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RIPASSO ENERGY AB I KORTHET
Ripasso Energy AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att utveckla och
kommersialisera stirlingteknologins förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget
producerar idag lösningar och produkter för framställning av elektricitet till låga priser jämfört med
andra förnyelsebara och hållbara alternativ. Ripasso har miljöteknikmarknadens bästa stirlingmotor
med en unik kombination av både hög effekt och verkningsgrad. Teknologin är baserad på Kockums
världsledande stirlingmotor för ubåtar.
Företagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik klimatsmart lösning för att utvinna
elektricitet ur industriella rest- och fackelgaser till rekordlåga priser. Tillverkning och montering sker i
Sverige. Ripasso har idag verksamhet och kunder i Europa och Afrika. Bolaget är listat i Sverige
(NGM Nordic MTF), samt handlas på Börse Stuttgart i Tyskland.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI-JUNI 2018
▪

Efter försäljningsframgångarna 2017
anställdes i januari den Heije Westberg
som Chief Technology Officer (CTO).
Westberg har en stark ledningsbakgrund,
mångårig erfarenhet av att utveckla och
bygga upp tekniska organisationer, samt ett
stort tekniskt kunnande med en
doktorsexamen från Chalmers och
Göteborgs universitet.

▪

I syfte att stärka den egna organisationen och
vidareutveckla produktportföljen anställdes Ann
Grant som Senior Combustion System
Engineer och Ulrika Grimfeldt som blir chef för
avdelningen för förbränningssystemteknik.
Grant har rekryterats från Volvo Car
Corporation och Grimfeldt från Volvo Penta.

▪

Jens Bruno tillträdde i juni positionen som
CFO i bolaget. Bruno har 20 års erfarenhet
inom ekonomistyrning och
finansmarknader, från både i Sverige och
Östeuropa och kommer att fortsätta att
förstärka compliance och rapportering.

▪

Tillverkningen av den första ordern av PWR
BLOK från Afarak Mogale pågår och fortlöper
enligt plan i Sibbhult och Vaggeryd.

▪

Till följd av det stora intresset som den
sydafrikanska ferrokromindustrin har visat
för bolagets produkt – PWR BLOK 400-F
öppnade bolaget ett helägt dotterbolag och
försäljningskontor i Sydafrika.

▪

Bolaget har tillsammans med två aktieägare
undertecknat en principöverenskommelse kring
bildandet och finansieringen av upp till 72 PWR
BLOK till priset 500 000 EUR per enhet (totalt
36 MEUR). De slutliga villkoren i ett sådant
avtal kommer att bero på ett antal faktorer och
principöverenskommelsen kan komma att
resultera i ett slutligt avtal.

▪

Chef för Ripasso South Africa är David de
Mattos. Han kommer närmast från tjänsten
som försäljningschef på Clarke Energy och
har lång och gedigen erfarenhet av arbete
med gasmotorer och projekt inom metalloch gruvindustrin.

▪

En följd av det ökade intresset för bolagets
aktie beslutade styrelsen att utöka företagets
rapportering till marknaden och börjar
rapportera kvartalsvis från och med tredje
kvartalet 2018.

Den planerade installationen i Sydafrika
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
▪

Ripasso Energy har ombetts inkomma med
ett detaljerat förslag för installationer på två
produktionsanläggningar för ferrokrom i
Sydafrika. Totalt omfattar detta 72 stycken
PWR BLOK till ett värde av 36 MEUR.

▪

En testcontainer har skickats till Sydafrika för
tester i skarp miljö samt ytterligare insamlande
av data inför den kommande fullskaliga
installationen.

▪

Ripasso Energy har påbörjat
marknadsföring av PWR BLOK 400-F för
användning av syntesgas och lågkvalitativ
LPG i Sydafrika och fått en god respons.
Målsättningen är att tillhandahålla teknologi
till lokala projekt i Sydafrika där distribuerad
elförsörjning kan ske till lägre kostnad än
köp från det nationella elbolaget.

▪

Ripasso Energys styrelse har tagit beslut att
förbereda bolaget för notering på reglerad börs.
Marknadsplats kommer väljas under H1 2019
och är planerad till Q3 2019. De större ägarna i
samråd med styrelsen har bett valberedningen
att sammanträda för att utvärdera
styrelsesammansättningen och om lämpligt,
söka nya kandidater med relevant kompetens
och erfarenhet.

FÖRSTA HALVÅRET 2018 I SAMMANDRAG
▪

Intäkterna uppgår till 29 826 Tkr (15 510
Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat
arbete för egen räkning med 29 682 Tkr
(15 257 Tkr).

▪

Vid periodens utgång uppgår de aktiverade
utvecklingskostnaderna till 247 689 Tkr
(201 431 Tkr).

▪

Resultat efter finansiella poster redovisas
med -7 389 Tkr (-1 725 Tkr). Det negativa
resultatet är till stor del hänförligt till övriga
externa kostnader och personalkostnader.

▪

Kassaflödet uppgick till -39 338 Tkr (-16 796
Tkr).

▪

Resultat per aktie uppgår till -0,09 kr
(-0,03 kr). Motsvarande resultat per aktie
efter hänsyn tagen till utspädning av
befintliga teckningsoptioner uppgår
till -0,09 kr (-0,03 kr).

▪

Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till
288 145 Tkr (208 124 Tkr).

Svetsning av motorställ i en container till PWR BLOK, Mars 2018
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VD HAR ORDET

Första ordern av vår nya produkt PWR BLOK
har inneburit att bolaget befinner sig i en ny fas
där fokus först och främst är försäljning och
produktion. Vi har därför sedan årsskiftet stärkt
organisationen med en rad nyckelpersoner. De
kommer att vara en viktig del i att bygga en
stabil och stark organisation. En stark
organisation krävs för att svara på den stora
efterfrågan av företagets teknologi för utvinning
av energi ur industriella restgaser. Målet är att
skapa den plattform som bolaget behöver för
att kunna hantera en snabb framtida tillväxt.
Vår ansats är därför när vi tillverkar den första
ordern av PWR BLOK att vi skall skapa en
struktur som både skall kunna hantera
storskalig produktion och samt även
tillgodogöra sig de stordriftsfördelar vi vet är
möjliga att uppnå.
Under de första sex månaderna i år har det rått
en febril verksamhet i hela bolaget. Vårt
utvecklings och produktionsteam i Sibbhult,
Göteborg och Vaggeryd har arbetat mycket
fokuserat med produktionen och testning av
PWR BLOK för att leverera enligt den plan
som vi har fastslagit tillsammans med Afarak
Mogale. Det är mycket glädjande att se att vi
ligger väl till både med teknik, kvalitet och
leveranstid.
Vi har även stärkt vår närvaro på den
Sydafrikanska marknaden genom att öppna ett
kontor i Johannesburg. Detta gör det möjligt för
oss att nå ut till ytterligare kunder inom vårt

huvudsakliga fokusområde: den sydafrikanska
ferrokromsektorn. Responsen vi har fått från
en rad stora smältverk är mycket god. Detta
stärker oss i vår produktstrategi. För
närvarande arbetar vi med ett flertal potentiella
köpare för att komma fram med en lösning
som kan passa just deras behov. Det är i detta
sammanhang överenskommelsen som vi kom
fram till under våren med två av våra större
aktieägare om en möjlig projektfinansiering
spelar en viktig roll. Principöverenskommelsen
gör det möjligt för Ripasso Energy att erbjuda
större kunder inom ferrokromindustrin att
endast göra en utfästelse att köpa energi till ett
fast pris under en bestämd period.
Elektriciteten som de kommer att kunna köpa
är billigare jämfört med vad de betalar i dag
och utvinns ur restgaser, som i dag inte
utnyttjas utan endast facklas bort. Detta
erbjudande har väckt ett starkt intresse i
Sydafrika. Vi är därför mycket glada för att vi
nu har blivit ombedda att offerera ett
betydande projekt. Ett projekt av denna storlek
gör det möjligt för oss att öka
tillverkningsvolymerna till en nivå som gör
PWR BLOK produkten mycket lönsam.
Vi har också fått propåer från bolag i andra
sektorer som också har brännbara restgaser
som en biprodukt från sin produktion. Vår
unika teknologi har ju fördelen av att ha ett
mycket brett användningsområde då den kan
anpassas till en rad olika
gassammansättningar. Vårt fokus på
ferrokromindustrin ligger emellertid kvar, men
vi kommer också att anpassa PWR BLOK till
andra gaser.
Bolaget är väl rustat för att möta en växande
orderstock. Ripasso Energy har ett starkt
momentum och vi ser en stark efterfrågan på
PWR BLOK och ingen direkt konkurrens, vilket
gör att jag är full av tillförsikt för det kommande
halvåret 2018.

Gunnar Larsson
Verkställande direktör
Ripasso Energy AB (publ)
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Resultaträkning
2018-01-01
2018-06-30

2017-01-01
2017-06-30

2017-01-01
2017-12-31

-

-

-

29 682

15 257

31 684

144

253

2 350

29 826

15 510

34 034

-23 382

-9 986

-23 322

Övriga externa kostnader

-6 562

- 3 257

-7 587

Personalkostnader

-5 527

-3 943

-8 188

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-125

-30

-58

Övriga rörelsekostnader

-202

-19

-7

-35 798

-17 235

-39 171

-5 972

-1 725

-5 137

-

-

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 417

-

-402

Resultat från finansiella poster

-1 417

-

-402

Resultat efter finansiella poster

-7 389

-1 725

-5 539

-

-

-

-7 389

-1 725

-5 539

Belopp i tkr

Rörelsens Intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
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Balansräkning
Belopp i tkr

2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

247 689

201 431

218 007

Summa

247 689

201 431

218 007

586

-

-

Inventarier, verktyg och installationer

1 260

184

155

Summa

1 846

184

155

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag

-

-

-

Andra långfristiga fordringar

68

-

68

Summa

68

-

68

249 603

201 615

218 230

Varor under tillverkning

7 803

2 782

2 933

Summa

7 803

2 782

2 933

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos dotterbolag

636

0

0

Aktuell skattefordran

360

360

233

4 370

1 667

5 321

475

113

135

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Summa

5 841

2 140

5 689

Kassa och bank

62 202

10 543

101 540

Summa omsättningstillgångar

75 846

15 465

110 162

325 449

217 080

328 392

SUMMA TILLGÅNGAR
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Eget kapital och skulder
Belopp i tkr

2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

795

612

612

-

-

183

Fond för utvecklingsavgifter

53 979

37 403

53 979

Summa

54 774

38 015

54 774

Överkursfond

299 217

208 175

299 217

Balanserat resultat

-58 457

-36 341

-52 917

-7 389

-1 725

-5 539

Summa

233 371

170 109

240 761

Summa eget kapital

288 145

208 124

295 535

Konvertibellån

25 702

-

25 291

Summa

25 702

-

25 291

305

2 375

305

8 797

3 450

4 658

177

122

154

2 323

3 009

2 449

11 602

8 956

7 566

325 449

217 080

328 392

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital

Fritt eget kapital

Årets resultat

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

2018-01-01
2018-06-30

2017-01-01
2017-06-30

2017-01-01
2017-12-31

-7 389

-1 725

-5 539

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

125

30

58

-7 264

-1 695

-5 481

-

-

-

-7 264

-1 695

-5 481

-4 870

-1 316

-1 468

-152

-1 187

-4 735

4 036

2 750

1 361

-8 250

-1 448

-10 323

-29 682

-15 237

-31 813

-1 817

-111

-112

-

-

-68

-31 499

-15 348

-31 993

Nyemission

-

-

91 226

Erhållna aktieägartillskott

-

-

-

411

-

25 291

Summa
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager mm
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

411

-

116 517

Periodens kassaflöde

-39 338

-16 796

74 201

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN

101 540

27 339

27 339

62 202

10 543

101 540

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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Nyckeltal
2018-01-01
2018-06-30

2017-01-01
2017-06-30

2017-01-01
2017-12-31

Rörelseintäkter

29 826

15 510

34 034

Rörelseresultat

-5 972

-1 725

-5 137

Rörelseresultat efter skatt

-7 389

-1 725

-5 539

Avkastning på eget kapital

-2,6 %

-0,8%

-1,9%

Belopp i tkr

Lönsamhet

Kapitalstruktur
89 %

96%

90%

586 %

142%

1 476 %

79 505 021 st

61 157 709 st

61 157 709 st

4 640 000 st

4 640 000 st

4 640 000 st

-

-

18 347 312 st

5 572 146 st

-

5 572 146 st

Antal aktieägare (*)

5 380 st

4 360 st

5 350 st

Resultat per aktie

-0,09 kr

-0,03 kr

-0,09 kr

Resultat per aktie efter utspädning

-0,09 kr

-0,03 kr

-0,06 kr

-

-

-

Soliditet
Kassalikviditet
Vägt genomsnitt av utestående aktier
Potentiella aktier hänförliga till utestående optioner (*)
Pågående nyemission
Obligationslån/Konvertibler (**)

Utdelning per aktie
Personal
Medeltal anställda
Personalkostnader

9 st

7 st

8 st

5 527

3 943

8 188

(*) Per Balansdagen
(**) Beräknat antal baserat på konverteringskursen 4,50 kronor per aktie

KOMMENTARER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Ställning och resultat
Bolagets intäkter uppgår till 29 826 Tkr (15 510 Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen
räkning med 29 682 Tkr (15 257 Tkr). Nettoomsättningen uppgår till 0 Tkr (0 Tkr) och resultat efter
finansiella poster redovisas med -7 389 Tkr (-1 725 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del
hänförligt till övriga externa kostnader och personalkostnader. Av personalkostnaderna har 4 054 Tkr
(3 131 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning. Vid periodens utgång uppgår de aktiverade
utvecklingskostnaderna till 247 689 Tkr (201 431 Tkr).
Kassaflöde och finansiell ställning
Bolagets kassaflöde uppgår till -39 338 Tkr (-16 796 Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen
till 62 202 Tkr (10 543 Tkr). Det negativa kassaflödet är till stor del hänförligt till kostnader för
produktutveckling, vilka har aktiverats.
Förändringar i eget kapital
Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 288 145 Tkr (208 124 Tkr). Under perioden har
sammanlagt -7 389 Tkr vilket är periodens resultat, minskat bolagets egna kapital. På balansdagen
finns 79 505 021 utestående aktier med ett kvotvärde om 0,01 kr.
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FINANSIELL KALENDER
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tredje kvartalet 2018 publiceras den 12
november 2018
Bokslutskommuniké för 2018 publiceras
den 12 februari 2019
Årsredovisning för 2018 publiceras den 26
mars 2019
Årsstämma avhålles den 26 april 2019
Första kvartalet 2019 publiceras den 7 maj
2019
Halvårsrapport för det första halvåret 2019
publiceras den 14 augusti 2019

REDOVISNINGSPRINCIPER

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). För mer utförliga principer hänvisas till
bolagets årsredovisning för räkenskapsåret
2017.

RISKER
Bolagets verksamhet består huvudsakligen i
att ta fram och kommersialisera ny teknologi.
Bolagets utveckling är därigenom förknippad
med tekniska, finansiella och regulatoriska
risker. För mer utförlig information kring
bolagets risker hänvisas till bolagets
årsredovisning för 2017. Årsredovisningen
finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR

_________________________________________________________________________

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för revision.

Göteborg den 14 augusti, 2018

Sven Sahle
Styrelseordförande

Andreas Ahlström
Styrelseledamot

Johan Ekesiöö
Styrelseledamot

Ulf Gundemark
Styrelseledamot

Benedict Morgan
Styrelseledamot

Gerd Jakob
Styrelseledamot

Gunnar Larsson
Verkställande direktör
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NYCKELTALSDEFINITIONER
Rörelseintäkter

Samtliga intäkter inklusive aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultat

Resultat efter avskrivningar.

Rörelseresultat efter skatt

Resultat efter skatt.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i förhållande till eget kapital.

Soliditet
Kassalikviditet
Vägt genomsnitt av utestående aktier
Potentiella aktier hänförliga till utestående
optioner
Resultat per aktie
Resultat per aktie efter utspädning

Totalt eget kapital / Totala tillgångar. Med totalt Eget kapital
avses beskattat eget kapital med tillägg för 78 % av
obeskattade reserver.
Omsättningstillgångar exklusive lager dividerat med
kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning.
Utestående aktier vid periodens början justerat med
nyemitterade aktier under perioden multiplicerat med
tidvägningsfaktor.
Utestående optioner vid periodens slut omräknat till
potentiella aktier.
Beräknat årets resultat dividerat med vägt genomsnitt av
utestående aktier.
Beräknat årets resultat dividerat med vägt genomsnitt av
utestående aktier och potentiella aktier hänförliga till
utestående optioner och konvertibler.

Utdelning per aktie

Beslutad utdelning per berättigad aktie.

Medelantalet anställda

Genomsnitt antal anställda under perioden.

Personalkostnader

Personalkostnader under perioden inkluderande löner, andra
ersättningar och sociala kostnader.

KONTAKT

Gunnar Larsson, VD, gunnar.larsson@ripassoenergy.com
Ripasso Energy AB huvudkontor: +46 (0)722-32 39 01

Denna information är sådan information som Ripasso Energy AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2018.

Ripasso Energy AB (Publ)
Gruvgatan 35B
421 30 Västra Frölunda
Org.nr. 556760-6602
ir@ripassoenergy.com
www.ripassoenergy.com
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