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ChromoGenics ökade omsättningen och genomförde 

företrädesemission om 54,4 MSEK för accelererad tillväxt

FÖRSTA KVARTALET 2022 

• Det första kvartalet 2022 uppgick ChromoGenics 

nettoomsättning till 8,5 (1,6) MSEK, en ökning med 

6,9 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2021. 

• Rörelseresultatet för första kvartalet 2022 uppgick 

till -16,8 (-9,8) MSEK. Resultatet påverkades 

negativt med ca 3,9 MSEK på grund av försämrad 

leveransförmåga från underleverantörer som 

medförde ökade kostnader samt andra störningar i 

leveranskedjorna med tillkommande högre 

logistikkostnader som följd.   

• Under första kvartalet 2002 fortsatte våra 

utleveranser av de dynamiska glasen avseende 

ordern från norska byggbolaget Betonmast mot 

projektet Gullhaugs Torg i Oslo. Den 31 mars 2022 

hade ca 99 procent eller 4 030 m2 levererats av 

totalt ca 4 060 m2 dynamiska och statiska glas till 

en miljöcertifierad byggnad, som är under 

uppbyggnad. Under andra kvartalet kommer 

glasens kontrollsystem installeras och provköras 

innan ChromoGenics har fullgjort hela leveransen. 

• Av utleveranserna till Vasakronan för projektet 

Hästen i Uppsala som försenades i slutet av 2021 

har ca nittio procent av ordern genomförts och det 

pågår intrimning av glasens kontrollsystem. 

• Produktionen av ConverLight® Dynamic, 

ChromoGenics dynamiska glas, fortsatte under 

kvartalet med flera utleveranser till våra kunder. 

• En stor utmaning under första kvartalet 2022 har 

varit att hantera materialbrist hos ett par av våra 

underleverantörer och deras produktionskapacitet. 

Vi har även haft störningar i logistikkedjan vilket 

medfört högre kostnader för frakt av material. 

Några veckor har vi därför fått reducera den egna 

produktionstakten.  

• Kriget i Ukraina påverkar ChromoGenics i form av 

volatila valutakurser, högre energipriser, högre 

inflation och lägre utbud av varor. Osäkerheten om 

den allmänna ekonomisk utvecklingen och 

konjunkturen har tilltagit. 

• Styrelsen fattade den 8 februari beslut om en 

företrädesemission på ca 68,2 MSEK med stöd av 

bemyndigande beslutat vid årsstämman den 20 

maj 2021. 

• Utfallet av företrädesemission som avslutades 

3 mars visade att nyemissionen tecknades till cirka 

28,9 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 1,0 

MSEK utan stöd av uniträtter. Resterande del, 

motsvarande cirka 24,5 MSEK, har tecknats av 

emissionsgaranter i enlighet med ingångna 

emissionsgarantiavtal. ChromoGenics tillfördes 

därmed 54,4 MSEK före emissionskostnader. 

Bolagsverket registrerade emissionen 30 mars, 

2022.  

• För perioden januari-mars 2022 uppgick resultatet 

efter skatt till -17,6 (-10,7) MSEK, motsvarande ett 

resultat per aktie om -1,03 (-1,51) SEK före 

utspädning med hänsyn till teckningsoptioner 

(TO4) från unitemissionen i mars 2022.  

• Under första kvartalet 2022 uppgick orderingången 

till 0,8 (24,7) MSEK. Ordervolymen inför andra 

kvartalet 2022 uppgår till ca 6,8 (24,1) MSEK. 

• Den 19 januari 2022 meddelades att 

ChromoGenics omorganiserar och förstärker 

ledningsgruppen med två nya chefer för att 

accelerera transformationen mot ett lönsamt 

industribolag. Den 1 februari började Linus 

Wetterlind som Head of Sales och han kommer 

närmast från en roll som Sales Manager hos den 

världsledande glasproducenten Guardian 

Industries. Samtidigt började Victor Hägglund som 

Head of Supply Chain and Delivery med avsikt att 

stärka bolagets affärsprocesser och säkerställa 

samt optimera bolagets in- och utleveranser. 

• Vissa kunder innehar glas som levererats innan 

ChromoGenics startade den egna in-house 

produktionen och önskar få glasen utbytta inom 

det närmaste året. Produktionen av ett antal 

reklamationsprojekt har påbörjats. 

• Likvida medel uppgick till 49,4 (69,2) MSEK per 

den 31 mars 2022. 

  



 

_____________________________________ 

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG 

 

 

_____________________________________ 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• Den 21 april 2022 meddelades att ChromoGenics 

erhållit en ny beställning av ConverLight® Static på 

ca 1,4 MSEK till en kontorsfastighet i Uppsala för 

leverans under våren 2022. 

• Den 13 maj meddelades att ChromoGenics har 

erhållit sin första order från Tyskland till en 

kontorsfastighet vilket är genombrott på tyska 

marknaden med ny samarbetspartner. 

• En innehavare av teckningsoptioner TO3 löste in 

dem till aktier och det ökade antalet aktier med 

3 098 och aktiekapitalet med 619,20 SEK. 

• En garant i senaste företrädesemissionen valde att 

erhålla sin ersättning i form aktier istället för 

kontantersättning. Bolaget gjorde i början av maj 

en riktad emission på 80 000 aktier till garanten 

som ökade antalet aktier till 35 266 585 och 

aktiekapitalet till 7 053 316,40 SEK. 

• Den 18 maj meddelades bolaget att erhållit en ny 

order på ca 1,1 MSEK för beställning av 

ConverLight® Dynamic till kommunhuset i 

Nannestad norr om Oslo i Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 2021 2021 2020

MSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Jan-Dec

Nettoomsättning 8,5 1,6 24,7 14,6

EBITDA -16,1 -9,3 -57,4 -51,8

Periodens resultat -17,6 -10,7 -63,5 -62,5

Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,03 -1,51 -8,98 -11,26

Likvida medel vid periodens slut 49,4 69,2 18,9 93,4
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VD-ord

ChromoGenics är ett proptech bolag som bidrar till 

mer solljus och välmående inomhus samt mindre 

klimatpåverkan för fastighetsbranschen.  

Vi har under första kvartalet 2022 fortsatt ta viktiga 

steg i vår målsättning att växa från ett utvecklingsbolag 

till ett industribolag som levererar kvalitetsprodukter. Vi 

har under kvartalet främst levererat dynamiska 

produkter och nettoomsättningen uppgick till 

8,5 MSEK, vilket är en av de bättre nettoomsättnings-

nivåerna sedan bolaget börsintroducerades 2017.  

Detta uppnåddes trots att vi har haft utmaningar med 

materialbrist och kapacitetsbegränsningar hos våra 

underleverantörer, vilket lett till avsevärt högre 

kostnader under kvartalet men även störningar av vår 

egen produktion. Leveranssituationen har förbättrats 

avsevärt för oss sedan april. Vi ser även ett förbättrat 

produktionsutfall och minskade kassationer i vår 

produktion, två faktorer som påverkade resultatet 

negativt under första kvartalet.  

Det oroliga omvärldsläget påverkar oss genom fortsatt 

ökande råmaterialkostnader, inte minst på glas. Vi 

påverkas dock mindre än många andra leverantörer av 

byggmaterial och ser goda möjligheter att kompensera 

oss för kostnadsökningar.  

Under första kvartalet har vi fullgjort leveransen av 

dynamiska och statiska glas till Gullhaugs Torg 5 i 

Oslo i Norge så när på ett fåtal glas. Vi har även 

påbörjat leverans och installation av glasens 

kontrollsystem. Kontrollsystemet är trådlöst och får sin 

energi av en solcell monterat på glaset, vilket förenklar 

projektering och installation. Alla inblandade är 

verkligen stolta över byggnaden som kommer invigas 

under hösten 2022.  

Vi har även tillverkat och levererat dynamiska glas till 

en kontorsbyggnad i Uppsala, ett äldreboende i Skara 

samt en kontorsfastighet i Bergen, Norge.  

För att accelerera resan mot ett lönsamt internationellt 

industribolag har vi gjort förändringar i organisation 

och ledningsgrupp.  Linus Wetterlind förstärker 

försäljningsteamet som ny Head of Sales. Linus är en 

driven och engagerad försäljningsledare med god 

branschkompetens och kommer senast från en roll 

som Sales Manager hos den världsledande 

glasproducenten Guardian Industries.  

Victor Hägglund tillträdde som Head of Supply Chain 

and Delivery. Han har flerårig erfarenhet av 

uppskalning och kvalitetssäkring av försörjningskedjor 

hos tillverkande tillväxtbolag, samt implementering och 

optimering av affärssystem. Sputterverksamheten är 

av strategisk vikt för bolaget och ansvarig chef Fredrik 

Rostvall tar nu plats i ledningsgruppen.  

Vi ser en god tillväxt av affärsmöjligheter i Sverige och 

Norge, men även från Danmark, Finland, Tyskland och 

Schweiz. Vår orderbok har dock försvagats och fokus 

är att konvertera affärsmöjligheter till bokade orders. Vi 

bygger även ut vårt försäljningsnätverk i samarbete 

med kompetenta samarbetspartners.  

Under kvartalet slöt vi intentionsavtal med det finska 

företaget Finnglass Oy. Finnglass är en 

kvalitetsleverantör av avancerade glaslösningar för 

fastigheter. Produktion och kvalitet håller hög standard 

och kompletterar oss väl, inte minst deras långa 

erfarenhet av glaslaminering och tillverkning av glas 

med elektriska funktioner. Finnglass säljer även 

framgångsrikt avancerade glaslösningar på den 

globala marknaden och vi ser fram emot ett nära 

samarbete.  

Efter kvartalets slut slöt vi även vårt första avtal om 

leveranser till Tyskland, en stor och växande marknad 

för dynamiska glas. I och med detta avtal tar vi nästa 

steg i vår strategi att fokusera vår verksamhet på 

utveckling och leverans av den dynamiska funktionen. 

Våra samarbetspartners i Tyskland tar ansvar för 

glasleveranser, IGU tillverkning och installation. Ett 

viktigt steg för vår framtida tillväxt och skalbarhet.  

Fredrik Fränding, VD 
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Första kvartalet 2022 

NETTOOMSÄTTNING

Det första kvartalet 2022 uppgick 

ChromoGenics nettoomsättning till 8,5 (1,6) 

MSEK, en ökning med 6,9 MSEK jämfört med 

motsvarande kvartal 2021.  

 

Produktionen av de dynamiska produkterna har 

under kvartalet påverkats av bristande 

leveransförmåga hos några av våra under-

leverantörer och effekter av coronapandemin 

strax efter årsskiftet.  

 

Delleveranserna av den stora ordern till Gullhaugs 

Torg 5 avseende en ny byggnad i Oslo, Norge 

fortsatte under kvartalet och faktureringen uppgick till 

drygt 4,5 MSEK under första kvartalet 2022. Ordern 

har haft en stor komplexitet och innehåller både 

dynamiska och statiska glas. Den 31 mars 2022 hade 

ca 99 procent eller 4 030 m2 levererats av totalt ca 

4 060 m2 dynamiska och statiska glas. 

Planeringsarbetet och genomförandet har 

dominerat hela företagets verksamhet och 

aktiviteter under det det senaste året. 

Installationen av glasens kontrollsystem och 

intrimning utförs i andra kvartalet 2022. 

Produktionen av den elektrokroma folien 

som nyttjas som insatsvara i produktionen 

fortgår nu med egen kapacitet och 

säkerställd kvalitet. Sputtermaskinerna har 

producerat trots förseningar av inkommande 

insatsvaror tillräcklig volym under kvartalet 

för att glaslamineringen skall kunna 

tillgodose beställningar från kunder. Målet är 

att tillverka med en stabil nivå i produktionen 

om 200 m2 glas per vecka i vår egen fabrik 

och utifrån den plattformen fortsätta att 

expandera volymerna med god kontroll 

under år 2022. 

 

Tre större utleveranser av de dynamiska 

produkterna har genomförts under kvartalet, 

bland annat till en kontorsfastighet i Bergen i 

Norge, fortsatt delleverans till en kontors-

fastighet i Uppsala och ett äldreboende i 

Skara till ett sammanlagt belopp om ca 

3,3 MSEK. 

De statiska produkterna hade fakturering på 

ca 1,1 (1,0) MSEK.  
 

KSEK

 

Orderboken har utökats med nio nya order om 

knappt ca 0,8 MSEK varav tre avser dynamiska 

produkter och sex statiska glas i detta kvartal.  

 

KSEK 

 

Försäljningsaktiviteterna intensifieras nu för att 

öka orderintaget från nya och befintliga kunder i 

takt med att kapaciteten höjs i produktionen. Vi 
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ser ett ökat intresse i Skandinavien och 

Centraleuropa för vår dynamiska produkt. 

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0,6 

(1,3) MSEK som avser aktivering av 

utvecklingskostnader av nya produkter, bland 

annat trådlös styrning av de dynamiska 

produkterna. Motsvarande kvartal 2021 uppgick 

installations- och intrimningsarbetet av sputter-

maskinerna med egen personal till 0,7 MSEK. 

 

Övriga rörelseintäkter uppgick till ca 0,6 (0,1) 

MSEK under första kvartalet 2022 och som 

avser främst valutakursförändringar mot euron.  

KOSTNADSUTVECKLING  

Under första kvartalet har verksamheten fortsatt 

styras om till fokus på egen produktion och 

utleveranser av dynamiska glas till kunder vilket 

påverkar kostnadssammansättningen och 

genomloppet i varulager med pågående arbete. 

Varulager med produkter i arbete ökade med ca 

2,8 MSEK under första kvartalet inför en 

planerad omleverans av ett tidigare projekt från 

2018. 

 

I takt med att den utökade produktionen och 

utleveranserna genomförs, påverkas 

kostnaderna för råvaror och förnödenheter. 

Detta kvartal uppgick de till ca -9,4 MSEK 

jämfört med -1,6 MSEK motsvarande period 

2021. Kostnaderna under detta kvartal är 

relaterade till tillverkningen med ökad 

materialförbrukning i form av råglas och andra 

insatsvaror, kostnader för emballage avseende 

ordern till Gullhaugs Torg 5 i Oslo, extra 

fraktkostnader för import av insatsvaror samt 

intrimning av produktions-kapaciteten. Vi har haft 

extra kostnader på ca 3,9 MSEK under årets 

första kvartal på grund av några 

underleverantörers försämrade leveransförmåga 

tillsammans med andra störningar i 

leveranskedjorna med tillkommande 

logistikkostnader som följd. Föregående år 

bestod kostnaderna mestadels av materialinköp 

för de statiska produkterna samt inhyrda 

underentreprenörer för installation av de statiska 

produkterna hos kunder.  

 

Reserven för omleveranser är oförändrad under 

kvartalet och uppgick därmed vid periodens 

utgång till 21,5 (8,4) MSEK.  

 

Övriga externa kostnader uppgick till - 8,4 (-5,1) 

MSEK. Kostnadsökningen om 3,3 MSEK under 

första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande 

kvartal 2021 är främst hänförlig till inhyrd extra 

personal för den utökade produktionen av glas, 

omkostnader för leveranser till Gullhaugs Torg 5 i 

Oslo samt lokalkostnader för sputterfabriken. 

Motsvarande kvartal 2021 var ingen extra inhyrd 

personal engagerad i produktionen. Marknads- 

och försäljningsaktiviteterna har ökats under 

detta kvartal genom deltagande på mässor. 

 

Personalkostnaderna första kvartalet 2022 

uppgick till -7,0 MSEK jämfört med -5,1 MSEK 

föregående år. Medelantalet anställda uppgick 

till 27 (25) medarbetare detta kvartal, vilket är en 

ökning med tre medarbetare i sputter-

produktionen och försäljningen jämfört med 

motsvarande period 2021. Medelantalet (FTE) 

inklusive inhyrd personal och konsulter, uppgick 

till 41 (28) under första kvartalet 2022. De högre 

personalkostnaderna under första kvartalet 2022 

förklaras främst av nya medarbetarna inom 

försäljning och sputterproduktionen.   

 

Avskrivningar på anläggningstillgångar uppgick till 

-0,7 (-0,5) MSEK. I september 2021 sättes första 

sputtermaskinen i drift med fastställda processer 

och avskrivningsperioden på tjugo år startade och 

detta kvartal innehöll tre månaders avskrivning. 

Bolaget tillämpar en produktionsberoende 

avskrivningsmetod avseende sputtermaskinerna. 

Avskrivningen sker i takt med producerande 

enheter. 

 

Övriga rörelsekostnader om -0,6 (-0,2) MSEK 

avser negativ valutakurseffekt på kvartalets 

rörelsekostnader pga. svenska kronans 

försvagning. 

 

ChromoGenics rörelseresultat för årets första 

kvartal uppgick till -16,8 (-9,8) MSEK. vilket är en 

försämring med -7,0 MSEK jämfört med 

motsvarande kvartal 2021. Vi har haft 

merkostnader i produktionen för ca 3,9 MSEK i 

oförutsedda utgifter på grund försenade 
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leveranser av material till produktionen och 

tillkommande inköp av frakter och tjänster. 

 

Finansnetto för perioden januari - mars 2022 

uppgick till -0,8 (-0,9) MSEK och är främst 

relaterat till räntekostnader för villkorslånen från 

Energimyndigheten. 

 

Periodens skattekostnad uppgick till 0 (0) MSEK.  

 

Resultatet för årets första kvartal 2022 uppgick 

därmed till -17,6 (-10,7) MSEK, en försämring 

med -6,9 MSEK jämfört med motsvarande period 

2021. 

KASSAFLÖDE FÖRSTA KVARTALET 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -16,9 

(-9,8) MSEK, en försämring med ca 7,1 MSEK 

och är relaterat till det tyngre rörelseresultatet 

under första kvartalet 2022. 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

inklusive förändring av rörelsekapital uppgick till  

-13,2 (-19,7) MSEK för årets första kvartal. Den 

positiva förändringen i rörelsekapitalet under 

2022 om 3,7 MSEK är relaterat till ökning av 

leverantörsskulder och kortfristiga skulder. 

Föregående år i mars utfördes en förskotts-

fakturering till kunden Betonmast Oslo AS om 

7,4 MSEK avseende Gullhaugs Torg 5 ordern, 

som ökade kundfordringarna vilket påverkade 

kassaflödet negativt.  

 

Nettokassaflödet från investeringsverksamheten 

uppgick till -1,1 (-4,4) MSEK för första kvartalet 

2022. Investeringarna i immateriella tillgångar 

uppgick till -0,8 (-1,7) MSEK och är relaterade till 

pågående processutveckling av en ny 

produktionslinje av sputtrad film och 

produktutveckling av trådlös styrning. Förvärv av 

materiella anläggningstillgångar uppgick till -0,3 

(-2,7) MSEK avser dels inköp av ett begagnat 

transportfordon dels utlägg för installationen av 

sputter II.  

 

Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten 

uppgick till +44,9 (-0,2) MSEK under första 

kvartalet 2021. Under februari – mars 2022 

genomfördes en företrädesemission som 

genererade ett kapitaltillskott, netto efter 

emissionskostnader om 44,9 MSEK. 

 

Periodens kassaflöde uppgick till +30,5 MSEK 

jämfört med -24,2 MSEK för motsvarande  

period 2021. 

FINANSIELL STÄLLNING 

Balansomslutningen vid periodens utgång 

31 mars 2022 uppgick till 196,3 (203,5) MSEK 

vilket är en minskning med ca 7,2 MSEK på tolv 

månader. Bolagets anläggningstillgångar har ökat 

med 9,8 MSEK jämfört med för ett år sedan och 

är främst hänförligt till senaste årets investeringar 

om 12,7 MSEK i materiella anläggningstillgångar. 

Merparten avser den avslutade installationen av 

sputter I. Bland omsättningstillgångar har 

varulager ökat med 6,8 MSEK de senaste tolv 

månaderna och övriga kortfristiga fordringar 

reducerats med -3,4 MSEK.  

 

Likvida medel uppgick till 49,4 MSEK per den 31 

mars 2022, att jämföra med 69,2 MSEK per den 

31 mars 2021. Det innebär en minskning av de 

likvida medlen med 19,8 MSEK för de senaste 

tolv månaderna.  

 

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 

85,0 MSEK varav bundet eget kapital uppgick till 

ca 12,7 MSEK och fritt eget kapital till 72,3 MSEK. 

Vid samma tidpunkt 2021 uppgick det egna 

kapitalet till 110,1 MSEK.   

 

Justerat eget kapital med beaktande av två 

villkorslån till Statens Energimyndighet uppgick 

till 132,6 MSEK jämfört med årets ingång på 

105,3 MSE och 157,7 MSEK för ett år sedan.  

  

I oktober 2020 beviljades ChromoGenics 

anstånd med återbetalningsskyldighet av 

villkorslånen till Energimyndigheten t.o.m. 

1 oktober 2022 vilket då innebar en 

omklassificering av kortfristiga skulder till 

långfristiga skulder med ca 11,2 MSEK. Under 

fjärde kvartalet 2021 blev en del av de 

långfristiga räntebärande skulderna återigen 

blivit kortfristiga räntebärande skulder med 15,4 

MSEK. De långfristiga skulderna uppgick per 31 

mars 2022 till 50,6 (64,4) MSEK. 
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De kortfristiga skulderna uppgick 31 mars 2022 

till 60,8 (21,6) MSEK varav de räntebärande 

kortfristiga skulderna uppgick till 16,5 (0,0) 

MSEK. Soliditeten per 31 mars 2022 uppgick till 

67,5 (77,5) procent.  

INVESTERINGAR 

Investeringarna under första kvartalet 2022 

uppgick till -1,1 (-4,4) MSEK varav -0,8 (-1,7) 

MSEK avser immateriella anläggningstillgångar 

som är relaterade till produktutveckling av 

trådlös styrning av de dynamiska glasen och ny 

produktionslinje av sputtrad film. Förvärven av 

de materiella anläggningstillgångarna uppgick till 

-0,3 (-2,7) MSEK. Anskaffningsbeloppet avser 

dels ett inköp av ett begagnat transportfordon till 

sputterfabriken dels ett förberedande steg för 

installation av sputter II. 

 

Företagets nästa utvecklingssteg är att reducera 

produktionskostnaderna samtidigt som högre 

produktionseffektivitet och -kvalitet kan 

realiseras. Sputtring är huvudprocessen i 

produktionen av den patenterade elektrokroma 

folien som är grunden i ChromoGenics alla 

dynamiska produkter. 

MEDARBETARE 

Medelantalet medarbetare (FTE) uppgick till 27 

(25) under första kvartalet 2022. Medelantal 

(FTE), inklusive inhyrd personal och konsulter, 

uppgick till 41 (28) under första kvartalet vilket är 

13 fler jämfört med samma kvartal 2021, vilket 

visar den högre aktiviteten i verksamheten. 

Antalet medarbetare uppgick till 31 per den 

31 mars 2022 jämfört med 24 per med 31 mars 

2021 och merparten av tillskottet arbetar i 

sputterverksamheten.  

AKTIEKAPITAL 

Den senaste förändringen av aktiekapitalet 

registrerades den 30 mars 2022 och avsåg en 

nyemission av units med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare som pågick under perioden 

17 februari – 3 mars 2022. För varje aktie i 

ChromoGenics som ägdes på avstämnings-

dagen erhölls en uniträtt och tre uniträtter 

berättigade till teckning av unit. En unit bestod 

av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) 

vidhängande teckningsoptioner. 

 

Emissionen var garanterad till 79,9 procent och 

tillförde bolaget 54,4 MSEK brutto. Antalet aktier 

efter nyemissionen uppgår till 35 183 487 och 

totala aktiekapitalet till 7 036 697,20 SEK varvid 

kvotvärdet uppgår till 0,20 SEK 

 

Teckningsoptionerna som utgavs i 

företrädesemissionen ger innehavaren rätt att, 

under perioden 13 – 27 mars 2023 för fyra (4) 

teckningsoptioner teckna en ny aktie i 

ChromoGenics. Lösenpriset motsvarar sjuttio 

(70) procent av den volymvägda genomsnittliga 

betalkursen för ChromoGenics aktie på Nasdaq 

North Growth Market under perioden 21 februari 

– 7 mars 2023, dock lägst 2,50 SEK och högst 

4,50 SEK. Det innebär att ChromoGenics vid 

fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan 

komma att tillföras ytterligare ca 20,4 MSEK.  

AKTIEÄGARE 

Sedan den 23 mars 2017 handlas ChromoGenics 

aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First 

North Growth Market med Erik Penser Bank AB 

som Certified Adviser sedan december 2019.  

De största aktieägarna per 12 april 2022 vilket var 

det datum Euroclear hade uppdaterat aktieboken 

efter företrädesemission i mars framgår av 

nedanstående tabell:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Källa: Euroclear AB  

Antalet aktieägare vid periodens slut uppgick till 6 319 enligt Euroclear.  

VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER 

Bolaget är exponerat för ett antal finansiella 

risker: likviditetsrisk, kreditrisk och valutarisk. 

Styrelsen och bolagets ledning försöker hantera 

dessa risker genom att löpande identifiera, 

utvärdera och i lämplig mån parera och 

motverka dessa. För ytterligare information, se 

Årsredovisningen 2021  

Likviditetsrisk 
Likvida medel uppgick till 49,4 MSEK per den 

31 mars 2022. Under februari-mars 2022 

genomfördes en företrädesemission som 

inbringade netto 44,9 MSEK.  

 

ChromoGenics framtida kapitalbehov avgörs av 

ett stort antal faktorer som planerad 

expansionstakt, produkt- och processutveckling, 

investeringsbehov samt bolagets 

försäljningsutveckling och uppnådda 

bruttomarginaler.  

Styrelsen utvärderar löpande flera olika 

tänkbara scenarier som kommer att medföra 

olika behov av finansiering. Finansiering kan i 

sin tur erhållas från olika källor och genomföras 

på olika sätt beroende på aktuella marknads-

förutsättningar. Styrelsen ser fortsatt goda 

möjligheter att framgångsrikt säkerställa 

långsiktig finansiering för bolaget. Målsättningen 

är att kunder och leverantörer ska uppleva 

ChromoGenics som ett stabilt bolag. 

Om bolagets likvida medel inte täcker 

finansieringsbehovet fram till ett positivt 

kassaflöde uppnåtts från den löpande 

verksamheten och inte lyckas säkerställa en 

långsiktig finansiering finns det en risk att detta 

ytterst kan leda till en avveckling av bolaget. 

Valutarisk 

Normalt sker den avgörande delen av bolagets 

försäljning i SEK. I det pågående projektet 

Gullhaugs Torg 5 i Oslo sker faktureringen i 

EUR. Om försäljning sker i USD, EUR och/eller 

NOK, och dessa valutor stärks gentemot SEK 

får det en positiv effekt. En betydande del av 

material- och processkostnader uppstår i USD 

och EUR, och växlas/rapporteras i SEK vid 

betaldagar. Om USD och/eller EUR stärks 

gentemot SEK får det en negativ effekt på 

bolagets kostnader. Bolaget blir därmed direkt 

beroende av växelkurserna i dessa valutor.  

Medarbetare 
ChromoGenics har för närvarande en 

organisation om cirka 40 personer, inklusive 

inhyrd personal och konsulter, och är beroende 

av ett antal nyckelpersoner. En svag finansiell 

ställning och lönsamhet under bolagets 

tillväxtfas kan resultera i begränsad möjlighet att 

rekrytera och behålla nyckelpersoner. 

Aktieägare per 2022-04-12 Ordinarie aktier Röster och kapital

RGG-ADM Gruppen AB 2 893 623 8,22%

Färna Invest AB 2 404 136 6,83%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 141 255 6,09%

Formue Nord Markedsneutral A/S 1 462 359 4,16%

UBP Clent assets - Sweden 1 248 575 3,55%

Bengt Josefsson Utvecklings AB 700 000 1,99%

Corespring Invest AB 692 293 1,97%

Nordnet Pensionsförsäkring 579 568 1,65%

Barbro Brandt 576 000 1,64%

Gunvald Berger 453 332 1,29%

ÖVRIGA 22 032 346 62,62%

TOTALT 35 183 487 100,0%

https://www.chromogenics.com/content/uploads/2018/06/chromogenics-ar-2017-sve-final-low-1.pdf
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GRANSKNING AV REVISOR 

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets 

revisor. 

 

 

KALENDER 

19 maj 2022 Årsstämma 2022 

25 augusti 2022 Delårsrapport januari – juni 2021 

18 november 2022 Delårsrapport januari – september 2022 

17 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022 

25 maj 2023 Delårsrapport januari – mars 2023 

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt 

av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

som bolaget står inför.  

 

Uppsala den 19 maj 2022 

ChromoGenics AB (publ) org nr. 556630-1809 

 

Anders Brännström 

Styrelseledamot 

Johan Hedin 

Styrelseordförande 

Mari Broman 

Styrelseledamot 

Claes-Göran Granqvist 

Styrelseledamot 
 

Andreas Jaeger 

Styrelseledamot 

 
Fredrik Fränding 

VD 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fränding, VD: +46 72 249 24 62   

Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef: +46 70 549 76 44 

info@chromogenics.com 

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB 

 

 

 

 

mailto:info@chromogenics.com
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Resultaträkning

2022 2021 2021 2020

KSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec Jan-Dec

Nettoomsättning 8 515 1 616 24 690 14 616

Förändring av varulager -434 -314 922 -2 365

Aktiverat arbete för egen räkning 644 1 320 4 536 4 886

Övriga rörelseintäkter 554 69 1 295 682

Rörelsens intäkter 9 279 2 691 31 443 17 819

Råvaror och förnödenheter -9 357 -1 595 -21 399 -16 996

Övriga externa kostnader -8 431 -5 077 -44 470 -27 305

Personalkostnader -6 984 -5 147 -21 941 -25 007

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

och materiella anläggningstillgångar -710 -481 -2 286 -4 982

Övriga rörelsekostnader -587 -165 -1 002 -302

Summa rörelsekostnader -26 069 -12 465 -91 098 -74 592

Rörelseresultat -16 790 -9 774 -59 655 -56 773

Ränteintäkter 5 33 101 67

Räntekostnader -812 -950 -3 979 -5 769

Summa resultat från finasiella poster -807 -917 -3 878 -5 702

Resultat efter finansiella poster -17 597 -10 691 -63 533 -62 475

Tax on earnings

Skatt 0 0 0 0

Periodens resultat -17 597 -10 691 -63 533 -62 475
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Balansräkning

2022 2021 2021 2021 2021

KSEK 31-mar 31-dec 30-sep 30-jun 31-mar

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 958 10 513 10 182 9 358 8 256

Materiella anläggningstillgångar 102 356 101 794 100 621 96 364 93 359

Finansiella anläggningstillgångar 2 479 2 452 2 443 4 348 4 396

Summa anläggningstillgångar 115 793 114 759 113 246 110 070 106 011

Omsättningstillgångar

Varulager och pågående arbeten 13 831 11 011 13 322 7 617 7 054

Kundfordringar 9 893 8 857 12 758 9 936 10 404

Övriga kortfristiga fordringar 7 426 6 966 12 145 10 770 10 817

Kassa och bank 49 393 18 851 28 214 48 495 69 182

Summa omsättningstillgångar 80 543 45 685 66 439 76 818 97 457

SUMMA TILLGÅNGAR 196 336 160 444 179 685 186 888 203 468

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 7 037 3 408 3 408 3 395 3 395

Fond för utvecklingsutgifter 5 616 3 562 1 779 1 779 1 779

Fritt eget kapital

Överkursfond 691 575 650 330 650 340 649 880 649 884

Balanserat resultat -601 652 -536 065 -534 282 -534 281 -534 281

Periodens resultat -17 597 -63 533 -47 733 -40 482 -10 691

Summa eget kapital 84 979 57 702 73 512 80 291 110 086

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder
 1)

46 733 46 264 59 939 59 012 58 094

EU-bidrag 3 839 3 839 3 959 6 343 6 343

Summa långfristiga skulder 50 572 50 103 63 898 65 355 64 437

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 
1)

16 485 15 434 0 0 0

Leverantörsskulder 13 032 7 772 11 145 6 728 7 363

Övriga kortfristiga skulder 31 268 29 433 31 130 34 514 21 582

Summa kortfristiga skulder 60 785 52 639 42 275 41 242 28 945

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 196 336 160 444 179 685 186 888 203 468

1) 
Varav 61 847 KSEK avser villkorslån från Energimyndigheten.
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Rapport över kassaflöde

2022 2021 2021 2020

KSEK Jan-mar Jan-mar Jan-Dec Jan-Dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -16 790 -9 774 -59 655 -56 773

Finansiella kostnader och intäkter -807 -917 -3 880 -5 702

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

EU-bidrag 0 369 0 1 578

Realisationsvinst sålda anläggningstillgångar 0 0 0 17

Avskrivningar och nedskrivningar 710 481 2 286 4 982

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 887 -9 841 -61 249 -55 898

före förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 Ökning(-)/minskning(+) varulager -2 820 1 191 -2 766 -1 496

 Ökning(-)/minskning(+) kundfordringar -1 036 -8 179 -6 632 5 089

 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -487 -3 299 2 867 3 579

 Ökning(+)/minskning(-) leverantörsskulder 5 260 -786 -377 -13 442

 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 2 794 1 264 9 405 12 424

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 3 711 -9 809 2 497 6 154

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 176 -19 650 -58 752 -49 744

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -814 -1 717 -4 985 -1 220

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -298 -2 689 -11 006 -19 465

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 40

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 112 -4 406 -15 991 -20 645

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 44 874 -152 306 140 798

Amortering av skuld 0 0 0 -1 869

Amortering av leasingskuld -44 - -102 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 44 830 -152 204 138 929

PERIODENS KASSAFLÖDE 30 542 -24 208 -74 539 68 540

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 18 851 93 390 93 390 24 850

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 49 393 69 182 18 851 93 390

Rapport över förändringar i eget kapital

Fond för 

KSEK Aktiekapital

utvecklings-

utgifter

Balanserat 

resultat

Summa      

eget kapital

Eget kapital 2021-01-01 3 395 1 779 650 037 -534 282 120 929

Nyemissioner 0

Emissionsutgifter -152 -152

Periodens resultat -10 691 -10 691

Eget kapital 2021-03-31 3 395 1 779 649 885 -544 973 110 086

Fond för 

KSEK Aktiekapital

utvecklings-

utgifter

Balanserat 

resultat

Summa      

eget kapital

Eget kapital 2022-01-01 3 407 5 616 650 331 -601 652 57 702

Nyemissioner 3 629 50 809 54 438

Emissionsutgifter -9 564 -9 564

Periodens resultat -17 597 -17 597

Eget kapital 2022-03-31 7 036 5 616 691 576 -619 249 84 979

Överkursfond

Överkursfond

Bland bolagets skulder finns villkorslån till Energimyndigheten som, enligt låneavtalet och reglerna i aktiebolagslagen (25:14), får elimineras vid 

upprättande av en kontrollbalansräkning. Nyttjat villkorslån från Energimyndigheten uppgick till 47,6 MSEK. Eget kapital beaktat av villkorslånet, 

det vill säga ett justerat eget kapital uppgick till 132,6 (157,7) MSEK per den 31 mars 2022 och 105,3 MSEK per den 31 december 2021.
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Noter

Not 1, Redovisningsprinciper
ChromoGenics upprättar sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar en produktionsberoende avskrivningsmetod avseende sputtermaskinerna. Avskrivningen sker i takt med med 

producerande enheter. För övriga anläggningstillgångar tillämpas linjär avskrivningsmetod. I övrigt är redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade 

jämfört med föregående år.  

Resultaträkning per isolerat kvartal

2021 2021 2021 2021 2022

KSEK Iso. Kv.1 Iso. Kv.2 Iso. Kv.3 Iso. Kv.4 Iso. Kv.1

Nettoomsättning 1 616 1 682 7 734 13 658 8 515

Förändring av varulager -314 -1 209 2 669 -224 -434

Aktiverat eget arbete för egen räkning 1 320 1 149 1 281 786 644

Övriga rörelseintäkter 69 276 127 823 554

Rörelsens intäkter 2 691 1 898 11 811 15 043 9 279

Råvaror och förnödenheter -1 595 -1 305 -6 645 -11 854 -9 357

Övriga externa kostnader -5 077 -23 295 -6 188 -9 910 -8 431

Personalkostnader -5 147 -5 588 -4 692 -6 514 -6 984

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

och materiella anläggningstillgångar -481 -456 -570 -779 -710

Övriga rörelsekostnader -165 -55 -65 -717 -587

Summa rörelsekostnader -12 465 -30 699 -18 160 -29 774 -26 069

Rörelseresultat -9 774 -28 801 -6 349 -14 731 -16 790

Ränteintäkter 33 33 23 12 5

Räntekostnader -950 -1 023 -925 -1 081 -812

Summa resultat från finasiella poster -917 -990 -902 -1 069 -807

Resultat efter finansiella poster -10 691 -29 791 -7 251 -15 800 -17 597

Tax on earnings

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat -10 691 -29 791 -7 251 -15 800 -17 597

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 7 073 343 7 073 343 7 073 343 7 073 343 17 037 595

/omvänd split eller sammanläggning av aktier 100:1

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning
1) 13 439 349 13 439 349 12 055 469 12 055 469 26 110 541

Utestående aktier vid rapportperiodens utgång före 

utspädning
1, 2)

16 976 019 16 976 019 17 037 595 17 037 595 35 183 487

Utestående aktier vid rapportperiodens utgång efter 

utspädning vid fullt utnyttjande 
2)

19 850 218 19 850 218 19 850 218 19 850 218 39 719 960

Utestående optioner vid rapportperiodens utgång
3, 4) 2 874 199 2 874 199 2 812 623 2 812 623 4 536 473

Resultat per aktie före utpädning, SEK
4, 5)

-1,51 -4,21 -1,03 -2,23 -1,03

   ökade antalet aktier till 17 037 595.

2)
 I mars 2022 genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 18 145 892 nya aktier som ökade antalet aktier till 35 183 892 aktier.  

3)
 Företrädesemissionen genomfördes i form av units och resultatet av av företrädesemission medförde 4 536 473 vidhängande

   teckningsoptioner.

4)
 Teckningsoptionernas teckningskurs var inom intervallet för aktuella aktiekursen 2,85 SEK per 31 mars 2022.

5)
 Resultat per aktie efter utspädning redovisas endast i det fall en konvertering av potentiella stamaktier medför en lägre vinst eller 

    
högre förlust per aktier

1) 
I september 2021 utnyttjades 61 576 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket tillförde bolaget 61 576 nya aktier som 
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Rapport över kassaflöde per isolerat kvartal

2021 2021 2021 2021 2022

KSEK Iso. Kv.1 Iso. Kv.2 Iso. Kv.3 Iso. Kv.4 Iso. Kv.1

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -9 774 -28 801 -6 349 -14 731 -16 790

Finansiella kostnader och intäkter -917 -990 -902 -1 071 -807

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

EU-bidrag 369 48 -417 0 0

Realisationsvinst sålda anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Avskrivningar och nedskrivningar 481 456 570 779 710

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 841 -29 287 -7 098 -15 023 -16 887

före förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 Ökning(-)/minskning(+) varulager 1 191 -563 -5 705 2 311 -2 820

 Ökning(-)/minskning(+) kundfordringar -8 179 468 -2 822 3 901 -1 036

 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -3 299 47 947 5 172 -487

 Ökning(+)/minskning(-) leverantörsskulder -786 -635 4 417 -3 373 5 260

 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 1 264 13 850 -4 841 -868 2 794

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -9 809 13 167 -8 004 7 143 3 711

Kassaflöde från den löpande verksamheten -19 650 -16 120 -15 102 -7 880 -13 176

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 717 -1 414 -1 153 -701 -814

Förvärv av materiella  anläggningstillgångar -2 689 -3 149 -4 498 -670 -298

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 406 -4 563 -5 651 -1 371 -1 112

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission -152 -4 472 -10 44 874

Amortering av skuld 0 0 0 0 0

Amortering av leasingskuld - - - -102 -44

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -152 -4 472 -112 44 830

PERIODENS KASSAFLÖDE -24 208 -20 687 -20 281 -9 363 30 542

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 93 390 69 182 48 495 28 214 18 851

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 69 182 48 495 28 214 18 851 49 393
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Vi gör fastigheter mer attraktiva 

 

ChromoGenics AB 

Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala, Tel: +46 (18) 430 04 30 

E-post: info@chromogenics.com, www.chromogenics.com  

 

http://www.chromogenics.com/

