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Sammanfattning av perioden
” Positiva nyckelhändelser i en utmanande affärscykel ”

2

Rullande 12-månaders omsättning

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12 819 (16 150) TSEK vilket motsvarar en omsätt-
ningsminskning med -21 (28)%. Rörelseresultatet uppgick till - 3 192 (47) TSEK.

April till juni 2021

• Chugoku Marine Paints lanserade ytterligare en global antifoulingfärg innehållande Selekto-
pe®, SEAFLO NEO M1 PLUS. 

• I-Tech erhöll en order från Chugoku Marine Paints på 53 MSEK.
• I-Tech höll i maj sin årsstämma. Vid stämman beslutades om ett teckningsoptionsprogram för 

ledning och övriga anställda. Programmet är implementerat och tecknades till 93%.
  
Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Inga väsentliga händelser har rapporterats efter kvartalets slut.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK
2021      

apr-jun
2020      

apr-jun
2021       

jan-jun
2020       

jan-jun
2020       

jan-dec
Nettoomsättning 12 819 16 150 27 277 29 675 52 819
Rörelseresultat -3 192 47 -3 134 -937 -5 167
Rörelseresultat före avskrivningar -1 213 2 045 821 3 049 3 600
Resultat efter skatt -2 381 -364 -1 966 -896 -4 806
Rörelsens kassaflöde -7 611 1 055 -7 913 1 351 5 388
Eget kapital vid periodens slut 105 620 110 512 105 620 110 512 106 602
Likvida medel vid periodens slut 33 460 39 886 33 460 39 886 40 981
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Vi förväntar oss att de nya produkter som 
våra kunder lanserat under senaste två 
kvartalen ska ge ny skjuts åt omsättnings-
tillväxten, men vi begränsas fortsatt av 
pandemieffekter i Asien med lokalt beordrade 
nedstängningar av varv samt generellt höga 
materialkostnader hos kunderna. 

Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 
12,8 (16,2) MSEK och för det första halvåret uppgick 
omsättningen till 27,3 (29,7) MSEK. Organiskt 
(rensat från valutaeffekter) växte omsättningen 
på halvårsbasis med 3% trots att andra kvartalet 
minskade med -11%. Rörelseresultat uppgick 
till -3 192 (47) TSEK vilket främst förklaras av 
engångskostnader i samband med sjösättningen av 
ett teckningsoptionsprogram för de anställda och 
en lägre bruttovinst till följd av lägre omsättning.  
Bruttomarginalen uppgick till 51 (47) %, en nivå som 
tangerar förra kvartalets nivåer tack vare stabila 
leveranser, kostnadskontroll och en något bredare 
kundmix än föregående år. Under perioden har 
ett betydande lager byggts upp för att säkra upp 
kommande perioders leveranser och det har haft en 
negativ effekt på kassaflödet vilket uppgick till totalt 
-7 040 (893) TSEK.

Specifika affärsmässiga händelser under kvartalet 
är CMPs lansering av en ny global antifoulingfärg, 
SEAFLO NEO M1 PLUS, en Selektope®-innehållande 
produkt avsedd för såväl nybyggnationsmarknaden 
som underhållsmarknaden. Produkten har en lägre 
mängd lösningsmedel än den produkt den ersätter 
vilket tillsammans med användningen av Selektope® 
bidrar till en produkt med bättre hållbarhetsprofil. 

CMP, som står för merparten av omsättningen 
under kvartalet, lade en order på Selektope® värd 53 
MSEK under kvartalet. Detta vittnar om att man ser 
ljuset i slutet av tunneln och vill säkra affärsvillkoren 
och produktionskapaciteten för de kommande 18 
månaderna. Ordern i sig är på samma nivå som den 
vi erhöll innan pandemin bröt ut och indikerar att man 
nu ser en mer förutsägbar framtid, inte minst med 
avseende på satsningen på Selektope®-baserade 
produkter med bränslebesparande kapacitet. 

VD ord

Mycket positiva resultat har erhållits från 60 
månaders aktivitet från fartyget Calypso. Resultaten 
är både numerära och visuella och ger en 
övertygande bild om att Selektope®, tillsammans 
med kundernas egna coating-teknologier, kan 
reducera bränsleförbrukningen avsevärt relativt 
medelvärdet på världsflottan. En s.k. genomsnittlig 
”speed-loss” på 0,5% rapporterades vilket är 
övertygande givet fartygets driftmönster över 
perioden. Snittet på flottan är enligt olika källor 5,9% 
över en dockningsperiod. Det visar att Selektope® 
kan generera goda bränslebesparingar samtidigt 
som man i det här fallet minskat biocid-innehållet  
signifikant. 

Sammanfattningsvis så befinner vi oss fortsatt i den 
utmanande affärscykel som präglat verksamheten 
sedan den hastiga inbromsningen under tredje 
kvartalet 2020. Samtidigt som Corona-effekter sakta 
avtar ökar utmaningarna relaterade till exceptionellt 
höga råmaterialkostnader på metalloxider och 
lösningsmedel, vilka utgör en relativt stor del i alla 
antifoulingprodukter. Jag är dock övertygad om 
att tillväxten återkommer och stärks av att vi har 
en bredare kundbas, fler produkter på marknaden 
från CMP samt ökat miljöfokus från att IMO under 
sommaren beslutat införa ”EEXI” (energy efficiency 
Index for existing ships) och ”CII” (carbon intensity 
indicator) reglerna som fokuserar på att minska 
utsläpp genom hela den globala flottan både med 
avseende på val av design, system och komponenter 
men också hur fartyg drivs och underhålls.

Philip Chaabane, CEO
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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,  
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.
 

Den 14 juni 2021 sjösattes tankfartyget Lady Mari Innovator som det första i en serie av 8 fartyg från Marinvest, 
utrustade med den senaste teknologin för hållbar sjöfart.  Samtliga åtta fartyg ska målas med en 

Selektope®-baserad antifoulingfärg som skydd mot marin påväxt. 
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Övrig information
Aktieinformation
Vid ingången av 2021 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 juni 2021 uppgick antalet 
aktieägare till 3 173 stycken. Med en stängningskurs 
för aktien den 30 juni om 63,40 kronor uppgick 
bolagets börsvärde till 755 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 osäker-
hetsfaktorer hänvisas till I-Techs prospekt som 
upprättades i samband med listningsemissionen 
samt bolagets årsredovisning för 2020.

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

Långsiktiga incitamentsprogram
På årsstämman den 20 maj togs belutet om ett 
långsiktigt incitamentsprogram för ledning och 
övrig personal i form av teckningsoptioner. 
Maximalt uppgick programmet till 89 301 aktier 
varav 83 348 är utgivna och betalda. 

Teckningsoptionerna kan leda till en utspädning 
om maximalt 0,7 %.  Lösenpriset är 96,59 SEK per 
aktie. Varje teckningsoption ger rätten att förvärva 
en aktie. 

Revision
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets 
revisor.

Ägarförteckning
Ägarförteckning redovisar status i bolaget per 
2021-06-30.

Shareholders
Antal 

aktier  %
Pomona-gruppen 1 357 528 11,40%
Swedbank Robur 932 500 7,83%
Handelsbanken fonder 860 000 7,22%
Länsförsäkringar fonder 606 869 5,10%
Futur pension 603 475 5,07%
Stefan Sedersten inkl. bolag 451 330 3,79%
Unionen 450 000 3,78%
Cliens fonder 398 889 3,35%
Andra AP fonden 390 837 3,28%
Aquamarine 371 390 3,12%
Avanza pension 370 085 3,11%
Fjärde AP fonden 325 133 2,73%
Öhman fonder 251 213 2,11%
Almi Invest bolag 240 466 2,02%
SEB AB Luxemburg 220 232 1,85%
Övriga 4 078 510 34,25%
Totalt antal aktier 11 908 457 100,00%
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Finansiell information
Omsättning och resultat
Försäljningen för perioden uppgick till 12 819 
(16 150) TSEK vilket ger en nettoomsättnings-
minskning på -21 (28) %. Minskningen är framför 
allt hänförlig till effekter av COVID-19 pandemin 
och en stärkt svensk krona. Justerat för 
valutaeffekter ger det en minskning om 11 %. 

Bruttomarginalen för perioden har stärkts mot 
föregående år, 51 (47) %, som en effekt framför-
allt av kundmixen i de genomförda leveranserna. 

Personalkostnaderna har ökat jämfört med 
föregående år dels beroende på ökade insatser 
inom R&D och det regulatoriska arbetet, dels 
beroende på del-kompensation till personalen 
avseende kostnader för incitamentsprogrammet 
som sjösattes under perioden. Övriga externa 
kostnader har minskat något jämfört med 
föregående år framförallt beroende på effekter 
av den pågående pandemin. 
 
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 -7 611 (1 055) TSEK där resultatet 
står för -994 (1 577) TSEK och rörelsekapitalet för 
-6 617 (-522) TSEK. Förändringen i rörelsekapitalet 
är framförallt hänförlig till lageruppbyggnad för 
att minimera leveransrisker under den pågående 
pandemin. 

I-Tech har under perioden investerat -263 (-12) TSEK 
i anläggningstillgångar. Investeringar avser främst 
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 -7 040 (893) TSEK. 

Finansiell ställning
Likvida medel i bolaget uppgick vid periodens 
utgång till 33 460 (39 886) TSEK och det egna 
kapitalet till 105 620 (110 512) TSEK. Förändringen 
i likvida medel och eget kapital är direkt hänförlig 
till bolagets resultat, övrig förändring generad av 
rörelsen samt ökning av eget kapital i samband med 
upprättande av teckningsoptionsprogrammet för 
ledning och övrig personal.

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 2020.

Kommande finansiella rapporter
2021-10-22  Delårsrapport, kvartal 3

2022-02-23  Bokslutskommuniké 2021

2022-05-05  Delårsrapport, kvartal 1
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Resultaträkning

Belopp i TSEK
2021      

apr-jun
2020      

apr-jun
2021       

jan-jun
2020       

jan-jun
2020       

jan-dec
Rörelsens intäkter m.m

Nettoomsättning 12 819 16 150 27 277 29 675 52 819
Övriga rörelseintäkter 76 385 85 630 841

12 895 16 535 27 362 30 305 53 660

Handelsvaror -6 325 -8 539 -13 293 -16 012 -27 638
Övriga externa kostnader -2 594 -2 741 -4 990 -5 583 -10 503

Personalkostnader -4 383 -2 824 -7 401 -5 232 -10 427
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar -1 979 -1 998 -3 955 -3 986 -8 767
Övriga rörelsekostnader -806 -386 -857 -429 -1 492

-16 087 -16 488 -30 496 -31 242 -58 827

Rörelseresultat -3 192 47 -3 134 -937 -5 167

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster 236 -395 731 - -
Räntekostnader och liknande poster -44 -123 -89 -204 -876

192 -518 642 -204 -876

Resultat efter finansiella poster -3 000 -471 -2 492 -1 141 -6 043
Skatt på årets resultat 619 107 526 245 1 237

RESULTAT -2 381 -364 -1 966 -896 -4 806
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Balansräkning

Belopp i TSEK
2021               

jun-30
2020               

jun-30
2020               

dec-31
2019               

dec-31
TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 48 871 57 020 52 609 60 891
Materiella anläggningstillgångar 267 109 192 119

Uppskjutna skattefordringar 17 286 15 767 16 760 15 523
Summa anläggningstillgångar 66 424 72 896 69 561 76 533

Varulager m m 8 189 3 596 4 278 1 265

Kortfristiga fordringar 12 745 10 265 5 358 14 585

Kassa och bank 33 460 39 886 40 981 38 940
Summa omsättningstillgångar 54 394 53 747 50 617 54 790
Summa tillgångar 120 818 126 643 120 178 131 323

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Aktiekapital 23 817 23 817 23 817 23 817

Bundet eget kapital 1 286 1 411 1 286 1 411

Fritt eget kapital 82 483 86 180 86 305 77 753
Årets resultat -1 966 -896 -4 806 8 427

Summa eget kapital 105 620 110 512 106 602 111 408
Långfristiga skulder 4 061 8 319 4 361 8 618

Kortfristiga skulder 11 137 7 812 9 215 11 297

Summa skulder 15 198 16 131 13 576 19 915

Summa eget kapital och skulder 120 818 126 643 120 178 131 323
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Kassaflödesanalys

Belopp i TSEK
2021      

apr-jun
2020      

apr-jun
2021       

jan-jun
2020       

jan-jun
2020       

jan-dec
Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -3 192 47 -3 134 -937 -5 167

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet 1 979 1 998 3 955 3 986 8 767

Erhållen ränta 236 -395 731 - -
Erlagd ränta -44 -123 -89 -204 -876
Betald/erhållen  inkomstskatt 27 50 -67 68 139

Förändringar i rörelsekapital

Förändring  varulager -5 175 -1 447 -3 911 -2 331 -3 013
Förändring rörelsefordringar -78 2 976 -7 387 4 320 9 227
Förändring rörelseskulder -1 364 -2 051 1 989 -3 551 -3 689
Kassaflöde från den löpande 

verksamheten -7 611 1 055 -7 913 1 351 5 388

Investeringsverksamheten

Investeringar i anläggningstillgångar -263 -12 -292 -105 -558
Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -263 -12 -292 -105 -558

Finansieringsverksamheten

Amortering lån / Upptagna lån -150 -150 -300 -300 -2 789
Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 834 -150 684 -300 -2 789

Periodens kassaflöde -7 040 893 -7 521 946 2 041

IB likvida medel 40 500 38 993 40 981 38 940 38 940

UB likvida medel 33 460 39 886 33 460 39 886 40 981

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet

Avskrivningar 1 979 1 998 3 955 3 986 8 767
Övriga ej kassaflödespåverkande poster - - - - -

1 979 1 998 3 955 3 986 8 767
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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

2020-01-01 23 817 753 658 143 276 -57 096 111 408
Förändring 

utvecklingfond - - -125 - 125 -
Årets resultat - - - - -4 806 -4 806
2020-12-31 23 817 753 533 143 276 -61 777 106 602

2021-01-01 23 817 753 533 143 276 -61 777 106 602
Nyemission - - - - 984 984
Årets resultat - - - - -1 966 -1 966
2021-06-30 23 817 753 533 143 276 -62 759 105 620

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
2021      

apr-jun
2020      

apr-jun
2021       

jan-jun
2020       

jan-jun
2020       

jan-dec
Omsättningstillväxt % -21% 28% -8% 58% 82%

Bruttomarginal % 51% 47% 51% 46% 48%
Rörelsemarginal % -25% 0% -11% -3% -10%

Vinstmarginal % -19% -2% -7% -3% -9%

Soliditet 87% 87% 87% 87% 89%

Kassalikviditet 415% 642% 415% 642% 503%
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 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,4
Resultat per aktie vid full utspädning -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,4

Eget kapital per aktie 8,9 0,0 8,9 9,3 9,0
Eget kapital per aktie vid full utspädning 8,8 0,0 8,8 9,3 9,0

Utdelning per aktie - - - - -



12

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets  

ställning och resultat

Mölndal den 25 aug 2021 

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 


