Bokslutskommuniké
2017-01-01 – 2017-12-31
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. Bolaget
har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. 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. Företaget finns i Lund och aktien handlas på AktieTorget.
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Sammanfattning av Q1 – Q4 2017
Följande sammanfattning avser perioden 2017-01-01 - 2017-12-31 med jämförelseperiod
2016-01-01 - 2016-12-31
•
•
•
•
•
•
•

Omsättningen för perioden uppgår till 191 345 SEK (0 SEK)
Resultatet för perioden uppgår till -8 958 852 SEK (-6 761 707 SEK)
Likvida medel uppgick till 15 660 371 SEK (10 710 683 SEK) varav 0 SEK (440 514
SEK) i räntebärande placering
Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 1 428 220 SEK (944 888
SEK)
Genomsnittligt antal aktier uppgår till 8 788 203 stycken (8 403 115 stycken)
Resultat per aktie* -1,02 SEK ( -0,80 SEK)
Soliditet 93,8 % (92,1 %)

Sammanfattning av Q4 2017
Följande sammanfattning avser perioden 2017-10-01 - 2017-12-31 med jämförelseperiod
2016-10-01 - 2016-12-31
•
•
•
•
•

Omsättningen för perioden uppgår till 191 345 SEK (0 SEK)
Resultatet för perioden uppgår till -1 864 393 SEK (-1 851 848 SEK)
Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 406 025 stycken (8 580 000 stycken)
Antalet aktier per den 31/12 2017 uppgår till 9 877 264 (8 580 000)
Resultat per aktie* -0,20 SEK ( -0,22 SEK)

*Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.

3

Bokslutskommuniké, 2017-01-01 - 2017-12-31

Kommentarer från VD
Ett år med förändringar och ökat säljfokus
Under året har OptiFreeze stärkt sitt fokus mot försäljning och marknadsföring. Vi
uppnådde en stabilitet i våra processer vilket innebar att vi i större skala kunde närma oss
våra potentiella kunder och marknader.
Företaget fick ett tillskott av nytt kapital under hösten vilket har gjort att vi nu har en stabil
grund för att gå in i den kommersiella fasen. Från att tidigare ha arbetat med ett fåtal
kunder så har vi nu aktiviteter inom alla våra kundsegment, med en tydlig affärsplan och
affärsmodell som guidar oss.
Under året skedde vissa förändringar i företagets ledning. En ny VD började i maj men var
tyvärr tvungen att lämna företaget på grund av personliga skäl. Snart var en ny VD på
plats och vi fortsatte vårt fokus på att förändra företaget enligt den nya affärsplanen.
Marknad
OptiFreezes teknologi erbjuder lösningar på en rad olika problem för våra kunder, alltifrån
logistiska till hög energiförbrukning. Dessa lösningar ger nya affärsmöjligheter och sparar
pengar för kunden. Teknologin hjälper också till med att minska avfallet under
framställning, både inom livsmedels- och blomstersegmentet. Genom detta gör vår
teknologi ett positivt avtryck på vår planet. Avfallsöverskott är inte bara ett
lönsamhetsproblem, det är också en fråga om moral idag.
Blomsterindustrin har flyttat sina odlingar till Afrika och Sydamerika. Därmed har det
skapats ett logistiskt problem. Det är svårt att transportera plantor för utplantering i Europa
innan de hinner vissna. Här erbjuder OptiCept en lösning som kan förändra hela
grossistledet. Vi uppskattar att kunderna behöver en produktionslina på varje
produktionsställe för att odla blommor. Detta betyder mer än 10-30 linor per varje större
internationell kund.
I OptiDry använder vi OptiCept före torkningen av grönsaker, frukt och bladkryddor.
Genom att göra så förkortas torktiden med 20-50 procent, samtidigt som smaken bevaras
bättre. Detta säkerställer en produkt av hög kvalitet samtidigt som energi sparas och
kapaciteten i produktionslinan ökas.
Vi ser potential för våra lösningar i alla delar av världen. Vårt fokus under 2017 och 2018
kommer att vara att få vår teknologi implementerad och accepterad på den europeiska
marknaden.
Marknaden delas in i fyra områden. Varje område är omfattande och vart och ett kräver ett
fokuserat säljarbete.
Segment
har nu fyra kundsegment, där varje kräver ett tydligt fokus. De befinner sig också i olika
stadier vad gäller acceptans hos kunden.
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OptiFlower och OptiDry är de två segment där vi är närmast att sluta våra första
försäljningsavtal. Vår lösning är inom dessa segment enklare att installera i redan befintlig
produktion. Där finns det heller inga problem med att tillsätta de naturliga sockerarter vi
behöver för att hålla cellerna levande (i OptiDry sker ingen sådan impregnering alls).
Inom OptiFresh segmentet erbjuder vi behandlade produkter med väsentligt förlängd
hållbarhet (shelf life extension). Cellerna måste tillföras energi, och även om effekten av
tillsatta sockerarter är närapå omärkbar, så är det ett svårare område för våra kunder. Vi är
övertygade om att kunderna kommer att förstå och acceptera denna process när vi har
träffat dem och tillsammans genomfört lämpliga tester. Även OptiCept metoden behöver
integreras i befintlig produktionslina och försörjningskedja.
Inom segmentet för infrysning behövs ytterligare strategisk marknadsföring då vi inte kan
möta marknadens krav på 12-månaders livslängd för frysvaror. Vi kommer istället att lyfta
fram den förlängda fräschören hos varan genom att introducera frysning som ett steg i
arbetet med färska frukter och grönsaker. Detta kommer vi att göra tillsammans med en av
våra partners.
Kunder
Vår kundbas ökade dramatiskt under 2017. Vi har aktiviteter med kunder inom alla
segment och stadier. Med ökat säljfokus närmar vi oss systematiskt ett brett urval av
kunder. Ett viktigt steg i försäljningsarbetet är att genomföra tester tillsammans med dessa.
Säljprocessen har flutit på i hög takt inom OptiFlower och OptiDry och året avslutades med
att avtal tecknades med en kund inom varje segment.
Vi marknadsför också företagets teknologi med uppdaterat säljmaterial och webbplats.
Produkter och processer
Under Q3 levererades och installerades en uppdaterad produktionsmaskin på vår
anläggning i Lund. Under hösten definierades den exakta affärsmodellen och den tekniska
lösningen för hur tillsatserna skulle hanteras i OptiCept linan. Den nya designen möjliggör
också en enkel struktur för att sälja och distribuera OptiCap (tillsatser/naturliga
sockerarter).
Konceptet testades i slutet av året tillsammans med två kunder inom två olika segment. Vi
är övertygade om att detta kommer att fungera i fullskalig industriell produktion. Tester
tillsammans med kunder är av yttersta vikt i detta stadie för att verifiera vår lösning.
Organisation
Under året riktade OptiFreeze mer fokus mot försäljning och marknadsföringsaktiviteter
och organisationen förstärktes därför på säljsidan. Den första januari 2018 tar Eda Demir
över som VD och samtidigt får Katarzyna Dymek fullt ansvar för forskning och utveckling
som chef för F&U.
Framåtblick
OptiFreeze har under 2017 tagit viktiga och framgångsrika steg inom produkt- och
teknikutveckling, våra fokusområden, den finansiella situationen samt inom ledning och
organisation. 2018 kommer OptiFreeze gå in i ett nytt spännande skede. Med
utgångspunkt i våra uppsatta mål så kommer jag att prioritera fokus och kommersialisering
av våra produkter.
Under de första testerna som genomförts tillsammans med kunder så har vi fått
bekräftelse på att vår OptiCeptlina fungerar, några mindre utmaningar återstår. Vi hade en
lyckad inlärnings- och anpassningsprocess för OptiFreeze. Med testerna som
utgångspunkt, så kommer OptiFreeze att fokusera på att få den slutliga produkten på
marknaden under 2018. För att nå dessa mål kommer vi att förstärka vårt team med en
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maskiningenjör. Samarbetet med våra leverantörer (ÅF, Kisab, ArcAroma Pure) kommer
att fördjupas. För att nå våra mål arbetar vi också tillsammans med flera potentiella kunder
som har stor erfarenhet inom industrimaskiner för livsmedelsframställning.
OptiFreeze möter kontinuerligt potentiella kunder som vi kan introducera vår teknologi för,
öka vår synlighet mot och bearbeta med försäljningsaktiviteter. Detta kommer att fortsätta
intensivt under 2018. Vi har definierat tre steg när en ny kund kommer och är intresserad
av vår teknologi. Det första steget är att definiera metoden med hjälp av kundens
produkter och att visa konceptet fungerar. Andra steget är att utföra tester på kundens
anläggning för att verifiera teknologin i större skala. Det tredje steget kommer att bli att
producera en slutlig OptiCept lina, nå acceptans hos kunden, och att slutföra försäljningen.
Under 2018 så kommer OptiDry och OptiFlower att vara applikationsområdena som vi
prioriterar. OptiFresh och OptiFreeze behöver fortfarande mer marknadsföring mot
nyckelspelare. Vårt mål är att ha utfört minst tre tester tillsammans med kunder under året.
Applikationsområdena OptiDry och OptiFlower kräver olika specifikationer av OptiCept
linjen. Därför kommer dessa två områden att utvecklas parallellt med varandra och ha ett
gemensamt fokus. Vårt F&U-team kommer att stötta de viktigaste fokusområdena. Vår
F&U-chef kommer att säkerställa att teamet arbetar med produkter från kundlistan.

Lund, den 15 februari, 2018

Eda Demir VD
Göran Hedbys, tidigare VD /Styrelseordförande
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Resultaträkning i sammandrag, SEK
2017-10-01 –
2017-12-31
3 mån

2016-10-01 –
2016-12-31
3 mån

2017-01-01 –
2017-12-31
12 mån

2016-01-01 –
2016-12-31
12 mån

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

191 345

0

191 345

0

Aktiverade utgifter/övriga intäkter

379 288

319 476

1 440 503

1 024 220

Summa intäkter

570 633

319 476

1 631 848

1 024 220

-114 494

-55 078

-233 579

-307 044

Övriga externa kostnader

-1 284 686

-1 521 427

-6 502 728

-5 407 317

Personalkostnader

-1 011 762

-571 186

-3 498 997

-1 983 159

-20 654

-23 069

-369 487

-98 308

-2 860

-59

-3 048

-59

-1 863 823

-1 851 343

-8 975 991

-6 771 667

-570

-504

17 139

9 960

-1 864 393

-1 851 847

-8 958 852

-6 761 707

-

-

-

-

-1 864 393

-1 851 847

-8 958 852

-6 761 707

-0,20 kr

-0,22 kr

-1,02 kr

-0,80 kr

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt
Resultat per aktie

Balansräkning i sammandrag, SEK
2017-12-31

2016-12-31

341 544

0

Balanserade utvecklingsutgifter/Patent

4 190 777

2 533 439

Inventarier, verktyg och installationer

2 162 298

1 213 066

Långfristiga fordringar

160 000

160 000

Kortfristiga fordringar

859 715

724 289

Kassa & bank

15 660 371

10 710 683

Summa tillgångar

23 374 705

15 341 480

21 924 002

14 133 455

1 450 702

1 208 025

23 374 705

15 341 480

Tillgångar
Tecknat men ej inbetalt kapital

Eget kapital och Skulder
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital och Skulder
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Kassaflödesanalys i sammandrag
2017-10-01 –
2017-12-31
3 mån

2016-10-01 –
2016-12-31
3 mån

2017-01-01 –
2017-12-31
12 mån

2016-01-01 –
2016-12-31
12 mån

-1 863 823

-1 851 343

-8 975 991

-6 771 667

20 654

23 069

369 487

98 308

-570

-504

17 139

9 960

Resultat från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Netto erhållna/betalda räntor
Betald skatt

-

-

-

-

-143 785

152 986

-234 289

18 653

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 987 524

-1 675 792

-8 823 654

-6 644 747

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-459 298

-1 375 453

-2 976 057

-2 214 820

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

16 839 799

0

16 749 399

17 935 836

Årets kassaflöde

14 392 977

-3 051 245

4 949 688

9 076 269

Likvida medel vid årets början

1 267 394

13 761 928

10 710 683

1 634 414

Likvida medel vid årets slut*

15 660 371

10 710 683

15 660 371

10 710 683

Förändringar i rörelsekapital

*) I likvida medel föregående år (2016) redovisas innehav av kort räntefond om 441 tkr.

Förändring av Eget kapital 2017-12-31

Belopp vid årets ingång 2017-01-01

Aktiekapital
772 200

Fond för
utvecklingsutgifter
944 888

Disposition enligt årsstämma
Nyemission

110 314

Överkursfond
18 133 885

Balanserat
resultat
1 044 189

Årets
resultat
-6 761 707

-5 717 518

-1 044 189

6 761 707

17 417 396

Emissionskostnader
1 055 136

-1 920 249
-1 055 136

Periodens resultat
UB 2017-09-30

882 514

Omf bundet och fritt eget kapital
Pågående nyemission

2 000 024

27 913 514

373 084
6 440

-1 055 136

888 954

0
-7 094 459

-7 094 459

-7 094 459

22 646 457

-373 084

0

1 135 498

1 141 938

Periodens resultat
UB 2017-12-31

2 373 108

29 049 012

0
17 527 710

-1 920 249

Omf bundet och fritt eget kapital

Summa
Eget kapital
14 133 455

-1 428 220

-1 864 393

-1 864 393

-8 958 852

21 924 002

Utestående aktier uppgår till 9 877 264 stycken.
Teckningstiden för bolagets optionsprogram avslutades 2017-12-22, varför emissionen har medtagits i
balansräkningen för bolagets finansiella rapport. De totalt 71 550 st nytecknade aktierna registrerades 2018-0110.
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Kommande rapporttillfällen
•
•
•
•

Årsstämma*
Delårsrapport Q1
Halvårsrapport Q2
Delårsrapport Q3

jan 2018 - mars 2018
jan 2018 - juni 2018
jan 2018 - sept 2018

2018-04-24
2018-05-24
2018-08-29
2018-11-29

*Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida 3 veckor innan årsstämman.
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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. Vidare har bolaget utvecklat en närliggande metod som möjliggör en
förlängning av hållbarheten hos färska grönsaker, frukter, bär och örter (shelf life
extension). Samma metod och teknologi kan användas för att torka kryddörter, samtidigt
som aromer, smak och färg behålls. 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.
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. Bolaget arbetar
med att industrialisera tekniken och en fullskalig produktionsutrustning beräknas vara
framme under 2017. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen
för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget finns i Lund och aktien handlas på AktieTorget.

Väsentliga händelser under Q1-Q4
170228

Förslag till styrelse inför årsstämman den 14 mars 2017. Aktieägare,
representerande cirka 23 procent av rösterna i bolaget, föreslog att
styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter och två (2)
styrelsesuppleanter. Omval föreslogs av styrelseledamöterna Anders
Hättmark och Petr Dejmek och till nyval föreslogs Elisabeth Yllfors och
Göran Hedbys som styrelseledamöter. Vidare föreslogs nyval av Johan
Möllerström och Federico Gomez som styrelsesuppleanter. Till
styrelseordförande föreslogs Göran Hedbys.

170330

Fredrik Westman har meddelat styrelsen att han har för avsikt att sluta
som VD i OptiFreeze och avgår formellt den 10 april 2017 då efterträdaren
Nick Kramer tillträder. Fredrik Westman har varit VD i OptiFreeze sedan
våren 2014 då bolaget noterades på AktieTorget.

170330

Styrelsen har utsett Nick Kramer till ny VD och han tillträder den 10 april
2017. Nick har lång bakgrund inom livsmedelsindustrin, bland annat som
delägare i Hollands marknadsledande företag inom frukt- och
grönsaksbranschen, familjeföretaget Royal Vezet B.V. som har fler än 1
400 anställda.

170407

Tillträdande VD:n i OptiFreeze, Nick Kramer, förvärvade 300 000 aktier i
OptiFreeze AB. 150 000 aktier har köpts privat och 150 000 aktier köpts
via ett holdingbolag som Nick Kramer är delägare i. Samtliga aktier har
förvärvats av Arc Aroma Pure AB.

170407

Styrelseordföranden Göran Hedbys har köpt 7 500 aktier i OptiFreeze AB
via sitt bolag och styrelseledamoten Elisabeth Yllfors har via sitt företag
köpt 10 000 aktier i OptiFreeze AB. Hedbys och Yllfors har köpt aktierna
av Arc Aroma Pure AB.
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170609

I juli blev nuvarande VD Nick Kramer sjukskriven. Styrelsen beslutade då
att Göran Hedbys går in i rollen som arbetande styrelseordförande. Vår
förhoppning är att Nick skall kunna återgå i sin tjänst under hösten.
Under juli provkördes den pilotanläggning som handlades in under kvartal
2. Anläggningen verifierade att upp- skalningen fungerar enligt plan och de
volymsmål av processad råvara som vi ville uppnå klarades av. Mer
information finns att läsa på OptiFreeze hemsida under ”News”.

170901

Den 31 augusti 2017 (efter börsens stängning) beslutade styrelsen i
OptiFreeze AB (publ) ("OptiFreeze") att - med stöd av bemyndigande från
bolagsstämman - genomföra en företrädesemission av aktier. Fulltecknad
nyemission tillför OptiFreeze initialt cirka 17,5 MSEK före
emissionskostnader. OptiFreeze erhöll teckningsförbindelser och
garantiåtagande om cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av
företrädesemissionen.

170912

Styrelsen i OptiFreeze AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende
den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den
1 september 2017, som härmed publiceras.

170922

Den 14 september 2017 lämnade OptiFreeze in en ansökan avseende ett
svenskt patent för ett system för behandling av biologiska material genom
pulserande, elektriska fält (Pulsed Electric Field, eller PEF).

171003

OptiFeeze's VD Nick Kramer har beslutat att lämna företaget av privata
skäl.

171003

Företrädesemissionen i OptiFreeze AB (publ) tecknades till cirka 35,2
miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarade en
teckningsgrad om cirka 200 procent, varav 99,4 procent tecknades med
företrädesrätt. OptiFreeze tillförs därmed cirka 17,5 miljoner kronor före
emissionskostnader.

171023

Tillfällig förändring i ledning och styrelse samt intensifierad försäljning.
Göran Hedbys har under hösten agerat som arbetande ordförande i VD
Nick Kramers frånvaro. Kramers sista dag som VD blir 31 oktober. Då
Hedbys inte kan ha rollen som interim VD och den som ordförande
samtidigt, gör bolaget en tillfällig förändring i ledning och styrelse.

171023

Under sommaren bevisade bolaget att OptiCeptteknologin kan användas i
storskalig produktion. När pilot produktionlinan levererades så togs
kunddialogen till en annan nivå. Bolaget anställer en försäljningschef.
Eftersom företaget har ökat sitt fokus på marknadsaktiviteter förstärktes
organisationen på säljsidan.

171101

Nick Kramer avgick som VD 2017-10-31. Från 2017-11-01 tillträder Göran
Hedbys som interim VD. Samtidigt tillträder Anders Hättmark som tillfällig
styrelseordförande. Göran Hedbys sitter kvar i styrelsen.

171130

OptiFreeze tecknar testavtal med ledande europeisk leverantör av torkade
grönsaker och kryddor.
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171220

Eda Demir har utsetts att tillträda som ny VD för OptiFreeze den 1 januari
2018.

171221

OptiFreeze har mottagit en bekräftelse för ett industriellt testavtal från en
av de ledande leverantörerna av blomstersticklingar. Bekräftelsen är ett
direkt resultat av framgångsrika tester på kundens produkter under hösten,
vilka genomförts hos Optifreeze. Vid lyckade resultat i nästa testfas
kommer ett kommersiellt köpeavtal att tecknas.
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Den 22 december 2017 avslutades nyttjandeperioden för
teckningsoptioner av serie 2014/2017 i OptiFreeze AB ("OptiFreeze").
Totalt fanns 280 000 utestående teckningsoptioner av serie 2014/2017
(varav 145 000 tilldelades styrelsemedlemmar och nyckelpersoner i
bolaget, Resterande 135.000 optioner utnyttjades aldrig och förföll
därmed) och totalt 66 869 stycken nyttjades av innehavare, innebärande
att 71 550 nya aktier emitteras. Innehavare av teckningsoptioner av serie
2014/2017 var styrelseordförande Anders Hättmark, styrelseledamot Petr
Dejmek samt nyckelpersoner i bolaget.
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Väsentliga händelser efter rapporttidens slut
Inget att rapportera efter rapporttidens slut.

Utdelning
Ingen utdelning föreslås för räkenskapsåret 2017.

Redovisningsprinciper
Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd ”K3” (BFNAR 2012:1). Redovisningsprinciperna är detsamma som de som
tillämpades i Årsredovisningen 2016. För ytterligare information se Årsredovisning 2016.
Föreliggande bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.
Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är skyldigt att
oﬀentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
oﬀentliggörande den 15 februari 2018
Avlämnade av bokslutskommuniké.

Lund den 15 februari 2017
OptiFreeze AB (publ) Styrelsen
Eda Demir, VD
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OptiFreeze AB (publ)
Adress: Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund
Telefon: +46 46 - 15 23 00
E-post: info@optifreeze.se
Webbplats: www.optifreeze.se

