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Sammanfattning av perioden
” Stark underliggande affär men tillfälligt svagare tillväxt p.g.a.  påverkan 
av pandemin”

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11 956 (12 238) TSEK vilket motsvarar en omsätt-
ningsminskning med -2 %. Rörelseresultatet uppgick till -723 (-763) TSEK. 

• Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 41 631 (30 990) TSEK vilket mot-
svarar en omsättningsökning med 34 (71) %. Rörelseresultatet för samma period uppgick till 
-1660 (-6 104) TSEK. 

 
Viktiga händelser under kvartalet juli till september 2020
• I-Tech meddelade att leveranserna för den order till Chugoku Marine Paints som I-Tech kommu-

nicerade i augusti förra året delvis senareläggas på grund av den rådande pandemin. 
• Den pågående pandemin fortsätter att skapa osäkerhet i marknaden vilket lett till minskad in-

vesteringsvilja och ökad försiktighet under kvartalet. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Inga väsentliga händelser har rapporterats efter kvartalets slut.

Finansiellt sammandrag
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Rullande 12-månaders omsättning

Alla belopp i TSEK
2020      

jul-sep
2019      

jul-sep
2020       

jan-sep
2019       

jan-sep
2019       

jan-dec
Nettoomsättning 11 956 12 238 41 631 30 990 45 574
Rörelseresultat -723 -763 -1 660 -6 104 -7 019
Rörelseresultat före avskrivningar 1 269 1 298 4 318 75 1 220
Resultat efter skatt -791 -411 -1 687 -5 926 8 427
Rörelsens kassaflöde 5 822 320 7 173 -4 100 -4 763
Eget kapital vid periodens slut 109 721 97 055 109 721 97 055 111 408
Likvida medel vid periodens slut 43 359 39 965 43 359 39 965 38 940
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Jag konstaterar att den underliggande 
affären fortsätter utvecklas väl, drivet av 
framförallt underhållsmarknaden samtidigt 
som kända omvärldsfaktorer påverkar 
omsättningstillväxten negativt. Efter 
närmare sju kvartal i rad med stadigt högre 
tillväxt jämfört med föregående år ser 
vi en inbromsning drivet i första hand av 
pandemin och den ökade återhållsamhet och 
försiktighet som den lett till i alla led. Den 
ökade försiktigheten är logisk mot bakgrund 
av att fraktvolymerna inom sjöfarten hittills i 
år minskat med cirka 4-5% globalt sett. För 
I-Techs del har det bland annat inneburit att 
delar av prognostiserade volymer förskjutits 
till första halvåret 2021, något vi tidigare 
också kommunicerat.

Omsättningen för kvartalet uppgick till 12,0 
(12,2) MSEK, en minskning med 2% jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år. Under perioden 
har kundmixen, tillsammans med att vi i större grad 
lyckats föra vidare merkostnader på logistiksidan, 
inneburit att bruttovinsten ökat till 51 (48)%.  

Trots pandemin och efterföljande inbromsning i 
världsekonomin ökade omsättningen under årets 
första nio månader med 34% till 41,6 (31,0) MSEK. 
Ökningen speglar det underliggande långsiktiga 
behov av ny teknologi som sjöfarten har mot 
bakgrund av kommande tuffa utsläppsmål. Den 
internationella sjöfartsorganisationen IMO har satt 
som mål att utsläppen av koldioxid skall minska med 

VD ord

50 procent till 2050 och med ambitionen att minska 
dem med 40 procent redan till 2030. Effektiva 
bottenfärger, antifouling, kommer att vara en av flera 
centrala komponenter för att nå målen.  

Spretig bild  
Även om makrotrender otvivelaktigt kvarstår 
befinner sig branschen i ett avvaktande läge där 
flertalet kunder och slutanvändare rapporterar 
starka försäljningssiffror samtidigt som de på grund 
av osäkerheten ändå vidtar försiktighetsåtgärder 
för det fall situationen skulle förvärras. Ett tydligt 
bevis på den stora nervositeten är utvecklingen 
på nybyggnationsmarknaden där efterfrågan 
minskat kraftigt. Allt fler prognoser talar dock för att 
vändningen är i sikte för flera fartygssegment och så 
har tex andelen stillaliggande fartyg minskat sedan 
föregående kvartal.  

Om jag skall summera de första 9 månaderna kan 
jag konstatera att vi trots rådande omständigheter 
har en fint växande affär, att vi lyckas generera ett 
starkt positivt kassaflöde och att vi har en fortsatt 
god likviditet. Jag ser också att produkten fortsätter 
stärka våra kunders erbjudande och konkurrenskraft 
tack vare sin höga prestanda och sitt positiva bidrag 
till en mer hållbar sjöfart. Det tar jag fasta på i väntan 
på att de affärsmässiga förutsättningarna förbättras 
i takt med att effekterna av pandemin klingar av. 
 
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 har donerat den unika ingrediensen Selektope® till Mercy Ships för att skydda dess nya sjukhusfartyg från 
marin påväxt. Selektope® kommer att skydda skrovet på Global Mercy, som nu är under byggnation, under långa 

stillaliggande perioder i områden med högt påväxttryck längs med Afrikas kuster.

Mercy Ships är en välgörenhetsorganisation vars volontärer tillhandahåller medicinsk behandling 
och utför brådskande operationer ombord på sjukhusfartyg anlagda vid lokala hamnar i några av de fattigaste 

länderna i världen. Sedan 1978 har organisationen givit medicinskt bistånd till mer än 55 länder, tillhandahållit tjäns-
ter till ett värde av över $ 1,7 miljarder USD och hjälpt mer än 2,8 miljoner människor. Välgörenhetsorganisationen 

driver för närvarande det ombyggda passagerarfartyget Africa Mercy, men när det nya specialbyggda sjukhusfarty-
get Global Mercy träder i aktiv tjänst 2021, kommer kapaciteten att hjälpa nödställda mer än fördubblas.
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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 30 september 2020 uppgick 
antalet aktieägare till 3 337 stycken. Med en 
stängningskurs för aktien den 30 september 2020 
om 79,60 kronor uppgick bolagets börsvärde till 948 
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 
2020-09-30.

Shareholders
Antal 

aktier  %
Pomona-gruppen 1 357 528 11,40%
Swedbank Robur 1 132 500 9,51%
Handelsbanken fonder 849 500 7,13%
Länsförsäkringar fonder 613 638 5,15%
Stefan Sedersten ink. bolag 451 330 3,79%
Unionen 450 000 3,78%
Futur pension 447 562 3,76%
Andra AP fonden 390 837 3,28%
Aquamarine 371 390 3,12%
Avanza Pension 328 665 2,76%
Fjärde AP fonden 325 133 2,73%
Nordnet pensionsförsäkring 254 876 2,14%
Almi Invest bolag 240  466 2,02%
David Bendz 212 167 1,78%
Lancelot fonder 200 000 1,68%
Övriga 4 282 865 35,96%
Totalt antal aktier 11 908 457 100,00%
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Finansiell information
Omsättning och resultat
Försäljningen   för   perioden   uppgick    till   11 956 
(12 238) TSEK vilket ger en nettoomsättnings-
förändring på -2 (145) %. Minskningen är framförallt 
hänförlig till effekter av COVID-19 pandemin. 
Justerat för valutaeffekter ger det en organisk 
tillväxt om 6%.

Bruttomarginalen för perioden har i linje med bolagets 
planer varit stabil och ligger för perioden något 
högre än föregående år på 51 (48) %. Detta är en 
effekt av en något förändrad kundmix i försäljningen 
samt att effekterna av de ökade fraktkostnaderna i 
kölvattnet av COVID-19 pandemin till större del har 
kompenserats för. 

Personal- och Övriga externa kostnader har 
minskat något jämfört med föregående år främst 
som en effekt av reducerade kostnader i spåren av 
den pågående pandemin.  Dock så  har  svenska  
kronan stärkts kraftigt under perioden vilket 
medfört valutakursförluster i kundreskontran 
som har reducerat de positiva effekterna av 
kostnadsreduktionerna. Bolaget uppvisar därmed 
för perioden ungefär samma rörelseresultat som 
föregående år, -723 (-763) TSEK. Trots detta 
uppvisar bolaget för sjätte kvartalet i rad ett positivt 
rörelseresultat före avskrivningar, 1 269 (1 298) 
TSEK. 

Då bolaget nu befinner sig i 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 verksam-
heten uppgick till 5 822 (320) TSEK där resultatet 
står  för 1 044 (1 674) TSEK och rörelsekapitalet  för 
4 778 (-1 354) TSEK. Förändringen i rörelsekapitalet 
är framförallt hänförlig till naturliga rörelser i 
fordringar och skulder. 

I-Tech har under perioden investerat -10 (-28) 
TSEK i anläggningstillgångar. Investeringar avser 
aktiverade kostnader i immateriella tillgångar. Från 
kassaflödet från finansieringsverksamheten har 
netto -2 339 (-1 522) TSEK avgått. Den negativa 
effekten är direkt hänförlig till amortering av 
långfristiga lån. Förändringen är hänförlig till att 
amorteringens storlek på vissa lån bestäms av 
intäkterna föregående år. Detta ger sammantaget 
ett kassaflöde för perioden om 3 473 (-1 230) TSEK. 

Finansiell ställning
Likvida medel i bolaget uppgick vid periodens 
utgång till 43 359 (39 965) TSEK och det egna 
kapitalet till 109 721 (97 055) 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 2019.

Kommande finansiella rapporter
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020

2021-05-21 Delårsrapport, kvartal 1

2021-08-25  Delårsrapport, kvartal 2

2021-10-22  Delårsrapport, kvartal 3
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Resultaträkning

Belopp i TSEK
2020      

jul-sep
2019      

jul-sep
2020       

jan-sep
2019       

jan-sep
2019       

jan-dec
Rörelsens intäkter m.m

Nettoomsättning 11 956 12 238 41 631 30 990 45 574
Övriga rörelseintäkter 71 224 701 895 1 219

12 027 12 462 42 332 31 885 46 793

Handelsvaror -5 831 -6 394 -21 843 -16 779 -24 383
Övriga externa kostnader -1 926 -2 583 -7 509 -8 449 -11 192

Personalkostnader -2 311 -2 104 -7 543 -6 377 -9 094
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar -1 992 -2 061 -5 978 -6 179 -8 239
Övriga rörelsekostnader -690 -83 -1 119 -205 -904

-12 750 -13 225 -43 992 -37 989 -53 812

Rörelseresultat -723 -763 -1 660 -6 104 -7 019

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster - 402 - 411 243
Räntekostnader och liknande poster -260 -50 -464 -233 -320

-260 352 -464 178 -77

Resultat efter finansiella poster -983 -411 -2 124 -5 926 -7 096
Skatt på årets resultat 192 - 437 - 15 523

RESULTAT -791 -411 -1 687 -5 926 8 427
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Balansräkning

Belopp i TSEK
2020               

sep-30
2019               

sep-30
2019               

dec-31
TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 55 043 62 728 60 891
Materiella anläggningstillgångar 104 129 119

Uppskjutna skattefordringar 15 960 - 15 523
Summa anläggningstillgångar 71 107 62 857 76 533

Varulager m m 5 443 1 003 1 265

Kortfristiga fordringar 5 108 13 512 14 585

Kassa och bank 43 359 39 965 38 940
Summa omsättningstillgångar 53 910 54 480 54 790
Summa tillgångar 125 017 117 337 131 323

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Aktiekapital 23 817 23 817 23 817

Bundet eget kapital 1 411 1 337 1 411

Fritt eget kapital 86 180 77 827 77 753
Årets resultat -1 687 -5 926 8 427

Summa eget kapital 109 721 97 055 111 408
Långfristiga skulder 5 980 9 586 8 618

Kortfristiga skulder 9 316 10 696 11 297

Summa skulder 15 296 20 282 19 915

Summa eget kapital och skulder 125 017 117 337 131 323
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Kassaflödesanalys

Belopp i TSEK
2020      

jul-sep
2019      

jul-sep
2020       

jan-sep
2019       

jan-sep
2019       

jan-dec
Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -723 -763 -1 660 -6 104 -7 019

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet 1 992 2 061 5 978 6 179 8 239

Erhållen ränta - 402 - 411 243
Erlagd ränta -260 -50 -464 -233 -320
Betald/erhållen  inkomstskatt 35 24 103 90 121

Förändringar i rörelsekapital

Förändring  varulager -1 847 10 -4 178 -700 -962
Förändring rörelsefordringar 5 157 -6 275 9 477 -5 212 -6 285
Förändring rörelseskulder 1 468 4 911 -2 083 1 469 1 220
Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 5 822 320 7 173 -4 100 -4 763

Investeringsverksamheten

Investeringar i anläggningstillgångar -10 -28 -115 -651 -864
Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -10 -28 -115 -651 -864

Finansieringsverksamheten

Amortering lån / Upptagna lån -2 339 -1 522 -2 639 -1 822 -1 971
Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten -2 339 -1 522 -2 639 -1 822 -1 971

Periodens kassaflöde 3 473 -1 230 4 419 -6 573 -7 598

IB likvida medel 39 886 41 195 38 940 46 538 46 538

UB likvida medel 43 359 39 965 43 359 39 965 38 940

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet

Avskrivningar 1 992 2 061 5 978 6 179 8 239
Övriga ej kassaflödespåverkande poster - - - - -

1 992 2 061 5 978 6 179 8 239
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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 - - - - -1 687 -1 687
2020-09-30 23 817 753 658 143 276 -58 783 109 721

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.

Belopp i TSEK
2020      

jul-sep
2019      

jul-sep
2020       

jan-sep
2019       

jan-sep
2019       

jan-dec
Omsättningstillväxt % -2% 145% 34% 71% 57%

Bruttomarginal % 51% 48% 48% 46% 46%
Rörelsemarginal % -6% -6% -4% -20% -15%

Vinstmarginal % -7% -3% -4% -19% 18%

Soliditet 88% 83% 88% 83% 85%

Kassalikviditet 520% 500% 520% 500% 474%
Avkastning på genomsnittligt totalt 

kapital neg. neg. neg. neg. neg.

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

Genomsnittligt antal aktier 11 908 457 11 908 457 11 908 457 11 908 457 11 908 457
Antal utställda aktier vid periodens slut 11 908 457 11 908 457 11 908 457 11 908 457 11 908 457

Resultat per aktie -0,1 0,0 -0,1 -0,5 0,7
Resultat per aktie vid full utspädning -0,1 0,0 -0,1 -0,5 0,7

Eget kapital per aktie 9,2 8,2 9,2 8,2 9,4
Eget kapital per aktie vid full utspädning 9,2 8,2 9,2 8,2 9,4

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 23 oktober 2020 

Stefan Sedersten, Styrelseordförande 
Mikael Laurin, Styrelseledamot

Bjarne Sandberg, Styrelseledamot 
Tomas Tedgren, Styrelseledamot 

Chatarina Schneider, Styrelseledamot
Tomas 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 


