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Vi är nu sex månader in i en stor positiv förändring av  
Heliospectra. Betydande framsteg har gjorts och vi har 
tagit strategiska initiativ som kommer att ge belöningar 
på lång sikt. När vi nu reflekterar över denna milstolpe, låt 
oss komma ihåg varför vi påbörjade den här trans- 
formativa resan i första hand: för att etablera en solid 
grund i större marknader och erbjuda tilltalande lösningar 
för större odlare.

Att hålla fokus på dessa långsiktiga mål har varit nyckeln 
till vår framgång under de senaste sex månaderna. Detta 
fokus guidade oss när vi omformade vår organisation och 
introducerade nya produkter och tjänster. Vi utökade våra 
resurser inom teknik, marknadsföring och försäljning  
allokerade mot matproduktions- och forsknings- 
marknaden. Detta utan att äventyra vår marknadsandel på 
den medicinska marknaden, inom vilken vår totala  
installationsbas också växte. Vi mottog upprepade order 
från några av världens största globala aktörer inom  
AgTech och den medicinska industrin, två segment som 
blir alltmer lika i sina stränga tekniska krav. Detta visar på 
den höga kvalitet våra produkter och tjänster har, samt 
bekräftar det värde våra kunder får från våra lösningar.

Vi har inte tvekat när det gäller att verkställa mot våra 
långsiktiga mål och strategi. Vi tog steget bort från  
olönsamma affärer och ökade våra försäljningsorder med 
mer än 30 procent under första halvan av 2017. Vi nådde 
nästan en 20 procentig ökning i nettoomsättning och 
även om valutakurser och andra makroekonomiska  
problem gav vissa utmaningar, förblev våra kostnads- 
minskningar och lönsamhetsförbättringsprogram i  
enlighet med vår plan. Dessa initiativ bidrog till en  
förbättring i vår bottom-line på 7 procent jämfört med 
samma period förra året. 

Dessutom fördubblade vi våra satsningar gällande  
utvecklingen av vårt integrerade styr- och  
automatiseringsprogram. Något som kommer att ta 
styrningskapaciteten på belysningen för odlare till en helt 
ny nivå. Cortex, den tekniska plattformens varumärke, 
produktifierades under första kvartalet och  
introducerades på marknaden i juni. Den följande  
månaden mottogs Cortex varmt och entusiastiskt av 
ledande odlare, opinionsledare, forskare och media på 

Cultivate, Nordamerikas största mässa för odling. Det är 
uppenbart att Cortex adresserar ett stort gap i befintliga 
mjukvaruplattformar, vilket visar på att producenterna 
saknar den kontroll som krävs för belysning. Vi går nu 
vidare och initierar Cortex beta-program med ledande 
odlare och AgTech bolag.

När vi nu ser framåt fortsätter vi att bygga vidare på våra 
värdeerbjudanden för att ge odlare lösningar som ger 
dem möjlighet att nå konsekventa resultat, öka  
avkastningen, accelerera produktionen och förbättra  
grödans kvalitet, för att på så sätt uppnå mätbara   
affärsresultat. Vi kommer fortsätta att generera  
inkrementella intäkter genom samarbete med andra 
branschledare och ta vara på gemensamma möjligheter. 
Vi är stolta över våra prestationer, men inte nöjda. Vi 
kommer att fortsätta skapa mervärde för våra kunder 
och aktieägare under de sex kommande månaderna och 
framöver.

Ali Ahmadian, VD 
Heliospectra AB (publ)

VDs Kommentar
Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),
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VIKTIGA HÄNDELSER

JANUARI – MARS

• Heliospectra tillsätter Ali Ahmadian som ny VD.  Avgående VD Staffan Hillberg kommer att vara fortsatt  

 engagerad som rådgivare till Heliospectra.

• Heliospectra presenterar på Cannabis Investor Webcast den 26 januari 2017.

• Heliospectra nummer 42 på Deloitte Global’s 2016 Technology Fast 500™ EMEA List över snabbast växande  

 företag.

• TCG Retro Market 1 LLC har valt att investera i Heliospectras intelligenta LED belysning. Totalt kommer  

  produkter till ett värde av 2,5 miljoner kronor ($ 302,000) att installeras i början av 2017.

• Heliospectra har valts ut som en finalist i den tredje upplagan av Sapphire Awards i kategorin ”Horticulture  

 Lighting”.

• Mak North America kommer att öppna den första licensierade cannabisodlingen för medicinska syften i  

 Makedonien. Mak North har valt att standardisera den nya anläggningen med Heliospectra LED belysning till  

 ett initialt värde av 1,27 miljoner kronor (143 034 USD).

• Heliospectra har utsett Redeye AB till ny Certified Adviser för Nasdaq First North från och med den 1 mars 2017.

• University of Sydneys Centre of Carbon, Water and Food har valt att investera i Heliospectras intelligenta LED  

 belysning till ett värde av 823 601 SEK ($ 90 800 USD).

• Canada’s Island Garden Inc, en licenserad medicinsk cannabisodling på Prince Edward Island i Kanada, har  

 beslutat att investera i Heliospectras intelligenta LED belysning till ett värde av 1 871 186 kr ($ 208 368 USD).  

 Detta är det andra köpet för denna kund efter en omfattande testperiod.

APRIL – JUNI

• Mak North America har lagt en andra order av Heliospectras LED-belysningslösningar till ett ordervärde av 1,5 

 miljoner kr (USD 184 560). Lamporna kommer att användas i den första licensierade medicinska  

 odlingsanläggningen för cannabis i Makedonien. Leverans är beräknad till början av Q3 och kommer att synas i  

 räkenskaperna under Q2 samt Q3.

• CORTEX - marknadens ledande kontrollsystem för växtbelysning introduceras av Heliospectra. Heliospectras  

 nya system ger odlare ökad kontroll och möjliggör standardisering av grödans kvalitet, skördecykler och  

 avkastning.

• Heliospectra tar hem sin femte order från ett globalt Fortune 500 AgTech-bolag. Den nuvarande beställningen  

 omfattar Heliospectras LX60-serie, en intelligent LED-lampa som är kompatibel med företagets nya  

 kontrollsystem Cortex. Detta köp visar på att AgTech industrin är snabba på att adoptera innovativ  

 IoT-teknologi. Ordern som är värderad till ca 4,7 miljoner kronor ($ 539 000) kompletterar fyra tidigare order  

 från den här kunden under 2015 och 2016.
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FINANSIELL RAPPORT

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - JUNI
Nettoomsättningen uppgick till 11 785 (9 868) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -18 762 (-20 153) KSEK, innebärande en 

negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -18 824 (-20 238) KSEK eller -1 (-1) kronor per aktie.

KASSAFLÖDE JANUARI - JUNI
Rörelsens kassaflöde var -22 450 (-23 991) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -23 404 (-14 254) KSEK.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till Heliospectras prospekt ”Inbjudan till  

teckning av aktier november 2016”, http://ir.heliospectra.com/sv/aktien/  samt Årsredovisning 2016,  

http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/.

JANUARI - JUNI

KSEK 2017 2016

ORDERINGÅNG 18 476 14 144 31%

NETTOOMSÄTTNING 11 785 9 868 19%

RÖRELSERESULTAT -18 762 -20 153 7%

RESULTAT FÖRE SKATT -18 824 -20 238 7%
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HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
• Heliospectra annonserar en order från TruGanic Hybrid Cultivation. Odlaren har valt att investera i  

 Heliospectras belysningslösningar för att uppnå konsekventa medicinska profiler samt möjligheten att  

 standardisera en hög kvalitét på grödan. Ordern värderas till ca 790 000kr ($ 93,500).

• Heliospectra visar upp bolagets nya kontrollsystem CORTEX under Cultivate’17, den 15-18 juli 2017, i Columbus,  

 Ohio. Cortex integrerar med Heliospectras intelligenta LED-belysning samt ljussensorer och erbjuder  

 kommersiella odlare branschens mest avancerade kontrollfunktioner för belysning i odlingsmiljöer.

• Heliospectra tillkännager en order från John Innes Centre i Norwich, Storbritannien. Ordern från John Innes  

 Centre, ett oberoende internationellt forskningscenter inom växtvetenskap, forskning, genetik och  

 mikrobiologi, värderas till 92 248 £ (1 048 273 SEK).

• Heliospectra tillkännager att en ny Fortune 500 Global AgTech-kund väljer Heliospectras intelligenta LED- 

 belysningslösningar. Ordern, som värderas till 70 000 dollar (583 333 SEK) är ett tillskott till Heliospectras  

 betydande försäljningsökning och marknadsföring av produkter under 2017.

• Heliospectra tillkännager en ny order från en ny odlingsanläggning i Portugal. Den inomhusstyrda  

 anläggningen investerar i Heliospectras belysningslösningar för att accelerera skördecykler och öka  

 avkastningen. Ordern värderas till 628 555 kr (77 500 USD). 

• Heliospectra utökar ledningsgruppen för att tillhandahålla innovativa och resultatdrivna belysningslösningar  

 till odlare världen över med utnämningen av Peter Nyberg som Head of Technology and Development. Peter  

 börjar på bolaget den 15e augusti 2017.

• Heliospectra mottar en order från den ledande italienska tomatproducenten Gandini Antonio S.S. Ordern  

 kommer genom deras italienska återförsäljare, Ageon S.r.l. Odlarens mål är att investera i avancerad LED-teknik  

 för att öka avkastningen och förbättra växtkvaliteten. Ordern värderas till 805 000kr (99 000 USD). 

• Heliospectra mottar en andra order från The Grove Nevada, en framstående odlingsanläggning i Las Vegas,  

 Nevada. The Grove standardiserade på Heliospectra redan 2015 och har haft oöverträffade resultat när det  

 kommer till att accelerera skörden och samtidigt kontrollera konsekventa medicinska profiler av cannabisplan 

 torna med Heliospectra. Den nya ordern värderas till 1 749 667kr (209 960 USD).

FRAMTIDSUTSIKTER
Bolaget börjar nu åtnjuta frukterna av den omfattande försäljningskampanj som inleddes vid lanseringen av LX60-se-

rien. Försäljningsarbetet kommer att vidare intensifieras. Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2017, men 

sammantaget bedömer styrelsen att bolaget står väl positionerat för såväl accelererad försäljning som leverans.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
 • DELÅRSREDOGÖRELSE JAN-SEP  2017-10-27

 • BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017  2018-02-23
Göteborg den 25 Augusti 2017,

Styrelsen
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2017 2016 2016

Belopp i tusental kronor (KSEK) JAN-JUNI JAN-JUNI JAN-DEC

Nettoomsättning 11 785 9 868 23 053

Övriga rörelseintäkter 248 1 028 3 189

12 033 10 896 26 242

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror -6 529 -6 844 -15 763

Övriga externa kostnader -12 463 -13 500 -30 742

Personalkostnader -9 623 -8 569 -18 147

Av- och nedskrivningar -2 180 -2 136 -4 338

Övriga rörelsekostnader -36

Rörelseresultat -18 762 -20 153 -42 784

Rörelsemarginal neg neg neg

Summa finansiella poster -62 -85 -2 979

Resultat före skatt -18 824 -20 238 -45 763

Skatt

Resultat efter skatt -18 824 -20 238 -45 763

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2017 2016 2016

Belopp i tusental kronor (KSEK) JAN-JUNI JAN-JUNI JAN-DEC

Kassaflöde före förändring rörelsekapital -16 644 -18 102 -41 425

Förändring av rörelsekapital -5 806 -5 889 2 048

Rörelsens kassaflöde -22 450 -23 991 -39 377

Kassaflöde från investeringsverksamheten -954 -2 443 -5 121

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 180 98 590

Periodens kassaflöde -23 404 -14 254 54 092

Likvida medel vid periodens början 72 940 18 848 18 848

Likvida medel vid periodens slut 49 536 4 594 72 940

2017 2016 2016

NYCKELTAL JAN-JUNI JAN-JUNI JAN-DEC

Omsättning per aktie, SEK 0,3 0,6 0,7

Resultat per aktie efter skatt, SEK -1 -1 -1

Rörelsemarginal, % neg neg neg

EBITDA, KSEK -16 582 -18 017 -38 446

EBITDA marginal, % neg neg neg
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Belopp i tusental kronor (KSEK)

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 15 582 16 323 16 519

Materiella anläggningstillgångar 1 297 1 500 1 586

Summa anläggningtillgångar 16 879 17 823 18 105

Varulager 10 427 8 210 8 178

Kortfristiga fordringar 7 568 8 881 6 000

Kassa och bank 49 536 4 594 72 940

Summa omsättningstillgångar 67 531 21 685 87 118

Summa tillgångar 84 410 39 508 105 223

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 62 650 7 909 81 474

Långfristiga skulder 10 900 11 400 10 900

Kortfristiga skulder 10 860 20 199 12 849

Summa eget kapital och skulder 84 410 39 508 105 223

FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL 2017 2016 2016

Belopp i tusental kronor (KSEK) JAN-JUNI JAN-JUNI JAN-DEC

Ingående eget kapital 81 474 28 147 28 147

Periodens resultat efter skatt -18 824 -20 238 -45 763

Nyemission 1 649

Övrigt tillskjutet kapital 97 441

Utgående eget kapital 62 650 7 909 81 474

NYCKELTAL 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Antal aktier, tusental 35 112 18 622 35 112

Eget kapital/aktie, SEK 2 0 2

Soliditet 74% 20% 77%

Kassalikviditet 526% 67% 614%
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 

de som tillämpades i årsredovisningen för 2016 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas 

i tusental svenska kronor (KSEK) om inget annat anges.

DEFINITIONER
OMSÄTTNING PER AKTIE    RESULTAT PER AKTIE EFTER SKATT

Total omsättning i relation till antal aktier  Resultat efter skatt i relation till antal aktier

RÖRELSEMARGINAL    EBITDA

Rörelseresultat i relation till total omsättning Rörelseresultat exkl. av- och nedskrivningar

EBITDA MARGINAL    EGET KAPITAL/AKTIE

EBITDA i relation till total omsättning  Eget kapital i relation till antal aktier

SOLIDITET     KASSALIKVIDITET

Eget kapital i relation till totala tillgångar  Kortfristiga fordringar plus likvida medel i rela-   

      tion till kortfristiga skulder

AKTIEN
Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag  

förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapitalet i Heliospectra uppgår till 3 511 157,60 kronor fördelat på 35 111 576 aktier med ett kvotvärde om 0,10 

kronor.

Heliospectras aktier och teckningsoptioner handlas på First North från den 18 juni 2014.

Aktiens kortnamn på First North: HELIO

ISIN-kod för aktien: SE0005933082

Heliospectra kan också handlas via en s.k. ADR i USA på OTC Markets genom BNYMellon.

ADR har som kortnamn på OTCMarkets OTCQB: HLSPY

CUSIP koden för ADR: 423281104

Certified Adviser

Redeye AB

Box 7141, 103 87 Stockholm
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ÄGARFÖRTECKNING

 

TECKNINGSOPTIONER FÖR LEDANDE  
BEFATTNINGSHAVARE
Vid årsstämman den 14 juni 2016 beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare 

och personal. Det omfattar 770 000 optioner där varje option ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs 

om 14 kronor per aktie under tiden 1 september 2018 till och med den 31 oktober 2018. Utspädningen kan utifrån 

detta komma att bli ca 2 %.

Vid årsstämman den 14 juni 2017 beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och 

personal. Det omfattar 770 000 optioner där varje option ger rätt att teckna en ny aktie under tiden 1 september 

2019 till och med den 31 oktober 2019. Utspädningen kan utifrån detta komma att bli ca 2 %.

AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ÄGARANDEL

WELAND VÄRDEPAPPER AB 6 952 841 19,8%

WELAND STÅL AB 5 114 811 14,6%

MIDROC NEW TECHNOLOGY AB 3 547 686 10,1%

STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 2 393 409 6,8%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, 
AVANZA PENSION

 1 971 841 5,6%

BANK OF NEW YORK, W9 1 684 546 4,8%

PIBA AB 386 000 1,1%

MAGOWNY INVEST AB 340 689 1,0%

NORDNET  
PENSIONSFÖRSÄKRING AB

284 141 0,8%

BELMONDO AB 260 800 0,7%

ÖVRIGA ÄGARE 12 174 812 34,7%

SUMMA: 35 111 576 100,0%

Totalt antal aktieägare uppgår till cirka 3 200.
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HELIOSPECTRA I KORTHET
Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq OMX First North)  

grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljusteknologi 

för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter 

baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen  

tillsammans med ett unikt sätt att tillgodogöra modern LED- 

teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat 

expandera på den internationella marknaden. Företaget har rest 

cirka 33 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner 

dollar genom akademiska stipendier. Heliospectra har också  

mottagit ett flertal utmärkelser för sin framtidstänkande  

teknologi. För ytterligare information hänvisas till Heliospectras 

”Inbjudan till teckning av aktier november 2016”,  

http://ir.heliospectra.com/sv/aktien/ samt Årsredovisning 2016, 

http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/.
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Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Ali Ahmadian, +46 (0)722-036344, ali.ahmadian@heliospectra.com

Styrelseordförande Andreas Gunnarsson, +46 (0)702-040945, andreas.gunnarsson@midroc.se

CFO Håkan Bengtsson, +46 (0)705-558902, hakan.bengtsson@heliospectra.com
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