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En Deep Green-prototyp i kvarts
skala på väg att sjösättas för testning vid Minestos testanläggning
på Nordirland i maj 2017.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• Process för att expandera bolagets första kraftverkspark i 
Wales initierad.
• Överenskommelse med Stena Line avseende byggnation och
utnyttjande av monteringsanläggning i Holyhead.

Efter periodens utgång
• Erhållet tillstånd för den första installationen av Deep Green i
Holyhead Deep, Wales.

• Teckningsoptionsprogrammet TO1 avslutat med 91 procents
teckningsgrad, innebärande sammanlagt 11 931 743 nya
aktier tecknade i Minesto AB, motsvarande 75 169 981 kr i
teckningslikvid.

KONCERNEN I SAMMANDRAG
Januari–mars 2017
• Rörelsens intäkter för kvartalet uppgår till 9 063 Tkr (5 038 Tkr)
och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
• Nettoomsättningen uppgår till 0 Tkr (0 Tkr) och rörelseresultatet till –3 304 Tkr (–4 442 Tkr). Det negativa resultatet är till
stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring
teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har 8 781
Tkr (5 038 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
• Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklings
kostnaderna till 125 048 Tkr (108 823 Tkr), därtill kommer
utgifter för patent om 8 395 Tkr (6 434 Tkr).
• Bidrag har under perioden upptagits till 11 405 Tkr (9 974 Tkr),
varav 11 123 Tkr (9 974 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet

Belopp i SEK (Tkr)
Nettoomsättning

av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har
utbetalningar från bidragssystemen skett med 5 463 Tkr (8 405
Tkr), varav 5 323 Tkr (0 Tkr) avser godkända yrkanden och
resterande del avser förskott. Även efter godkännande är bidrag
utbetalade genom EUs FoU-program såsom H2020 och ERDF
öppna för särskild granskning i fem år efter slutrapportering.
• Periodens kassaflöde uppgår till 48 019 Tkr (–8 339 Tkr). De
likvida medlen uppgick på balansdagen till 93 226 Tkr (72 813 Tkr).
• Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 256 360
Tkr (194 493 Tkr) varav kvartalets resultat utgjorde –3 237 Tkr
(–3 728 Tkr). Under perioden har, efter avdrag för emissionskostnader, 73 757 Tkr (0 Tkr) tillförts bolagets egna kapital
genom utnyttjande av teckningsoptioner.

jan–mars 2017

jan–mars 2016

Helår 2016

—

—

—

Rörelseresultat

-3 304

-4 442

-15 551

Resultat efter skatt

-3 237

-3 728

-12 925

Rörelsens kassaflöde

48 019

-8 339

-35 251

Minesto i korthet
Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el
ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten- och
havsströmmar med låga strömningshastigheter. Teknologin,
som går under benämningen Deep Green, kan installeras
i områden där inga andra kända teknologier kan operera
kostnadseffektivt.

Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har
huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK Ltd,
Holyhead Deep Ltd och Minesto Warrants One AB.
Koncernen har sitt säte i Göteborg och bolagets aktie
(MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.
Läs mer på www.minesto.com.
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KOMMENTAR FRÅN VD

Fullt fokus på Wales
Årets första kvartal var händelserikt, inte minst februari. På
koncernnivå var det mycket glädjande med det positiva utfallet
av vårt teckningsoptionsprogram TO1, som avslutades med en
sammanlagd teckningsgrad på 91 procent och total teckningslikvid
om 75,2 miljoner kronor.
Vi kunde också meddela att vi avser att utvidga vår första kraftverkspark i Wales från 10 till 80 MW kapacitet. Där väntar vi på
myndigheternas besked kring vilka miljöstudier Minesto behöver
genomföra för att erhålla tillstånd att bygga en anläggning av den
omfattningen.
Vi avtalade med Stena Line om byggnation av monterings
anläggning och tillgång till hamn i Holyhead, viktiga pusselbitar i
den kommersiella utrullningen av Deep Green.
Under de snart fem månader som har gått av 2017 har vi haft
fokus på Wales och vårt kommersiella projekt Holyhead Deep.
Utvecklingen av projektet och produktutvecklingen av Deep
Green fortgår med oförminskad styrka i takt med att vi närmar oss
installationen av det första kraftverket i kommersiell skala i vattnen
utanför Holy Island.
Betydande leverans mot kommersialisering
Vad gäller utvecklingen av själva kraftverket, draken, är de centrala
delsystemen levererade eller i leveransfas, och all delsystemtestning och montering som är kritisk ur ett ledtidsperspektiv pågår.
Vi har även utvecklat ett koncept för vad som benämns Launch
and Recovery System (LARS), det vill säga utplacering och återtagande av själva draken till och från site. Det är en unik metod –
anpassad för vårt system – som vi har inlett patentansökning för.
I april kunde vi meddela att vi har säkrat det tillstånd, Marine
License, som krävs för att få installera och driftsätta det första
kraftverket i Holyhead Deep. Det är ännu en betydande leverans på vägen mot kommersialisering av Deep Green-teknologin.
Tillkännagivandet resulterade i positiv medial uppmärksamhet i
Storbritannien, vilket understryker prestationen från alla som varit
involverade i detta arbete.

Walesiskt ministerbesök
Vi hade i april dessutom äran att vara värdar för ett walesiskt
ministerbesök. Mark Drakeford, Cabinet Secretary for Finance and
Local Government, vilket är att jämställa med Sveriges finans
minister, besökte under en eftermiddag vårt brittiska huvudkontor
i Holyhead. Mark Drakeford ansvarar för den strategiska ekonomiska riktningen och resursförvaltningen i den walesiska regeringen,samt förvaltningen av EU:s strukturfonder i Wales.
Kabinettsekreteraren fick en presentation om Minesto, vår teknologi och vårt engagemang i Wales och vi hade konstruktiva diskussioner kring hur industri och det offentliga behöver samverka
för att utnyttja den enorma potential Wales har inom marin energi.

Martin Edlund, VD

Wales finansminister Mark Drakeford (mitten)
fick under sitt besök i Holyhead i april en visning
av den fullskalekopia av Deep Green som Minesto
har tagit fram för utvecklingen av företagets
offshore-koncept. Här tillsammans med Simon
Mills, Offshore Operations Manager och
Martin Edlund, VD.
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INFORMATION OM INTÄKTER OCH RESULTAT, KONCERNEN
jan–mars 2017

jan–mars 2016

Helår 2016

Totala intäkter

9 063

5 038

29 307

Rörelseresultat

–3 304

–4 442

–15 551

Periodens resultat

–3 237

–3 728

–12 925

Resultat per aktie, kr

–0,05

–0,06

–0,21

Resultat per aktie efter utspädning, kr

–0,04

–0,04

–0,15

31 mars 2017

31 mars 2016

31 dec 2016

Totala anläggningstillgångar

155 595

134 502

142 450

Totala omsättningstillgångar

129 675

78 278

75 377

Totalt eget kapital

256 360

194 493

185 285

28 909

18 287

32 541

90

91

85

jan–mars 2017

jan–mars 2016

Helår 2016

Löpande verksamheten

–3 071

–4 569

–15 449

Förändring av rörelsekapital

–4 717

–1 810

–11 948

Investeringsverksamheten

–17 951

–1 961

–7 854

Finansieringsverksamheten

73 757

—

—

Likvida medel vid periodens början

45 629

81 167

81 167

Likvida medel vid periodens slut

93 226

72 813

45 629

Belopp i SEK (Tkr)

INFORMATION OM FINANSIELL STÄLLNING, KONCERNEN
Belopp i SEK (Tkr)

Totalt skulder
Soliditet, %

INFORMATION OM KASSAFLÖDEN, KONCERNEN
Belopp i SEK (Tkr)
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OM DELÅRSREDOGÖRELSEN

REDOVISNINGSPRINCIPER
OCH REVISION

Minesto har valt att för räkenskapsårets första och tredje
kvartal upprätta delårsredogörelser i enlighet med Nasdaqs
Vägledning för upprättande av delårsredogörelse, istället för
kvartalsrapporter i enlighet med IAS 34.
Minesto inkluderar ej information om intäkter, resultat
och tillgångar per segment då detta inte är applicerbart på
verksamheten.

Delårsredogörelsen har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
För mer utförliga principer hänvisas till bolagets årsredo
visning för räkenskapsåret 2016.
Denna delårsredogörelse har inte granskats av bolagets
revisor.

KOMMANDE
INFORMATIONSTILLFÄLLEN
2017-06-08

Årsstämma

2016-08-17

Halvårsrapport 2017

2016-11-16

Delårsredogörelse 1 jan–30 sept 2017

Göteborg den 18 maj 2017

Dr Martin Edlund
Verkställande direktör
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KONTAKT

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
070-570 75 08
ir@minesto.com

Totala intäkter
Samtliga intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning.

Minestos huvudkontor
031-29 00 60
info@minesto.com

Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar.
Periodens resultat
Resultat efter hänsyn tagen till uppskjuten skatt.
Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutning.

Minesto offentliggör denna information enligt
EU:s förordning nr 596/2014 om marknads
missbruk (MAR) och lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande på bolagets
hemsida samt genom pressmeddelande som
distribuerades via presstjänsten Cision den
18 maj 2017.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal aktier.
Resultat per aktie efter utspädning
Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal akter med tillägg
för potentiella aktier.

Minesto AB (publ)
Vita gavelns väg 6
426 71 Västra Frölunda
Org.nr. 556719-4914
info@minesto.com
www.minesto.com
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