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När vi så här i sommartider summerar första 
halvåret så känns det positivt att vi ökat omsätt-
ningen med nästan 150 % jämfört med föregående 
år. Att vi sedan i slutet av senaste kvartalet fått in 
en beställning på 4,6 MSEK från ett stort interna-
tionellt ”agtech-bolag” är ännu ett bevis på att vår 
kraftiga expansion fortsätter. Positivt är också att 
vår bruttomarginal ökar och nu är över 30 %.

Alla våra marknadssatsningar bär frukt. Vi har 
etablerat ett slagkraftigt team i USA – omfattan-
de försäljning och marknadsföring, jämte support 
för teknik och odlingskompetens – som samarbe-
tar väl med teamet i Sverige.

När vi mäter alla våra sälj- och marknadsaktivi-
teter och jämför med förra året, så har storleken 
på potentiella kunder och affärer ökat markant.  
Visserligen ska man vara medveten om att större 
affärer också har en benägenhet att ta längre tid, 
men samtidigt noterar vi att vi förlorar allt färre 
affärer. Och när det väl händer så är det oftast för 
att man valt att ännu en tid fortsätta köpa tradi-
tionella HPS lampor.

Trenden är annars tydlig att marknaden för odling 
av medicinsk cannabis växer kraftigast just nu, 
eftersom dessa kunder ofta gör helt nya instal-
lationer. Växthusmarknaden är totalt sett större 
men där sitter man oftast med befintliga investe-
ringar som ska skrivas av, vilket gör att nyinstalla-
tionerna blir färre på kort sikt. Däremot ser vi en 
ökad aktivitet inom s.k. vertikal odling och inom 
automation, där våra system passar väl in och vi 
har haft framgång redan tidigare. Sedan ska vi 
inte underskatta den s.k. agtech-marknaden, som 
omfattar företag, institut och universitet, vilket 
understryks av den ordern på 4,6 MSEK vi nyligen 
tog.

Alla dessa tre marknadssegmenten närmar sig nu 
varandra. Det ser vi bl.a. genom att personal rör 

sig fritt mellan segmenten och för sin kunskap 
vidare. En effekt är att växthusbranschen börjar 
odla mer och mer inomhus samtidigt som odlare 
av medicinsk cannabis börjar odla i växthus. Detta 
är goda nyheter för oss som har produkter som 
passar in väl på alla dessa områden och som också 
är anpassade för automation och koppling mot 
intelligenta system.

En växande marknad innebär självklart också 
konkurrens. Bland konkurrenterna räknar vi nu 
även in större bolag som exempelvis Philips och 
Gavita. Heliospectra står sig dock väl mot dessa 
– inte minst för att vi är en av få mindre aktörer 
som agerar professionellt och långsiktigt på den 
internationella marknaden. Det är tydligt att det 
uppskattas av våra kunder.  

Vi får ofta besök av kunder som utvärderar oss 
också som företag när de ser över vår tillverk-
nings- och leveranskapacitet. Dessa utvärdering-
ar brukar vi klara med bravur. Att vara noterad 
skapar en transparens och legitimitet, som tillsam-
mans med en stark ägarbild bidrar till att vi alltid 
åtnjuter ett starkt förtroende.

Sammantaget så ser vi med tillförsikt på framti-
den och uppskattar verkligen stödet från alla våra 
aktieägare.

Staffan Hillberg, VD
Heliospectra AB (publ)

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

 • Redeye lanserar bolagsanalys av Heliospectra med titeln ”LED   

  Lightning Strikes Growers”

 • Heliospectra (publ) får bidrag på 500 000 kronor - ska utveckla   

  energi- och vatteneffektiv odling av plantor i Mellanöstern

 • Heliospectra genomför topprekrytering av ledande branschchef i  

  USA, Caroline N Wells

 • Heliospectra tar hem stororder värd 2,2 miljoner kronor från odla- 

  re i Washington State

 • Heliospectra vinner ny order i Kanada värd 650 000 SEK

APRIL – JUNI

 • Skandinavisk algproducent väljer Heliospectras LX60 LED-belys-  

  ning, ordern värderad till 1,4 miljoner SEK

 • Heliospectra tillkännager vattenkyld LED lampa för kommersiellt   

  bruk - första applicering blir i rymden

 • Heliospectra presenterar forskningsresultat vid 8th International   

  Symposium on Light in Horticulture

 • Heliospectra deltar på GreenTech 2016, en av världens största   

  mässor för odlingsteknik

 • The Grove Nevada upplever oöverträffade positiva resultat från   

  deras odling med Heliospectras LED odlingslampor

 • Heliospectra mottar en order värderat till 4,6 miljoner kronor från  

  ett stort internationellt Agtech bolag.
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FINANSIELL RAPPORT
OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - JUNI

Nettoomsättningen uppgick till 9 868 (3 977) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -20 153 (-14 104) 

KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -20 238 (-14 237) KSEK 

eller -1 (-1) kronor per aktie.

KASSAFLÖDE JANUARI - JUNI

Rörelsens kassaflöde var -23 991 (-15 521) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -14 254 (1 100) KSEK. 

Heliospectra erhöll under Q2 en lånefinansiering om sammanlagt 12 180 KSEK bestående av brygglån 

från Weland AB 7 500 KSEK, Midroc New Technology AB 2 500 KSEK samt Stiftelsen Industrifonden 

2 180 KSEK. I juli d.v.s. efter periodens slut erhölls ytterligare brygglån från Weland AB 6 231 KSEK 

och Midroc New Technology AB 1 589 KSEK. Samtliga brygglån förfaller med återbetalning senast 

2016-12-31.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till Heliospectras memoran-

dum april/maj 2014 på sidorna 9-12, http://ir.heliospectra.com/aktien/prospekt/ samt Årsredovisning 

2015 på sidorna 20-21, http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/
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HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
 • Heliospectra erhåller beställning från odlare av Cannabis i Alaska

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

av LX60-serien. Försäljningsarbetet kommer att vidare intensifieras. Styrelsen lämnar ingen kvantifierad 

prognos för 2016, men sammantaget bedömer styrelsen att bolaget står väl positionerat för såväl accele-

rerad försäljning som leverans.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
 • Delårsredogörelse Q3  2016-10-28

 • Bokslutskommuniké 2016 2017-02-24

GÖTEBORG DEN 26 AUGUSTI 2016,

STYRELSEN
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Koncernens Resultaträkning 2016 2015 2015
Belopp i tusental kronor (KSEK) jan-juni jan-juni jan-dec

Nettoomsättning 9 868 3 977 13 686
Övriga rörelseintäkter 1 028 1 406 2 244 Inc -57

10 896 5 383 15 930
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -6 844 -2 885 -12 109
Övriga externa kostnader -13 500 -8 962 -19 668 Inc läggs som personalkostnad
Personalkostnader -8 569 -5 776 -12 438 Inc läggs som personalkostnad, +57 elim
Av- och nedskrivningar -2 136 -1 864 -3 887
Övriga rörelsekostnader -188
Rörelseresultat -20 153 -14 104 -32 360
Rörelsemarginal neg neg neg
Summa finansiella poster -85 -133 -1 594
Resultat före skatt -20 238 -14 237 -33 954

Skatt
Resultat efter skatt -20 238 -14 237 -33 954

Koncernens kassaflödesanalys 2016 2015 2015
Belopp i tusental kronor (KSEK) jan-juni jan-juni jan-dec

Kassaflöde före förändring rörelsekapital -18 102 -12 373 -30 067
Förändring av rörelsekapital -5 889 -3 148 -809 -498 i justering
Rörelsens kassaflöde -23 991 -15 521 -30 876
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 443 -1 267 -4 103
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 180 17 888 47 700
Periodens kassaflöde -14 254 1 100 12 721

Likvida medel vid periodens början 18 848 6 127 6 127
Likvida medel vid periodens slut 4 594 7 227 18 848 Inkl Inc 539

Nyckeltal 2016 2015 2015
jan-juni jan-juni jan-dec

Omsättning per aktie, SEK 0,6 0,4 0,9
Resultat per aktie efter skatt, SEK -1 -1 -2
Rörelsemarginal, % neg neg neg
EBITDA, KSEK -18 017 -12 240 -28 473
EBITDA marginal, % neg neg neg

Koncernens Balansräkning 6/30/16 6/30/15 12/31/15
Belopp i tusental kronor (KSEK)
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 16 323 14 892 16 083
Materiella anläggningstillgångar 1 500 1 617 1 239

"1
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Rörelsemarginal, % neg neg neg
EBITDA, KSEK -18 017 -12 240 -28 473
EBITDA marginal, % neg neg neg

Koncernens Balansräkning 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
Belopp i tusental kronor (KSEK)
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 16 323 14 892 16 083
Materiella anläggningstillgångar 1 500 1 617 1 239
Summa anläggningtillgångar 17 823 16 509 17 322

Varulager 8 210 4 844 6 846
Kortfristiga fordringar 8 881 6 002 6 930 Inkl Inc 396
Kassa och bank 4 594 7 227 18 848 Inkl Inc 539
Summa omsättningstillgångar 21 685 18 073 32 624

Summa tillgångar 39 508 34 582 49 946

Eget kapital och skulder
Eget kapital 7 909 1 862 28 147
Långfristiga skulder 11 400 11 400 11 400
Kortfristiga skulder 20 199 21 320 10 399
Summa eget kapital och skulder 39 508 34 582 49 946 0

Förändring koncernens eget kapital 2016 2015 2015
Belopp i tusental kronor (KSEK) jan-juni jan-juni jan-dec
Ingående eget kapital 28 147 16 099 16 099
Periodens resultat efter skatt -20 238 -14 237 -33 954
Nyemission 483
Övrigt tillskjutet kapital 45 519
Utgående eget kapital 7 909 1 862 28 147

Nyckeltal 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31
Antal aktier, tusental 18 622 13 791 18 622
Eget kapital/aktie, SEK 0 0 2
Soliditet 20 % 5 % 56 %
Kassalikviditet 67 % 62 % 248 %
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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). Redovisningsprinci-

perna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2015 och som be-

skrivs 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 ak-
tieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Eurocle-
ar Sweden.

Aktiekapitalet i Heliospectra uppgår till 1 862 219,60 kronor fördelat på 18 622 196 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

G&W Fondkommission

111 43 Stockholm
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TECKNINGSOPTIONER FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Vid årsstämman den 14 juni 2016 beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledande befatt-

ningshavare 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 4 %.

Totalt antal aktieägare uppgår till cirka 1 800. 

  

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 4 %. 

Aktieägare Antal aktier Ägarandel

Weland Värdepapper AB 3 973 052 21,3%

Weland Stål AB 2 922 750 15,7%

Stiftelsen Industrifonden 2 034 000 10,9%

Midroc New Technology AB 2 027 250 10,9%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension  818 216 4,4%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 405 079 2,2%

Magowny Invest AB 340 691 1,8%

Bank of New York, NQI 313 404 1,7%

PIBA AB 311 000 1,7%

Belmondo AB 260 800 1,4%

Övriga ägare 5 215 954 28,0%

Summa: 18 622 196 100,0%

Heliospectra AB (publ)  Halvårsrapport januari-juni 2016, sid  /9 8
Org.nr 556695-2205 
Box 5401 
SE-402 29 Göteborg 
Tel: +46 (0)31 - 40 67 10 
www.heliospectra.com
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HELIOSPECTRA I KORTHET
Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq OMX First 

North) grundades 2006 och specialiserar sig på intelli-

gent 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 21 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 infor-

mation hänvisas till Heliospectras memorandum april/

maj 2014, http://ir.heliospectra.com/aktien/prospekt/ 

samt Årsredovisning 2015, http://ir.heliospectra.com/

finansiella-rapporter/
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Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Staffan Hillberg, +46 (0)708-365944, staffan@heliospectra.com

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

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



For more info visit our website: www.heliospectra.com or store.heliospectra.com

Box 5401
SE-402 29 Göteborg

Org. nr: 556695-2205
Tel: +46 31 40 67 10

www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ)


