parallellt med bolagets tre
applikationsområden frysning, shelf life extension (kylning) och torkning. Skälet är att vi kommer att
ha ett ännu närmare samarbete med en 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 mycket lovande. Uppskalningen fortsätter i
oförminskad takt och i nuläget bedömer vi att målsättningarna för 2017 kan uppnås.

Redovisningsprinciper
Bolaget redovisar enligt Bokföringsnämndens allmänna råd ”K3” (BFNAR 2012:1).
Föreliggande delårsredogörelse har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Avlämnade av delårsredogörelse.
Lund den 24 november 2016
OptiFreeze AB (publ) Styrelsen
/Fredrik Westman, VD

OptiFreeze AB (publ)
Adress: Skiffervägen 12, 224 78 Lund
Telefon: +46 46 - 15 23 00
E-post: info@optifreeze.se
Hemsida: www.optifreeze.se
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