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Sammanfattning av perioden
” Ett starkt kvartal trots osäkra tider”

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 13 525 (6 170) TSEK vilket motsvarar en omsätt-
ningsökning med 119 (62) %. Rörelseresultatet uppgick till -984 (-4 435) TSEK.

 
Januari till mars 2020
• Den ledande norska färgtillverkaren Jotun lanserade i mars två nya marinfärger baserade på 

I-Techs egenutvecklade antifouling-komponent Selektope®.
• Under mars tillträdde Per Svensson som försäljningsdirektör för I-Tech. Per kommer senast 

från Emerson Automation Solutions i rollen som Director, Global Sales and Aftermarket Marine 
Solutions.

• Den pågående COVID-19 pandemin har under början av 2020 inneburit ett tillfälligt produk-
tionsstopp på varven i framförallt Kina, vilka nu är åter i produktion. Vidare har restriktioner in-
förts i Indien där I-Techs produktion och leveranser utgår ifrån. Produktionsstoppet på varven 
inföll under en period med normal låg efterfrågan på I-Techs produkter och hitintills har inte 
I-Tech påverkats negativt med mer än att leveranskostnader ökat. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

2

Rullande 12-månaders omsättning

Alla belopp i TSEK
2020 

jan-mar
2019 

jan-mar
2019 

jan-dec
2018 

jan-dec
Nettoomsättning 13 525 6 170 45 574 28 947
Rörelseresultat -984 -4 435 -7 019 -13 625
Rörelseresultat före avskrivningar 1 004 -2 378 1 220 -6 392
Resultat efter skatt -532 -4 469 8 427 -13 737
Rörelsens kassaflöde 296 -573 -4 763 -11 945
Eget kapital vid periodens slut 110 876 98 512 111 408 102 981
Likvida medel vid periodens slut 38 993 45 802 38 940 46 538
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Trots att det första kvartalet kännetecknats 
av nedstängningar på flera nyckelmarknader 
i Asien lyckades vi öka vår försäljning med 
119 procent till 13,5 MSEK (6,2) jämfört 
med motsvarande kvartal föregående år. 
Förbättringen beror dels på att verksam-
heterna på nyckelmarknaden tog fart 
igen under mars, dels på att våra kunder 
räknar med en relativt hög aktivitet på varv 
runt om i Asien och mellanöstern under 
kommande månader. Osäkerheten kring 
hur den pågående pandemin kommer att 
utvecklas och hur den kan komma att påverka 
marknaden framåt under resten av året är 
dock fortsatt stor.

Det är glädjande att varvsnäringen i Kina, Japan 
och Korea under slutet av perioden återgått till 
en någorlunda normal industriell aktivitet och att 
vår största kund, Chugoku  Marine  Paints, andas 
optimism och trots omständigheterna har lyckats 
upprätthålla produktionen på viktiga marknader. 
Samtidigt, ur ett operativt perspektiv, har det varit 
en turbulent tid där bland annat nedstängningen i 
Indien ställt oss inför utmaningar i och med att den 
påverkat våra leveranser från underleverantörer. Vi 
förmådde trots detta möta våra kunders efterfrågan 
och även om det skedde till priset av ökade transport-
kostnader lyckades vi hålla bruttomarginalen uppe 
och i paritet med samma kvartal året innan. För 
första kvartalet uppgick bruttomarginalen till 45% 
(44%) och den operativa verksamheten uppvisade 
återigen ett positivt EBITDA på 1,0 (-2,3) MSEK. 
Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades avsevärt 
och uppgick till -1,0 MSEK (-4,4) vilket innebär att vi 
i enlighet med plan fortsätter närma oss ett positivt 
rörelseresultat.

Utöver att vi lyckats hålla ihop kvartalet på ett bra sätt 
så är jag också mycket nöjd med att Jotun, världens 
ledande marina färgtillverkare, under perioden 
meddelat att de lanserat två produkter innehållande 
Selektope®. Jotun motiverar lanseringen med att de 
vill erbjuda bästa möjliga skydd mot marin påväxt på 
fartyg som ligger still under längre perioder, särskilt 
inom nybyggnation (s.k. outfitting). Lanseringen av 
produkterna SeaQuantum Pro Ace och SeaForce 
Active Ace innebär att Selektope® används i två 
olika teknologiplattformar på olika kostnadsnivåer 

VD ord

vilket öppnar för en bredare kundkrets. Produkterna 
kommer i första hand finnas tillgängliga i Korea och i 
Kina och införsäljningsarbetet har nu initierats varpå 
vi hoppas på stigande efterfrågan i takt med att 
Jotun säkrar nybyggnationsaffärer. 

Tre av världens största färgbolag har nu officiellt 
lanserat Selektope®-baserade produkter på 
marknaden, något som bidrar positivt till kvartalets 
resultat. Därutöver har vi fortsatt noterat ungefär 
samma efterfrågan som under tidigare kvartal från 
en icke namngiven kund. Det innebär att vi nu har en 
bra bas att växa affären från och rekryteringen under 
kvartalet av vår nya försäljningschef, Per Svensson, 
kommer framöver bidra till att ytterligare utveckla 
affären och lyfta I-Tech kommersiellt. 

Även om året trots störningar och oro startat bra 
rent finansiellt så leder den globala pandemin till 
fortsatt stor osäkerhet. Vi genomför därför olika 
åtgärder för att kunna möta eventuella försämringar 
av affärsklimatet. Så t ex. har vi bland annat skjutit 
på icke affärskritiska investeringar och är på god väg 
att säkra upp vårt lager för att reducera risken för 
leveranstörningar på grund av ytterligare lock-down.  

Med en kommersiell relation med fyra av de sex 
största färgtillverkarna i världen, ett starkt kvartal i 
ryggen och uthållig likviditet ser jag goda möjligheter 
att vi kommer igenom nuvarande situation på ett bra 
sätt och står väl positionerade när tillväxten åter tar 
fart igen.
 
Philip Chaabane, VD
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Verksamhet och struktur
I-Tech AB (publ) är ett biotechbolag som verkar 
inom material och kemi-sektorn och som utvecklar 
och säljer produkten Selektope®. Produkten 
används som påväxthämmande ingrediens i 
bottenfärgsystem för kommersiella fartyg. Bolagets 
verksamhet inriktar sig huvudsakligen på så kallade 
”antifouling coatings” men utveckling sker också för 
att potentiellt kunna skapa påväxtskydd i funktionella 
material såsom polyuretan. Bolagets kunder är de 
ledande globala marina färgbolagen och Asien är 
den dominerande marknaden.

I-Tech äger rättigheterna och innehar nödvändig 
kunskap för tillverkning. Bolaget startades 2000 
som ett spin-off företag från Göteborgs Universitet 
och Chalmers och har idag sitt säte på AstraZenecas 
BioVentureHub i Mölndal, söder om Göteborg.

Bolaget noterades under 2018 på Nasdaq 
First North Growth Market och genomförde en 
nyemission i samband med noteringen.  Totalt 
tillfördes bolaget 40 miljoner kronor, rensat från 
emissionskostnader, och bolaget har nu medel att 
genomföra strategiska satsningar för att nå uppsatta 
långsiktiga mål. Satsningarna inbegriper process 
och metodutveckling inom produktion i syfte att 
öka effektiviteten, utveckling av leverantörsbasen, 
expansion av den kommersiella styrkan i bolaget  
samt ökad R&D verksamhet för att stödja befintlig  
affär samt utveckla nya potentiella applikations-
områden. Till sist ingår en satsning på nya marknader 
där regulatoriska processer förväntas initieras 
framöver.

 

I-Tech var inbjuden att medverka på Sweden Sustaintech Ven-
ture Day 2020. Vi var ett av trettio sustaintech bolag som hand-
plockades av Sveriges ledande experter på miljörelaterade 
investeringar, som ett av Sveriges mest framgångsrika och 
snabbväxande bolag inom sektorn.  Bland eventets organisatö-
rer och partners fanns Energimyndigheten, Nasdaq, Business 
Sweden samt FN organet World Energy Council. På bild Sty-
relseordförande Stefan Sedersten och VD Philip Chaabane.
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Övrig information
Aktieinformation
Vid ingången av 2020 uppgick I-Techs aktiekapital 
till 23 816 914 kronor fördelat på 11 908 457 aktier. 
Kvotvärdet på samtliga aktier uppgår till 2 kronor 
och de har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och 
resultat.

I-Techs aktie är sedan den 29 maj 2018 listad på 
Nasdaq First North Growth Market vid Nasdaq 
Stockholm. Per den 31 mars 2020 uppgick antalet 
aktieägare till 2 386 stycken. Med en stängningskurs 
för aktien den 31 mars 2020 om 67,80 kronor 
uppgick bolagets börsvärde till 807 miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets väsentliga risker är primärt hänförliga till 
marknadsutveckling av Selektope®, produktions- 
risker relaterade till partners produktion och 
produktionskapacitet samt risker med immateriella 
tillgångar och produktutveckling.  För en utför-
ligare beskrivning av väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer  hänvisas  till I-Techs prospekt 
som  upprättades  i  samband med listnings-
emissionen samt bolagets årsredovisning för 2019.

Certified Adviser
I-Techs Certified Adviser på First North vid Nasdaq 
Stockholm är Erik Penser Bank.

Långsiktiga incitamentsprogram
Bolaget har inga långsiktiga incitamentsprogram för 
ledande befattningshavare eller personal.

Revision
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets 
revisor.

Ägarförteckning
Ägarförteckning redovisar status i bolaget per 
2020-03-31.

Ägare
Antal 

aktier
Ägarandel 

%
Pomona-gruppen 1 357 528 11,40%
Swedbank Robur 1 132 500 9,51%
Länsförsäkringar fonder 892 066 7,49%
Handelsbanken fonder 625 000 5,25%
Stefan Sedersten inkl. bolag 451 330 3,79%
Unionen 450 000 3,78%
Almi Invest bolag 425 164 3,57%
Andra AP fonden 390 837 3,28%
Aquamarine 371 390 3,12%
Avanza pension 357 126 3,00%
Fjärde AP fonden 325 133 2,73%
David Bendz 282 167 2,37%
Daniel Sandberg inkl. bolag 263 088 2,21%
Göran Wessman inkl. bolag 252 335 2,12%
Alcur fonder 235 531 1,98%
Futur pension 203 700 1,71%
Göran Källebo 175 000 1,47%
Philip Chaabane 153 899 1,29%
Övriga 3 564 663 29,93%
Totalt antal aktier 11 908 457 100,00%
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Finansiell information
Omsättning och resultat
Försäljningen för  perioden  uppgick  till  13 525  
(6 170) TSEK vilket ger en nettoomsättnings- 
förändring på 119 (62) %. Försäljningen är främst 
hänförlig till bolagets huvudkund Chugoku. Under 
Covid-19 pandemin har ännu inte lett till minskad 
försäljning men har inneburit vissa förseningar och 
höga fraktkostnader. 

Bruttomarginalen för perioden har i linje med 
bolagets planer varit stabil och ligger i linje med 
föregående år på 45 (44)%. Under perioden har 
bruttomarginalen påverkats negativt av ökade 
fraktkostnader till följd av lågt utbud på frakter i 
kölvattnet av Covid-19 pandemin.

Kostnadsstrukturen i bolaget ligger i linje med 
föregående år vilket innebär att den ökande totala 
bruttovinsten kraftigt förbättrar rörelseresultatet 
jämfört med föregående år, -984 (-4 435) TSEK. 
Utvecklingen innebär också att bolaget för fjärde 
kvartalet i rad uppvisar ett positivt rörelseresultat 
före avskrivningar, 1 004 (-2 378) TSEK.

Då bolaget nu finner sig en position där det är 
sannolikt att bolaget i framtiden kommer utnyttja 
upparbetade underskottsavdrag redovisas dessa 
i enlighet med K3:s regelverk. De uppskjutna 
skattefordringarna hänförliga till dessa underskott 
redovisas därmed i resultat- och balansräkning. 
Transaktionen har ingen kassapåverkan utan 
synliggör   den   positiva   effekt   som   möjliggörs 
på kassaflödet när bolaget i framtiden uppvisar 
skattemässiga vinster.

Kassaflöde
Periodens  kassaflöde  från  den  löpande 
verksamheten uppgick till 296 (-573) TSEK 
där resultatet står för 1 336 (-2 372) TSEK och 
rörelsekapitalet för -1 040 (1 799) TSEK. Förändring-
en i rörelsekapitalet är hänförlig till naturliga rörelser 
i fordringar och skulder. 

I-Tech har under perioden investerat -93 (-13) 
TSEK i anläggningstillgångar. Investeringar avser 
aktiverade kostnader i immateriella tillgångar. Från 
kassaflödet från finansieringsverksamheten har 
netto -150 (-150) TSEK avgått. Den negativa effekten 
är direkt hänförlig till amortering av långfristiga lån. 
Detta ger sammantaget ett kassaflöde för perioden 
om 53 (-736) TSEK.

Finansiell ställning
Likvida medel i bolaget uppgick vid periodens 
utgång till 38 993 (45 802) TSEK och det egna 
kapitalet till 110 876 (98 512) TSEK. Förändringen i 
likvida medel och eget kapital är direkt hänförlig till 
bolagets resultat och övrig förändring generad av 
rörelsen.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna 
beskrivs mer utförligt i bolagets årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018.

Kommande finansiella rapporter

2020-08-26 Delårsrapport, kvartal 2

2020-10-23 Delårsrapport, kvartal 3

2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
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Resultaträkning

Belopp i TSEK
2020 

jan-mar
2019 

jan-mar
2019 

jan-dec
2018 

jan-dec
Rörelsens intäkter m.m
Nettoomsättning 13 525 6 170 45 574 28 947
Övriga rörelseintäkter 245 171 1 219 1 093

13 770 6 341 46 793 30 040

Handelsvaror -7 473 -3 465 -24 383 -18 665
Övriga externa kostnader -2 842 -3 124 -11 192 -11 165
Personalkostnader -2 408 -2 079 -9 094 -5 835
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar -1 988 -2 057 -8 239 -7 233
Övriga rörelsekostnader -43 -51 -904 -767

-14 754 -10 776 -53 812 -43 665

Rörelseresultat -984 -4 435 -7 019 -13 625

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster 395 4 243 439
Räntekostnader och liknande poster -81 -38 -320 -551

314 -34 -77 -112

Resultat efter finansiella poster -670 -4 469 -7 096 -13 737
Skatt på årets resultat 138 - 15 523 -
RESULTAT -532 -4 469 8 427 -13 737
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Balansräkning

Belop i TSEK
2020 

mar-31
2019 

mar-31
2019 

dec-31
2018 

dec-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 59 001 66 324 60 891 68 364

Materiella anläggningstillgångar 114 16 119 21

Uppskjutna skattefordringar 15 661 -

Summa anläggningstillgångar 74 776 66 340 76 533 68 385

Varulager m m 2 149 1 082 1 265 303

Kortfristiga fordringar 13 241 6 767 14 585 8 300

Kassa och bank 38 993 45 802 38 940 46 538

Summa omsättningstillgångar 54 383 53 651 54 790 55 141
Summa tillgångar 129 159 119 991 131 323 123 526

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Aktiekapital 23 817 23 817 23 817 23 817

Bundet eget kapital 1 411 1 337 1 411 1 337

Fritt eget kapital 86 180 77 827 77 753 91 564

Årets resultat -532 -4 469 8 427 -13 737

Summa eget kapital 110 876 98 512 111 408 102 981
Långfristiga skulder 8 469 11 258 8 618 11 408

Kortfristiga skulder 9 814 10 221 11 297 9 137

Summa skulder 18 283 21 479 19 915 20 545

Summa eget kapital och skulder 129 159 119 991 131 323 123 526
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Kassaflödesanalys

Belop i TSEK
2020 

jan-mar
2019 

jan-mar
2019 

jan-dec
2018 

jan-dec
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -984 -4 435 -7 019 -13 625
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 1 988 2 057 8 239 7 233
Erhållen ränta 395 4 243 439
Erlagd ränta -81 -38 -320 -551
Betald/erhållen  inkomstskatt 18 40 121 24
Förändringar i rörelsekapital
Förändring  varulager -884 -779 -962 310
Förändring rörelsefordringar 1 344 1 533 -6 285 -4 680
Förändring rörelseskulder -1 500 1 045 1 220 -1 095
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 296 -573 -4 763 -11 945

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar -93 -13 -864 -466
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -93 -13 -864 -466

Finansieringsverksamheten
Amortering lån / Upptagna lån -150 -150 -1 971 -1 346
Nyemission - - - 39 760
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -150 -150 -1 971 38 414

Periodens kassaflöde 53 -736 -7 598 26 003

IB likvida medel 38 940 46 538 46 538 20 535
UB likvida medel 38 993 45 802 38 940 46 538
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet

Avskrivningar 1 988 2 057 8 239 7 233
Övriga ej kassaflödespåverkande poster - - - -

1 988 2 057 8 239 7 233
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Förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK
Summa eget 

kapital 

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Över-

kursfond
Övrigt fritt 

eget kapital
2019-01-01 23 817 753 584 143 276 -65 449 102 981
Avsättning till 
utvecklingfond - - 74 - -74 -
Årets resultat - - - - 8 427 8 427
2019-12-31 23 817 753 658 143 276 -57 096 111 408

2020-01-01 23 817 753 658 143 276 -57 096 111 408
Årets resultat - - - - -532 -532
2020-03-31 23 817 753 658 143 276 -57 628 110 876

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Nyckeltal

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Omsättningstillväxt
Den procentuella försäljningsökningen för den gångna 
perioden jämfört med motsvarande tidigare period.

Bruttomarginal
Periodens bruttoresultat i förhållande till periodens 
nettoomsättning.  

Bruttoresultat 
Periodens nettoomsättning minskat med råvaror och 
förnödenheter.  

Rörelsemarginal 
Periodens rörelseresultat i förhållande till periodens netto-
omsättning.  

Vinstmarginal 
Periodens resultat i förhållande till periodens netto-
omsättning. 

Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar, exklusive lager, i förhållande till 
kortfristiga skulder, utan justering för föreslagen utdelning.

Avkastning på genomsnittligt totalt kapital 
Periodens nettovinst som avkastats i procent av 
genomsnittligt totalt kapital

Avkastning på genomsnittligt eget kapital
Periodens nettovinst som avkastats i procent av 
genomsnittligt eget kapital

Resultat per aktie 
Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga 
antalet aktier utestående under året.

Eget kapital per aktie 
Summa eget kapital dividerat med antal aktier vid 
periodens slut.

*Jämförelseperiodernas antal är omräknade med hänsyn till den omvända splits om 1:20 som genomförts under 
2018.

Belopp i TSEK
2020 

jan-mar
2019 

jan-mar
2019 

jan-dec
2018 

jan-dec
Omsättningstillväxt % 119% -14% 57% 62%

Bruttomarginal % 45% 44% 46% 36%
Rörelsemarginal % -7% -72% -15% -47%
Vinstmarginal % -4% -72% 18% -47%

Soliditet 86% 82% 86% 82%
Kassalikviditet 532% 514% 532% 514%
Avkastning på genomsnittligt totalt 
kapital neg. neg. neg. neg.

Avkastning på genomsnittligt eget kapital neg. neg. neg. neg.

Genomsnittligt antal aktier* 11 908 457 11 908 457 11 908 457 10 097 044
Antal utställda aktier vid periodens slut 11 908 457 11 908 457 11 908 457 11 908 457

Resultat per aktie 0,0 -0,4 0,7 -1,2
Resultat per aktie vid full utspädning 0,0 -0,4 0,7 -1,2
Eget kapital per aktie 9,3 8,3 9,3 8,3
Eget kapital per aktie vid full utspädning 9,3 8,3 9,3 8,3
Utdelning per aktie - - - -
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets  

ställning och resultat

Mölndal den 8 maj 2020 

Stefan Sedersten, Styrelseordförande 
Mikael Laurin, Styrelseledamot

Bjarne Sandberg, Styrelseledamot 
Tomas Tedgren, Styrelseledamot 

Chatarina Schneider, Styrelseledamot
Thomas Bergdahl, Styrelseledamot 

Philip Chaabane, Verkställande direktör 

Adress

I-Tech AB
c/o Bioventurehub 
Pepparedsleden 1

431 83 Mölndal 
Tel: 010-3303999

org.nr: 556585-9682

www.i-tech.se 

Kontakt

Magnus Henell, CFO 
Tel: 073 910 37 03 

magnus.henell@i-tech.se

Philip Chaabane, VD  
Tel: 073 910 37 08 

philip.chaabane@i-tech.se 


