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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 och bär 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 2014
Följande sammanfattning avser perioden 2014-01-01 - 2014-09-30 med jämförelseperiod
2013-01-01 - 2013-09-30.
•
•
•
•
•
•
•

Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
Resultatet för perioden uppgår till -1 847 168 SEK (-46 544 SEK)
Likvida medel uppgick till 8 076 791 SEK varav 8 000 000 SEK i räntebärande placering
Aktiverade kostnader uppgår till 179 028 SEK (0 SEK)
Antal aktier uppgår till 7 800 000 stycken
Vinst per aktie -0,24 kr
Soliditet 89,8%

Sammanfattning av Q3 2014
Följande sammanfattning avser perioden 2014-07-01 - 2014-09-30 med jämförelseperiod
2013-07-01 - 2013-09-30.
•

Resultatet för perioden uppgår till -802 374 SEK (-42 844 SEK)

Kommentarer från VD
Under de senaste månaderna har vi tagit stora kliv framåt och vi närmar oss ett av de viktigaste målen i
snabb takt; att industrialisera OptiFreezes teknologi. Och med våra produkter OptiCept™ och OptiCap™ kan
livsmedelsindustrier göra det omöjliga möjligt, nämligen att frysa produkter som normalt inte tål nedfrysning.
Vi har därmed potential att förändra marknaden för frysta grönsaker, frukter och bär. Skälet är att vi har
kunskaperna och en unik teknologi för att öppna upp nya marknader, produkter och affärsmöjligheter.
Med vår teknologi kan solmogna frukter och bär i Sydamerika skördas vid exakt rätt tidpunkt, skäras i
perfekta bitar, frysas ned på plats och transporteras till livsmedels-, bageri- och konditoriföretag och
konsumenter runt om i världen. Svenska bärproducenter kan exportera röda och söta jordgubbar till
svenskbygderna i Nordamerika. Afrikanska grönsaks- och fruktodlare ges möjlighet att förädla och sälja
fantastiska produkter i exempelvis Asien och Europa. Exemplen på möjligheter är många och det har blivit
allt mer uppenbart att OptiFreeze har en teknologi som har potential att förändra förutsättningarna för odlare,
distributörer, livsmedelsföretag och kyl- och frysteknologiföretag, konsumenter, restauranger, konditorier och
bagerier. Nya typer av produkter kan erbjudas på ett nytt sätt på nya marknader. Vi gör det alltså möjligt att
öka förädlingsvärdet och lönsamheten inom en rad branscher.
Vi har sedan förra rapporten uppnått ännu en väsentlig målsättning, nämligen tecknat avtal med Orkla om att
inleda ett nära samarbete där vi gemensamt ska industrialisera och kommersialisera bolagets teknologi. Att
ha en pålitlig industriell partner som tror på OptiFreeze och vår teknologi och dess möjligheter gör att vi tagit
oss ännu närmare målet att industrialisera teknologin. Arbetet har rivstartat. Just nu arbetar bolagets
produkt- och metodutvecklare tillsammans med bland annat Pär Henriksson och Anders Boman på Arc
Aroma Pure och en rad andra personer med att skala upp teknologin. Arbetet understöds av kunniga och
erfarna personer i OptiFreezes nyvalda styrelse. Vi har alltså på ett fåtal månader byggt ett team bestående
av medarbetare, styrelsemedlemmar och samarbetspartners. Och fler nyckelpersoner och samarbetspartner
tillkommer i takt med bolagets behov. Just nu utvärderar vi en rad möjliga partners och handlingsalternativ
och vi är väl medvetna om att bolaget har en teknologi som livsmedelsindustrier och frysteknikföretag är
intresserade av. Men vi är samtidigt försiktiga så att framtida handlingsalternativ inte stängs. Vi vill inte rusa
iväg och ge någon aktör stora fördelar utan att aktieägarna och bolaget garanterat får en lönsam uppgörelse
i gengäld. Och ett företag som har potential att förändra marknaden för frysta produkter kan kosta på sig att
ställa höga krav.
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Under Q3 slutförde bolaget ännu en väsentlig åtgärd i bolagets strategi genom att slutföra det vi kallar ”tech
transfer”, överföringen av teknologin från universitetet till bolaget, vilket innebär att vi numera bedriver
metodutvecklingen i eget labb. Vi har under kvartalet investerat tämligen mycket pengar i labbutrustning. I
gengäld underlättas samarbetet med våra partners och vi kan i större utsträckning fokusera på
utvecklingsarbete som snabbare leder till cash flow. Samtidigt har vi ett fantastiskt bra samarbete med
forskarna vid institutionen för Livsmedelsteknologi vid Lunds Tekniska Högskola.
Nu arbetar vi vidare i snabb takt så att vi uppnå våra målsättningar. Framför allt ska vi industrialisera vår
teknologi så att vi kan sälja produkter. För det är ju i grund och botten produkterna i kombination med
kunskaperna som finns i OptiFreeze som kan förändra marknaden och bidra till att vi tjänar pengar.
Lund 2014-11-26
Fredrik Westman, VD
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Resultaträkning i sammandrag, SEK
2014-01-01 2014-09-30

2013-01-01
-2013-09-30

2014-07-01
-2014-09-30

2013-07-01
-2013-09-30

2013-01-01 2013-12-31

0

0

0

0

0

179 028

0

179 028

0

179 028

0

179 028

0

0

-1 640 105

-45 561

-719 258

-41 860

-75 291

-382 782

0

-258 925

0

0

-1 843 859

-45 561

-799 155

-41 860

-75 291

-3126

0

-3 126

0

0

-183

-983

-93

-983

-968

-1 847 168

-46 544

-802 374

-42 844

-76 259

-1 847 168

-46 544

-802 374

-42 844

-76 259

-0,24%

0,01%

-0,10%

-0,01%

-0,76%

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter/Aktiverade
kostnader
Summa intäkter

0

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt
Vinst per aktie

Balansräkning i sammandrag, SEK
2014-09-30

2013-09-30

2013-12-31

Immateriella anläggningstillgångar/Patent

1 044 045

342 071

358 954

Omsättningstillgångar

8 516 633

203 409

355 447

Summa tillgångar

9 560 678

545 480

714 401

8 588 464

476 159

650 000

Obeskattade reserver

0

0

0

Långfristiga skulder

0

0

0

Kortfristiga skulder

972 215

69 321

64 401

Summa Skulder

972 215

69 321

64 401

9 560 678

545 480

714 401

Tillgångar

Eget kapital och Skulder
Eget kapital

Summa Eget kapital och Skulder
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Förändring av Eget kapital 2014-09-30
Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
Eget kapital

100 000

250 000

376 259

-76 259

650 000

-76 259

76 259

17 000

2 958 000

Fondemission 2014-04-15

409 500

-109 500

Nyemission 2014-06-16

175 500

Belopp vid årets ingång
Enligt stämmobeslut
Nyemission 2014-04-09

Emissionskostnader

-300 000

7 819 500

7 995 000
-1 184 369
0

702 000

0

-1 184 368

Periodens resultat
UB 2014-09-30

0
2 975 000

9 733 632

-1 847 168

-1 847 168

-1 847 168

8 588 464

Utestående aktier uppgår till 7 800 000 stycken (vid periodens början 100 000 stycken).

Kommande rapporttillfällen
•

2015-02-26

Bokslutskommuniké 2014
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Verksamheten
Allmänt om verksamheten
OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och
bär 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.
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.

Väsentliga händelser under Q1 - Q3
•

Bolaget genomförde i mars 2014 en nyemission (private placement) med målet att tillföra bolaget
2 995 000 kronor. Nyemissionen blev kraftigt övertecknad.

•

Den 29 april meddelades att OptiFreeze godkänts för notering på AktieTorget.

•

29 april till 14 maj 2014 genomfördes ytterligare en nyemission inför listning på AktieTorget med
målet att tillföra bolaget 7 995 000 kronor. Teckningsgraden blev 150 procent.

•

Den 5 juni meddelade bolaget att styrelseledamoten Christine Widstrand avgår. Skälet är att
Widstrand, som representant för LU Innovation System, inte får vara ledamot i ett publikt bolag.

•

19 juni 2014 var första handelsdagen på AktieTorget.

•

Under maj och juni har en rad medier runt om i världen publicerat inslag om bolagets teknik, bland
annat SVT, svenska dagstidningar och branschmedier och den internationella nyhetsbyrån Reuters.

•

Den 26 juni meddelade bolaget att ett pilotsamarbete med livsmedelsföretaget Orkla ska starta och
pågå fram till oktober 2014. Ambitionen är att få till stånd ett kommersiellt samarbete.

•

Den 13 augusti köper OptiFreeze AB två CEPT -generatorer av Arc Aroma Pure AB. Bolagen har
®
också ingått ett konkretiserat samarbetsavtal. Generatorerna ersätter den CEPT -generator som
bolaget för närvarande lånar av en extern part.

•

Den 19 september meddelar bolaget att LU Innovation System AB, medgrundare i OptiFreeze AB,
har via AktieTorget, sålt 50 000 aktier i OptiFreeze AB och kommer då under en ägarandel på 10
procent vilket innebär att aktieinnehavet efter denna försäljning är 750 000 aktier.

®

Minskningen av ägarandelen är en del av LU Innovation System AB:s affärsidé, att starta bolag
utifrån forskningen på Lunds universitet, se till att bolaget får en kompetent styrelse, bra
management och riskkapital och därefter sälja delar av sitt innehav för att på så sätt få loss kapital
som används till bildandet av nya bolag.
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Väsentliga händelser efter rapporttidens slut
•

Den 8 oktober meddelar bolaget att pilotsamarbetet och produktutveckling med Orkla fortskrider
enligt plan och samarbetet fungerar bra. Resultaten är enligt förväntan.

•

Den 17 november meddelar bolaget att Orkla och OptiFreeze tecknat ett samarbetsavtal enligt vilket
Orkla skall medverka vid industrialisering och kommersialisering av OptiFreeze teknologi. Målet är
att genomföra ett marknadstest med behandlade produkter 2015 och uppnå storskalig produktion
2016.

•

Den 17 november 2014, hölls extra bolagsstämma i OptiFreeze AB. Samtliga beslut fattades med
erforderlig majoritet. Bolagsstämman beslutade bl.a. om en riktad emission av teckningsoptioner
med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. För det andra utsåg stämman en styrelse bestående av
Pär Henriksson, Petr Dejmek, Martin Linde och Anders Hättmark, samt Ingegerd Sjöholm som
suppleant. Pär Henriksson utsågs till styrelseordförande. För det tredje valde bolaget ny revisor,
Mazar SET Revisionsbyrå AB.

Redovisningsprinciper
Sedan den 1 januari 2014 redovisar koncernen/bolaget enligt Bokföringsnämndens allmänna råd ”K3”
(BFNAR 2012:1). Övergången till K3 har inte medfört några väsentliga effekter på balansräkning eller
resultaträkning.
Föreliggande delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Avlämnade av delårsrapport.
Lund den 26 november 2014

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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