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Heliospectra AB (publ)

Ett av våra första strategiska initiativ var att förtydliga och 
betona våra belysningslösningars värdeerbjudande, som 
sträcker sig långt utöver minskade elkostnader. Allt fler  
odlare har sett hur Heliospectras lösning gör det möjligt 
för dem att öka avkastningen, få en enhetlig produk-
tion och produktkvalitet samt accelererade skördecykler  
med förbättrad kvalitet varmed en mindre mängd grödor 
går till spillo. Under det gångna året hade jag stor glädje 
av att träffa odlingskunder världen över. Jag fick veta att 
odlarna särskilt uppskattar det ekonomiska värde som  
Heliospectras produkter medför, men också vårt  
engagemang för att erbjuda den expertis och de lösningar 
som exakt passar deras behov uppskattas. Det bekräftar  
det riktiga i vårt  beslut att sätta odlare snarare än 
produkter i fokus över alla affärsenheter.

Heliospectra kunde därmed uppvisa en stark resultat- 
utveckling som höll i sig under de tre sista kvartalen 
2017. Nyckeltal som orderingång och nettoomsättning 
växte med 93 % respektive 56 % jämfört med 2016. Den  
betydande tillväxten, främst pådriven av projekt i USA 
och Kanada, är också ett resultat av nya organisatoriska 
och operationella synergier som har uppnåtts genom att  
tillämpa både lokal och global expertis för att stärka  
kunderbjudandet.

I linje med vår strategi att stärka marknadsandelen bland 
matodlare säkrade vi kontrakt med ledande producenter 
av sallat och tomater. Samtidigt utvidgade vi vår  
produktportfölj i växande segment som odling för  
medicinska syften och för forskningsändamål. Under 2017 
tillgodosåg vi också den starka efterfrågan från agtech- 
företag. De är väl medvetna om hur vår produktlinjes 
unika värdeerbjudande kan bistå till deras forskning och  
immaterialrättsutveckling.

Som ett resultat av vårt innovationstänkande intro- 
ducerade vi HelioCORETM under tredje kvartalet. Det 
är det första och enda kontrollsystemet för belysning 
som ger odlare möjlighet att på förhand beräkna kvoter,  
standardisera produktionen och öka avkastningen 
året runt genom SMARTA lösningar och system. Den  
banbrytande tekniken är vårt svar på odlarnas tydliga  
behov att förbättra sina ekonomiska resultat och vinna  

förhandlingsfördelar på marknaden. HelioCORETM har rönt 
stort intresse hos odlare världen över och vi ser fram emot 
att officiellt lansera produkten i slutet av första kvartalet 
2018.

Vidare har vi färdigställt Heliospectra Technical Services för 
lansering i januari 2018. Konsulttjänsterna gör det möjligt 
för odlare att snabbare nå sina produktions- och affärsmål.  
Ett urval av dessa tjänster inkluderar skräddarsydda  
belysningsstrategier och ”speed-breeding”-tester för 
att snabbt förbättra hur väl grödan presterar, men också  
tjänster kring teoretisk och praktisk utbildning 
 i effektiv användning av intelligent belysning. 

Samtidigt som verksamheten växte och vi utökade vårt 
kunderbjudande lyckades vi både höja bruttomarginalen 
med 9 procent (3,2 procentenheter) och minska drifts-
kostnaderna med 12 % genom förbättrad produktivitet, 
effektivitet och driftskontroll. Trots makroekonomiska  
utmaningar, som ofördelaktiga valutakurser på  
nyckelmarknader, förbättrade vi vårt rörelseresultat med 
23 %. För första gången tog vi betydande steg mot en mer 
positiv EBITDA jämfört med tidigare år. 

När jag ser framåt mot 2018 gör jag det med tilltro. Vår 
produktlinje håller högsta kvalitet och vi har tidigare  
bevisat att vi kan förbättra vårt affärsresultat.  
Lönsamheten torde stärkas ytterligare tack vare det 
faktum att vi kontinuerligt utvecklar och levererar  
marknadsledande lösningar och tjänster som direkt svarar  
mot odlarnas behov. De strategiska förändringar som  
genomfördes 2017 ger Heliospectra goda förutsättningar 
att uppfylla sin vision.

Avslutningsvis vill jag tacka vårt team och alla  
våra intressenter för deras viktiga bidrag under året. Med 
ett orubbligt stöd fortsätter vi vår utveckling mot att bli 
det ledande och mest värdedrivna företaget inom belys-
ning för växtodling.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

VDs Kommentar

Under inledningen av 2017 påbörjade vi arbetet att förändra olika 
aspekter av Heliospectras affärsverksamhet för att på kort och lång 
sikt bättre kunna skapa värde för både kunder och investerare. När 
vi nu ser tillbaka på dessa beslut kan vi vara stolta över vår prestation och kämparanda. Genom att 
implementera den nya strategin tog vi betydande steg mot ökade inkomster, stärkt marknadsledande 
ställning och förbättrat verksamhetsresultat.

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 odlings- 
 anläggningen 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 kontroll- 
 system Cortex (http://ir.heliospectra.com/sv/article/heliospectra-ab-introducerar-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.

JULI – SEPTEMBER

• 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  
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Viktiga händelser
 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 1 048 273kr ( 92 248 £ ).
• Heliospectra tillkännager att en ny Fortune 500 Global AgTech-kund väljer Heliospectras intelligenta LED- 
 belysningslösningar. Ordern, som värderas till 583 333kr ($ 70 000 USD) 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 tillkännager order från Heliospectras italienska återförsäljare Ageon S.r.l. Ordern går till en av  
 Italiens ledande kommersiella tomatodlare Gandini Antonio S.S. i norra Italien. Målet med installationen är att  
 förbättra växtkvaliteten och öka avkastningen. Ordern värderas till 805 000kr ($ 99 000 USD).
• Heliospectra annonserar en andra order från The Grove Nevada. Den framstående odlingsanläggningen i Las  
 Vegas Nevada standardiserade på Heliospectras LED-belysningslösningar och teknologi redan 2015. The Grove  
 har sedan dess uppnått exceptionella resultat när det gäller att accelerera skörden och samtidigt kontrollera  
 odlingen för att leverera konsekventa medicinska profiler på cannabisplantorna. Ordern värderas till 1 749 667 kr  
 ($ 209 960 USD).
• Heliospectra meddelar en tredje order från The Grove Nevada. Efter att ha standardiserat på Heliospectras  
 LED-belysningslösningar och teknik 2015 har de fortsatt uppnå konsekventa resultat och högkvalitativ  
 medicinsk cannabis. Den nya ordern värderas till 1 803 109 kr ($ 224,064 USD) och följer expansionen av deras  
 kommersiella odlingsanläggning i Nevada.

OKTOBER - DECEMBER

• Heliospectra meddelar om ett nytt samarbete med NYSK Holdings, en toppmodern medicinsk cannabis- 
 anläggning i Makedonien. Odlaren har valt att samarbeta med Heliospectra för att kunna erbjuda patienter en  
 produkt i läkemedelsklass för kroniska sjukdomar. Investeringen värderas till cirka 1 016 000 kr ($ 125 000 USD). 
• Heliospectra tillkännager en order från Medical 420, en odlingsanläggning i Makedonien som specialiserar sig  
 på att producera medicinsk cannabis. Odlingsanläggningen investerar i Heliospectras marknadsledande  
 LED-belysningslösningar för att förbättra kvaliteten, påskynda skördecyklerna och öka avkastningen. Ordern  
 värderas till 984 000kr ($ 117 000 USD).
• Heliospectra meddelar om en ny order från Greenbelt Microgreens. Greenbelt Microgreens är Kanadas största  
 producent av microgreens med växthus i Ontario och British Columbia. De kommer att installera  
 Heliospectras fullt kontrollerbara LX50-serie med målet att nå kontinuerligt hög avkastning och överlägsen  
 kvalitet året runt. Ordern värderas till ca 1 000 000kr ($ 151 254 CA). 
• Heliospectra kommer att demonstrera företagets intelligenta belysningslösningar och nya HelioCORETM  
 kontrollsystem i monter # 3607 under MJ BizCon den 15-17 november 2017 i Las Vegas Convention Center, Las  
 Vegas, Nevada.
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• Heliospectra byter namn på det nyligen tillkännagivna kontrollsystem CORTEX till HelioCORE™, gällande från  
 den 16 november 2017. Det nya kontrollsystemet för belysning introducerades i juli i år och kommer att vara  
 tillgängligt för kommersiell försäljning under första kvartalet 2018.
• Heliospectra är stolt över att kunna meddela att de har rankats som det näst snabbast växande teknik- 
 företaget i Sverige i Deloittes prestigefyllda Sweden Technology Fast 50.
• Heliospectra meddelar en ny order från Sokaogon Medicinal Corporation (SMC) i Mole Lake, Wisconsin.  
 Sokaogon Medicinal Corporation inriktar sig på industriell hampodling för medicinskt bruk. Ordern värderas till  
 1 948 186kr ($ 232 704 USD).
• Heliospectra meddelar en ny order från University of Adelaide. Universitetets Waite Campus har mottagit en  
 större investering för att uppgradera tekniken på deras Plant Accelerator® och har valt Heliospectras LED- 
 belysningslösningar för en mer hållbar belysningslösning. Ordern värderas till 909 000kr ($ 109 494 USD).
• Heliospectra meddelar en sjätte order från ett globalt Fortune 500 AgTech-bolag. Följande order inkluderar  
 Heliospectras E60-serie och signalerar att ledande AgTech-bolag fortsätter standardisera med Heliospectras  
 beprövade LED-lösningar. Ordern som är värderad till ca 2 723 000 kronor ($328 482 USD) kompletterar fem  
 tidigare order från den här kunden under 2015 och 2017.
• Heliospectra meddelar en ny order från Revered of Aurora, Colorado. Revered som inriktar sig på både  
 medicinska- och rekreationsprodukter har varit ett ledande företag på Colorados cannabismarknad sedan  
 2014. De har valt att investera i Heliospectras intelligenta LX60 LED-belysningslösning som en del av deras  
 fortsatta expansIon och utökade varumärkesportfölj. Ordern värderas till 741 740 kr ($ 88 130 USD).

Finansiell Rapport

OMSÄTTNING OCH RESULTAT OKTOBER - DECEMBER
Nettoomsättningen uppgick till 16 489 (6 864) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -7 478 (-12 468) KSEK, innebärande en 
negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -7 470 (-15 354) KSEK eller -0,21 (-0,44) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - DECEMBER
Nettoomsättningen uppgick till 36 039 (23 053) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -33 089 (-42 784) KSEK, innebärande 
en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -33 171 (-45 763) KSEK eller -0,94 (-1,30) kronor per aktie. Under 
2017 har lampor från 2014-2016 som dels varit utlånade dels använts i marknadsföringssyfte skrivits bort då de inte längre 
betingar ett kommersiellt värde. Detta har belastat resultat med 1 219 KSEK.

KASSAFLÖDE OKTOBER - DECEMBER
Rörelsens kassaflöde var -3 556 (-2 009) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -4 543 (60 556) KSEK.

KASSAFLÖDE JANUARI - DECEMBER
Rörelsens kassaflöde var -29 511 (-39 377) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -32 307 (54 092) KSEK.

        JANUARI - DECEMBER

KSEK 2017 2016

Orderingång 43 814 22 729 93%

Nettoomsättning 36 039 23 053 56%

Rörelseresultat -33 089 -42 784 23%

Resultat före skatt -33 171 -45 763 28%
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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/.

Händelser efter periodens slut
• Heliospectra annonserar en ny order från en nordamerikansk återförsäljare. Slutkunden, en kanadensisk odlare, 
bygger en ny toppmodern högpresterande medicinsk odlingsanläggning i östra Kanada. Ordern inkluderar Heliospectras 
intelligenta LX60 LED-belysningslösning och värderas till 5 488 411 kronor ($ 651 200 USD).
• Heliospectra kommer att demonstrera företagets intelligenta belysningslösningar, tekniska tjänster och nya kontroll-
systemet HelioCORE på IPM Essen i monter #7A27 den 23-26 januari i Essen, Tyskland. Samt på kommande Fruit Logistica 
den 7-9 februari i Berlin, Tyskland, då i hall 8.1 monter #B-16.

Framtidsutsikter
Lanseringen av HelioCore i kombination med den installerade basen av vår intelligenta belysningsportfölj, främst LX-serien, 
skapar tillväxtmöjligheter genom att generera återkommande intäkter. Försäljningsinsats och geografisk expansion kommer 
att intensifieras ytterligare. Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2018, men sammantaget bedömer styrelsen att 
bolaget står väl positionerat för såväl accelererad försäljning som leverans.

Kommande informationstillfällen
• Delårsredogörelse jan-mars 2018-04-27

• Årsstämma   2018-06-14

• Halvårsrapport jan-juni  2018-08-24

• Delårsredogörelse jan-sep 2018-10-26

Göteborg den 23 februari 2018,

Styrelsen
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2017 2016 2017 2016

Belopp i tusental kronor (KSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 16 489 6 864 36 039 23 053

Övriga rörelseintäkter 125 1 970 729 3 189

16 614 8 834 36 768 26 242

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -10 817 -4 423 -22 347 -15 763

Övriga externa kostnader -7 025 -10 411 -23 715 -30 778

Personalkostnader -5 188 -5 366 -19 476 -18 147

Av- och nedskrivningar -1 062 -1 102 -4 319 -4 338

Rörelseresultat -7 478 -12 468 -33 089 -42 784

Rörelsemarginal neg neg neg neg

Summa finansiella poster 8 -2 886 -82 -2 979

Resultat före skatt -7 470 -15 354 -33 171 -45 763

Skatt

Resultat efter skatt -7 470 -15 354 -33 171 -45 763

Koncernens kassaflödesanalys 2017 2016 2017 2016

Belopp i tusental kronor (KSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Kassaflöde före förändring rörelsekapital -6 408 -14 252 -28 852 -41 425

Förändring av rörelsekapital 2 852 12 243 -659 2 048

Rörelsens kassaflöde -3 556 -2 009 -29 511 -39 377

Kassaflöde från investeringsverksamheten -937 -1 375 -2 296 -5 121

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -50 63 940 -500 98 590

Periodens kassaflöde -4 543 60 556 -32 307 54 092

Likvida medel vid periodens början 45 176 12 384 72 940 18 848

Likvida medel vid periodens slut 40 633 72 940 40 633 72 940

Nyckeltal 2017 2016 2017 2016

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Resultat per aktie efter skatt, SEK -0,21 -0,44 -0,94 -1,30

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg

EBITDA, KSEK -6 416 -11 366 -28 770 -38 446

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

Belopp i tusental kronor (KSEK)

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 14 934 16 519

Materiella anläggningstillgångar 1 148 1 586

Summa anläggningtillgångar 16 082 18 105

Varulager 7 589 8 178

Kortfristiga fordringar 10 021 6 000

Kassa och bank 40 633 72 940

Summa omsättningstillgångar 58 243 87 118

Summa tillgångar 74 325 105 223

Eget kapital och skulder

Eget kapital 48 303 81 474

Långfristiga skulder 10 400 10 900

Kortfristiga skulder 15 622 12 849

Summa eget kapital och skulder 74 325 105 223

Förändring koncernens eget kapital 2017 2016

Belopp i tusental kronor (KSEK) jan-dec jan-dec

Ingående eget kapital 81 474 28 147

Periodens resultat efter skatt -33 171 -45 763

Nyemission 1 649

Överkursfond 97 441

Utgående eget kapital 48 303 81 474

Nyckeltal 2017-12-31 2016-12-31

Antal aktier, tusental 35 112 35 112

Eget kapital/aktie, SEK 1 2

Soliditet 65% 77%

Kassalikviditet 324% 614%
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Redovisningsprinciper och noter
Bokslutskommunikén 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 relation

      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.
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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

Ägarförteckning

Totalt antal aktieägare uppgår till cirka 3 300.

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

 1 900 991 5,4%

Bank of New York Mellon, corp. W9 1 777 992 5,1%

PIBA AB 386 000 1,1%

Magowny Invest AB 340 689 1,0%

Belmondo AB 260 800 0,7%

Chrilotte AB 260 800 0,7%

Övriga ägare 12 175 557 34,7%

SUMMA: 35 111 576 100,0%
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Teckningsoptioner för ledande befattningshavare
Vid årsstämman den 14 juni 2016 beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och perso-
nal. 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 
procent.
Vid årsstämman den 14 juni 2017 beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och perso-
nal. 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 %.

Certified Adviser
Redeye AB
Box 7141
103 87 Stockholm

Heliospectras 
Kompletta 
Lösningar



2017
Bokslutskommuniké

Org. nr 556695-2205
Box 5401

SE-402 29 Göteborg

Tel: +46 (0)31 - 40 67 10
www.heliospectra.com

Bokslutskommuniké 2017
Sida 13 /14

Heliospectra AB (publ)

Heliospectra i korthet
Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq OMX First North) 
grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljustek-
nologi 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 framtidstän-
kande teknologi. För ytterligare information hänvisas till He-
liospectras ”Inbjudan till teckning av aktier november 2016”, 
http://ir.heliospectra.com/sv/aktien/ samt Årsredovisning 
2016, http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/.

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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