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Väsentliga händelser
januari–mars 2021
• I början av mars återupptog Minesto den operativa verksam
heten med DG100-kraftverket på Färöarna. Fokus har varit på
att optimera elproduktion mot kraftnätet tillsammans med
kund, elbolaget SEV, samt att tillhandahålla produktionsoch flödesdata (från tidvattenströmmen) till DNV för
tredjepartsverifiering.
• Minesto ingick i mars ett samarbetsavtal (Memorandum of
Understanding, MoU) med Schneider Electric, som är en glo
bal ledare inom energiomställning och digital transformation.
Minesto och Schneider Electric arbetar tillsammans för att
skapa havsenergiparker baserade på Minestos teknik. Samar
betet sträcker sig från teknisk systemintegration och projekt
ledning till försäljning och projektfinansiering.
• Minesto gjorde betydande framsteg avseende elproduktion
till elnätet, med genomsnittlig kraftproduktion i linje med
simulerade resultat.
Efter periodens utgång
• I april meddelade Minesto att bolagets största ägare BGA
Invest och Midroc New Technology har utnyttjat alla sina
innehavda teckningsoptioner av serie TO3 i Minesto AB.
Genom detta tillförs Minesto en teckningslikvid om cirka 44,7
miljoner kronor, motsvarande cirka 27 procent av det totala
TO3-programmet. Även Minesto ABs ledande befattnings
havare har utnyttjat alla sina TO3-optioner.
• Minesto meddelade i april att bolaget blivit beviljade ett nytt
patent avseende en teknisk innovation som har utvecklats och
verifierat i projektet på Färöarna. Med det nya patentet stär
ker Minesto sin redan omfattande patentportfölj och förlänger
skyddet av bolagets kärnteknik.
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Minesto i korthet
Minesto utvecklar teknologi för planerbar
produktion av förnybar el ur havet. Med
patenterad teknik exploateras tidvattenoch 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, Sp/f Minesto
Føroyar, Minesto Warrants One AB och
Holyhead Deep Ltd.
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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Koncernen i sammandrag
Januari–mars 2021
• Bidrag togs under perioden upp till 4 727 Tkr (16 349 Tkr),
varav 4 128 Tkr (15 164 Tkr) reducerade anskaffningsvärdet
av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden
genomfördes utbetalningar från bidragssystemen med 5 810
Tkr (27 905 Tkr).

• Intäkterna för kvartalet uppgick till 10 480 Tkr (11 850 Tkr)
och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
• Rörelseresultatet var –4 584 Tkr (–3 224 Tkr). Det negativa
resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och
administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland
annat personalkostnader, hyror och tjänster. Av personal
kostnaderna har 9 862 Tkr (10 542 Tkr) aktiverats såsom
arbete för egen räkning.

• Periodens kassaflöde uppgick till –18 194 Tkr (81 515 Tkr).
De likvida medlen uppgick på balansdagen till 89 638 Tkr
(135 621 Tkr).
• Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 411 600
Tkr (396 848 Tkr) fördelat på 128 715 788 aktier
(125 607 304 aktier), varav kvartalets resultat utgjorde
–2 253 Tkr (–1 898 Tkr).

• Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklings
kostnaderna till 241 377 Tkr (177 533 Tkr), därtill kommer
utgifter för patent om 13 629 Tkr (12 702 Tkr).

Tkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter skatt
Periodens kassaflöde

Jan–mars 2021

Jan–mars 2020

Helår 2020

—

—

—

–4 584

–3 224

–13 113

–2 253

–1 898

–13 304

–18 194

81 515

51 438

Under mars har ett andra DG100-kraftverk levererats till Färöarna och framgångsrikt körts i elproduktionsläge. Kraftverket har fått
namnet "Drekin" efter det lokala ordet för drake.
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Kommentar från VD

Produktionsprestanda på en kommersiellt
relevant nivå
Det har bara gått lite drygt en månad sedan vi publicerade vår
bokslutskommuniké för 2020 men under den tiden har vi gjort
betydande framsteg för att realisera tidvattenkraft som ett
bärande energislag på Färöarna.
Teamet på plats i Vestmannasund har i nära samarbete med
kollegorna på hemmaplan i Wales och Göteborg gjort ett mycket
gott arbete med optimering av DG100-systemets kraftproduk
tion. Vi producerar elektricitet till nätet på nivåer som är helt i
linje med förväntningar och analyser från simulering. Dessutom
uppfyller elektriciteten som vi levererar elbolaget SEVs standar
der för det färöiska elnätet. Sammantaget betyder det att
Minestos Deep Green-teknologi nu presterar på en kommersiell
relevant nivå.
Stort värde för pågående marknadsaktiviteter
Att vi når en hög produktionsnivå är av största vikt för att de
planerade större parkernas årsproduktion ska kunna verifieras
gentemot projektinvesterare och elbolag. Det skapar även stort
värde för arbetet med att marknadsföra Minestos Deep
Green-teknologi gentemot kunder och partners med behov av
förnybara energilösningar.
Arbetet med tredjepartsverifiering av elproduktion fortsätter
tillsammans med DNV. Vårens tekniska framsteg på Färöarna ger
ytterligare värdefulla data för detta arbete.

• Teknisk samverkan och marknadsutveckling tillsammans med
Schneider Electric är i full gång. Syftet är att bredda portföljen
av projektmöjligheter och expandera på ett antal nyckelmark
nader. Samarbetet integrerar Schneider Electrics kunnande
och teknik i våra projekt för att erbjuda helhetslösningar till
kunder och projektinvesterare.

Utveckling av större kraftverk för produktionsparker
De tillfredställande resultaten från verksamheten på Färöarna,
både avseende elproduktion och DG100-systemets prestanda i
automatisk drift, ger oss rätt förutsättningar och betydande risk
reduktion för att driva utvecklingen av större kraftverk och de
första kommersiella parkerna i mål. De viktigaste pågående
aktiviteterna är:

Teckna aktier med teckningsoption TO3
När detta publiceras återstår ungefär en vecka av tecknings
perioden för teckningsoption TO3*. Ett fullt utnyttjande av
TO3-programmet motsvarar en teckningslikvid om sammanlagt
cirka 163 miljoner kronor före emissionskostnader. Det skapar
en stark finansiell position och rätt förutsättningar för att accele
rera uppskalning och kommersialisering av vår unika havs
energiteknik. Våra två huvudägare BGA Invest och Midroc New
Technology har återigen visat sitt förtroende för Minesto och
det kommersiella värdet i tekniken och projektportföljen genom
att utnyttja alla sina teckningsoptioner.

• På Färöarna har vi sedan en tid två DG100-system på plats i
Vestmannasund och framåt kommer vi att arbeta med båda
systemen parallellt för att utföra en rad olika körningar för
både elproduktion och optimering. Resultat och lärdomar från
detta för vi över i den pågående utvecklingen av ett nytt 1,2
MW-system. Denna uppskalade enhet ingår i samarbetet med
Wales regering och kommer att installeras i de två parkerna
som är under utveckling på Färöarna och i Wales. Samtidigt
pågår utvecklingen av en uppgraderad DG100 i vårt gemen
samma projekt med franska energijätten EDF.

Minesto adresserar det största globala kundbehovet någonsin
Vi fortsätter att arbeta hårt för att leverera på vår strategi och
förvalta det förtroende som alla våra aktieägare har valt att visa
genom att investera i Minesto. Vår teknik adresserar det största
globala kundbehovet någonsin: att stoppa den globala uppvärm
ningen. Vi låser upp en outnyttjad naturresurs för att producera
förnybar baskraft från havsströmmar genom en unik produkt
med ett omfattande patentskydd.

• Investeringserbjudanden för de två första utbyggnadsstegen
om 10 MW i Wales och på Färöarna bygger nu på verkliga
elproduktionsdata och ett bevisat kostnadseffektivt serviceoch underhållskoncept. Detta har avgörande betydelse för att
minska risker för presumtiva projektinvesterare.

Martin Edlund, VD

* Teckningsperioden för teckningsoption TO3 löper till och med den 30 april 2021 – men observera att din förvaltare/bank kan
ha ett sista svarsdatum som inträffar innan dess. Kontakta din förvaltare eller bank för instruktioner om hur du utnyttjar dina
teckningsoptioner. För mer information, se www.minesto.com/TO3.
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Koncernen

Finansiell information i sammandrag
Resultat
Tkr

Jan–mars 2021

Jan–mars 2020

Helår 2020

10 480

11 850

43 991

–15 064

–15 074

–57 104

–4 584

–3 224

–13 113

1 749

836

–3 587

582

489

3 397

–2 253

–1 898

–13 304

Resultat per aktie, kr

–0,02

–0,02

–0,11

Resultat per aktie efter utspädning, kr

–0,02

–0,01

–0,10

31 mars 2021

31 mars 2020

31 dec 2020

Totala anläggningstillgångar

314 292

245 952

297 176

Totala omsättningstillgångar

119 801

178 803

132 962

Totalt eget kapital

411 600

396 848

411 784

22 494

27 906

18 353

95

93

96

Jan–mars 2021

Jan–mars 2020

Helår 2020

–5 150

–3 028

–12 984

1 908

–959

99 393

–16 972

–435

–61 095

2 021

85 937

26 125

Likvida medel vid periodens början

104 358

53 986

53 986

Periodens kassaflöde

–18 194

81 515

51 438

3 474

120

–1 066

89 638

135 621

104 358

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

Balans
Tkr

Totala skulder
Soliditet, %

Kassaflöde
Tkr
Löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Om delårs
redogörelsen

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 kvartalsr apporter i
enlighet med IAS 34.
Minesto inkluderar ej information om intäkter, resultat och till
gångar per segment då detta inte är applicerbart på verksamheten.  

Delårsredogörelsen har upprättats i enlighet med Årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års
redovisning och koncernredovisning (K3). För mer utförliga prin
ciper hänvisas till bolagets årsredovisning för räkenskapsåret
2020.
Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i denna del
årsredogörelse i vissa fall inte exakt summera till totalen.
Denna delårsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen
2021-06-02

Årsstämma 2021

2021-08-19

Halvårsrapport 2021

2021-10-21

Delårsredogörelse 1 jan–30 sep 2021

Göteborg den 22 april 2021

Martin Edlund
Verkställande direktör
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Definitioner av nyckeltal
Rörelsens intäkter
Samtliga intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning.
Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar.
Periodens resultat
Resultat efter 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 aktier med tillägg
för potentiella aktier.

Kontakt
Martin Edlund, VD
031-29 00 60
ir@minesto.com
Minesto AB (publ)
Org.nr. 556719-4914
Vita gavelns väg 6
426 71 Västra Frölunda
www.minesto.com

Denna information är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 07:30 CEST.
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