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Väsentliga händelser juli–september 2019
• Återupptagna havstester i bolagets projekt i Wales.
• EIT InnoEnergy blir tredje största ägare i Minesto genom
utnyttjande av 7 121 561 sedan tidigare förvärvade tecknings
optioner.
• Minestos ledande befattningshavare i Sverige förvärvar sammanlagt 280 000 teckningsoptioner inom ramen för personal
optionsprogrammet PO4.

• Styrelsen i Minesto beslutar att erbjuda 1 965 000 tecknings
optioner till Minestos personal inom ramen för options
programmet PO5.
Efter periodens utgång
• Minesto beviljas EU-finansiering för etableringsprojekt i
Frankrike.
• Minesto genomför riktad emission av units om 60 miljoner
kronor samt annonserar efterföljande företrädesemission.

Koncernen i sammandrag
Januari–september 2019
• Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 28 503 Tkr (27 042
Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen
räkning.
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) och rörelseresultatet till –15 439 Tkr (–12 912 Tkr). Det negativa resultatet är till
stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring
teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster. Av personalkostnaderna har 25 862 Tkr
(23 072 Tkr) aktiverats som arbete för egen räkning.
• Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 266 090 Tkr (228 120 Tkr), därtill kommer utgifter för
patent om 11 609 Tkr (10 593 Tkr).

• Bidrag har under perioden upptagits till 40 204 Tkr (51 585
Tkr), varav 37 635 Tkr (47 622 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har utbetalningar från bidragssystem skett med 59 203 Tkr
(23 941 Tkr).
• Periodens kassaflöde uppgick till 27 630 Tkr (–35 795 Tkr).
De likvida medlen uppgick på balansdagen till 31 092 Tkr
(12 296 Tkr).
• Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 348 730 Tkr
(305 798 Tkr) fördelat på 114 918 402 aktier (99 840 110 aktier), varav periodens resultat utgjorde –10 967 Tkr (–9 507 Tkr).
Under perioden har 55 020 Tkr (101 Tkr) tillförts bolagets egna
kapital genom nyttjande av personal- och teckningsoptioner.

Jan–sep 2019

Jan–sep 2018

Helår 2018

—

—

—

Rörelseresultat

–15 439

–12 912

–11 889

Resultat efter skatt

–10 967

–9 507

–11 001

27 630

–35 795

–44 141

Tkr
Nettoomsättning

Rörelsens kassaflöde

MINESTO I KORTHET
Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el
ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten- och
oceanströmmar 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,

Minesto Taiwan 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.

Framsidesbilden visar aktiviteter från Minesto driftsättningsprogram med kraftverket DG500 i Wales i slutet av september 2019.
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KOMMENTAR FRÅN VD

Grunden för kommersiell utrullning
Det var mycket glädjande att i oktober kunna meddela att vi inlett
samarbete med det globala energiföretaget EDF för att demonstrera Minestos Deep Green-teknologi utanför den europeiska
atlantkusten. Detta kommer att ske inom ramen för ett större
EU-finansierat projekt inom vilket Minesto blivit beviljade utvecklingsmedel om upp till 2,4 miljoner euro.
Vi ser ett betydande kommersiellt värde i samarbetet med EDF
för potentiell vidareutveckling såväl i Frankrike som i övriga delar
av världen där företaget är verksamma inom elproduktion.
Minskar radikalt behovet av energilagring
Tillverkningen av vårt första kraftverk av modellen DG100 fortgår
och vi ser fram emot kommande installation tillsammans med
elbolaget på Färöarna. Samarbetet med SEV är vårt mest konkreta
exempel på hur omställning mot 100 procent förnybar elproduktion som integrerar tidvattenkraft skapar stora reella ekonomiska
värden och en säker energiproduktion. Med Minestos lösning
minskar elsystemets totala kapacitetsbehov och minskar behovet
av buffertlagring av energi radikalt enligt SEV:s egna beräkningar jämfört med ett energisystem baserat på andra intermittenta
energislag.
Våra aktiviteter i Storbritannien fortskrider enligt plan i
Holyhead i Norra Wales, där en ny monterings- och servicehall nu
färdigställs och utveckling mot en produktionsanläggning om 80
MW i havsområdet Holyhead Deep pågår. Vi har ett starkt finansiellt stöd från Wales regering och utvecklingen av vårt nästa stora
kraftverk för parker är en del i detta samarbete.
Starkare likviditetsposition än någonsin
Våra tre europeiska projekt (Färöarna, Wales och Frankrike) utgör
huvudaktiviteter i den finansieringsportfölj som beviljats via
offentliga finansieringskällor under sommaren och hösten 2019.
Den riktade emissionen vi genomförde i slutet av oktober innebär
att vi har säkrat en sammanlagd tillgång till kapital på cirka 280
MSEK (nuvarande kassa plus beviljade utvecklingsmedel). Detta
utgör en styrkeposition och vi har en starkare likviditetsposition än
någonsin.
I skrivande stund är vi i färd med att genomföra en företrädes
emission om cirka 86 miljoner kronor för att ge våra aktieägare
möjlighet att teckna aktier i Minesto på samma villkor som den
riktade emissionen i oktober. Företrädesemissionen ger oss

 essutom möjlighet att gå efter ytterligare projekt och kundrelatiod
ner utöver de redan etablerade – företrädesvis inom ramarna för
det stora utbud av offentlig finansiering som lanseras från 2020
och framåt med fokus på förnybar energi och innovation kopplat
till havsmiljön.
Ett komplett finansieringsupplägg
I båda dessa emissioner ställs teckningsoptioner ut som löper till
och med 30 april 2021. Teckningsoptionerna möjliggör ett tredje
investeringssteg på upp till cirka 200 miljoner kronor. Detta ger
oss en stark balansräkning som gör det möjligt att ta order från
etablerade större aktörer och säkra leveransförmåga gentemot
projektkunder.
Detta är ett komplett finansieringsupplägg för Minesto och
skapar rätt förutsättningar för att få ut produkter, utveckla projektportföljen och driva den kommersiella utrullningen.   
Martin Edlund, VD
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Information om intäkter och resultat, koncernen
Jan–sep 2019

Jan–sep 2018

Helår 2018

Totala intäkter

28 503

27 042

38 981

Rörelseresultat

–15 439

–12 912

–11 889

Periodens resultat

Tkr

–10 967

–9 507

–11 001

Resultat per aktie, kr

–0,10

–0,10

–0,12

Resultat per aktie efter utspädning, kr

–0,10

–0,09

–0,10

30 sep 2019

30 sep 2018

31 dec 2018

307 802

267 349

270 855

Information om finansiell ställning, koncernen
Tkr
Totala anläggningstillgångar
Totala omsättningstillgångar

69 955

68 020

53 694

348 730

305 798

304 224

29 027

29 571

20 326

92

91

94

Jan–sep 2019

Jan–sep 2018

Helår 2018

–15 594

–11 345

–11 912

302

4 750

–21 726

Investeringsverksamheten

–12 098

–86 428

–67 781

Finansieringsverksamheten

55 020

57 227

57 277

2 914

46 868

46 868

548

1 223

186

31 092

12 296

2 914

Totalt eget kapital
Totalt skulder
Soliditet, %

Information om kassaflöden, koncernen
Tkr
Löpande verksamheten
Förändring av rörelsekapital

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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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 Årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För mer utförliga
principer hänvisas till bolagets årsredovisning för räkenskapsåret
2018.
Denna delårsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen
2020-03-19

Bokslutskommuniké 2019

2020-03-26

Årsredovisning 2019

Göteborg den 29 november 2019

Dr Martin Edlund
Verkställande direktör
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Definitioner av nyckeltal
Totala intäkter
Samtliga intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning.
Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar.
Periodens resultat
Resultat med hänsyn tagen till uppskjuten skatt.
Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutning.
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.

Kontakt
Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
ir@minesto.com
Minestos huvudkontor
031-29 00 60
info@minesto.com

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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