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Sammanfattning av perioden
” Rekordstark försäljning med ökad lönsamhet ”

Rullande 12-månaders omsättning

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17 654 (12 819) TSEK vilket motsvarar en 
omsättningsökning med 38 (-21) %. Rörelseresultatet uppgick till 1 469 (-3 192) TSEK.

April till Juni 2022
• I-Tech höll i maj sin årsstämma. Vid stämman beslutades om ett teckningsoptionspro-

gram för ledning och övriga anställda. Programmet är implementerat och tecknades till 
100%.

• Vid stämman valdes Dr Raouf Kattan in som ordinarie ledamot vid sidan av befintliga 
styrelsen som valdes om i sin helhet.

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

Finansiellt sammandrag
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Andra kvartalet markerade rekordstarka 
siffror rakt igenom med tillväxt på intäkts-
sidan, förbättrad lönsamhet och ett starkt 
positivt kassaflöde jämfört med föregående 
år.  Totalt sett är jag nöjd över att vi lyckas 
växa försäljningen och samtidigt förbättra 
lönsamheten vilket påvisar affärsmodellens 
styrka redan vid låga marknadsandelar. 
Jag tar också fasta på att andra kvartalet 
ger ytterligare konfidens i att vår produkts 
värdeskapande egenskaper biter sig fast 
hos en allt bredare kundbas. 

Omsättningen för perioden uppgick till 17,7 
(12,8) MSEK en rekordnotering och en ökning 
med 38 (-21) % och rörelseresultatet efter 
skatt uppgick till 1,5 (-2,4) MSEK. Kassaflödet 
uppgick till 3,2 (-7,6) MSEK. Ur alla perspektiv 
är andra kvartalets resultat det bästa som 
bolaget uppvisat hittills och på 12 månaders 
rullande resultat syns ett trendbrott mot 
tillväxt igen. 

Bakom resultatet ser vi en tillväxt på 
alla konton där den största procentuella 
förändringen mot motsvarande period 
förra året härleds till våra mindre konton. 
Dessa uppvisar en sammantagen ökning 
på 89% vilket ger att kontona vid sidan av 
Chugoku Marine Paints (CMP) ökar från ca. 
20% till ca 30% av den totala omsättningen. 
Den ökade efterfrågan i kombination med 
kundmixen förklarar till stor del förändringen 
men den gynnsamma värderingen av USD 
bidrar också tydligt. Den valutajusterade 
omsättningsökningen uppgick till 15% jämfört 
med föregående år.

Försäljningssiffrorna för andra kvartalet 
härleds både till nybyggnationssegmentet i 
Sydostasien och till en kontinuerlig affär inom 
underhållssegmentet där Korea och Japan 
spelar en avgörande roll. Mellan jämförbara 
kvartal noterar vi en försäljningsökning mot 
framför allt nybyggnationsmarkanden. 

VD ord

Under kvartalet har bolaget också berikats 
med en ny styrelseledamot, Dr. Raouf 
Kattan, som har ägnat största delen av sitt 
professionella liv inom marina färgindustrin. 
Raouf grundade en av industrins mest 
välrenommerade ”coating engineering” 
bolag, Safinah Group Ltd. och har starka 
akademiska meriter. Bolaget har också tagit 
beslut om att flytta till närliggande lokaler 
inom ramen för GoCo Health Innovation City 
i Mölndal där vi kan fortsätta öka vårt labb-
nära utvecklingsarbete. Inflyttning sker under 
första kvartalet 2023. 

Sett till första halvårets utveckling så noteras 
en omsättning om 32,1 (27,3) MSEK mots-
varande en ökning på 18 (-8) %. Resultatet 
efter skatt uppgick till 2,0 (-2,0) MSEK och 
EBITDA trenden med idel svarta siffror sedan 
mitten på 2019 förstärktes ytterligare och 
uppgick till 5,6 (0,8) MSEK. 

Med vetskap om att det finns många yttre 
faktorer som kan och kommer att påverka 
framöver och sannolikt göra resan framåt 
en aning volatil så markerar kvartalet att 
vi är på rätt väg i en bransch som på sikt, 
om inte förr, kommer att gå i en riktning 
som gynnar vår teknologi och dess bidrag 
till ökad bränsleeffektivitet och minskade 
utsläpp. Beaktat kvartalet ökar min tilltro och 
konfidens till att vår produkt utgör en viktig 
del i processen att brygga över till en mer 
hållbar transportnäring.
 
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 har sedan noteringen på Nasdaq First 
North Growth under 2018 växt både kundmässigt 
och finansiellt. Marknaden domineras av nio 
färgbolag och nästintill samtliga arbetar aktivt med 
bolagets teknologi och sex av dem är kommersiellt 
aktiva, övriga befinner sig i utvecklingsstadiet. 
Tack vare en fortsatt mycket stabil finansiell 
ställning har tydliga investeringar gjorts inom 
kärnverksamheten. Inom det regulatoriska om-
rådet ökas den geografiska täckningen steg för 
steg samtidigt som uppgraderingar och förnyelser 
av existerande godkännande krävs med jämna 
mellanrum. Bolaget investerar också inom 
forskning och utveckling i linje med strategin att 
erbjuda ett högre kunskapsvärde kring Selektopes 
formuleringsegenskaper i antifoulingfärg. Det 
kontinuerliga förbättringsarbetet har också lett 
till en utökad leveranskapacitet och effektivitet i 
produktionskedjan. 

Efter 5 år har ett av de första fartygen att använda en skrovfärg innehållande vår unika antifouling-teknologi, Selektope, 
gått in för dockning. Skrovet var då rent och fritt från påväxt av havstulpaner 

Skrovet på det 8900 TEU stora containerfartyget målades i mars 2016 med SEAFLO NEO CF PREMIUM som levererades 
av Chugoku Marine Paints (CMP). Fartyget opererade därefter under 60 månader i vatten med hög risk för påväxt utan 
att använda sig av någon skrovrengöring. Då fartyget togs upp i torrdocka var skrovet helt fritt från havstulpaner. 

CMPs analys av prestandadata bekräftar att fartyget imponerade med noll i fartförlust över 60 månader. Jämfört med 
genomsnittet för andra antifoulingprodukter på marknaden sparade detta fartyg 16,5% I bränsleförbrukning över 5 år 
och CO2 utsläppen reducerades med 85 000 ton.
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Övrig information
Aktieinformation
Vid ingången av 2022 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 2022 uppgick antalet aktieägare till 
2 685 stycken. Med en stängningskurs för aktien 
den 30 juni om 27,00 kronor uppgick bolagets 
börsvärde till 322 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 utförligare beskrivning av väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till I-Techs 
prospekt som upprättades i samband med 
listningsemissionen samt bolagets årsredovis-
ning för 2021.

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

Långsiktiga incitamentsprogram
2022 beslutade årsstämman om ett långsiktigt 
incitamentsprogram för ledning och övrig personal 
i form av teckningsoptioner. Maximalt uppgick 
programmet till 89 320 teckningsoptioner där 
alla är utgivna och betalda. Teckningsoptionerna 
kan leda till en utspädning om maximalt 0,8%.  
Lösenpriset är 46,01 SEK per aktie. Varje tecknings-
option ger rätten att förvärva en aktie. 

Föregående år beslutades om ett likvärdigt 
program där 83 348 teckningsoptioner 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 
2022-06-30.

Aktieägare
Antal 
aktier  %

Pomona-gruppen 1 756 417 14,75%

Swedbank Robur 932 500 7,83%

Avanza pension 907 789 7,62%

Handelsbanken fonder 900 000 7,56%

Futur pension 585 076 4,91%

Stefan Sedersten inkl. bolag 451 330 3,79%

Unionen 450 000 3,78%

SEB Liv, Irland 446 526 3,75%

Andra AP fonden 390 837 3,28%

Aquamarine 371 390 3,12%

Fjärde AP fonden 355 133 2,98%

Alcur fonder 324 671 2,73%

Öhman fonder 321 061 2,70%

David Bendtz 195 167 1,64%

Göran Källebo 175 000 1,47%

Övriga 3 345 560 28,09%

Totalt antal aktier 11 908 457 100,00%



Finansiell information
Kassaflöde
Periodens kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick till 3 172 (-7 611) TSEK 
där resultatet står för 3 868 (-994) TSEK och 
rörelsekapitalet för -696 (-6 617) TSEK. 

I-Tech har under perioden investerat -701 
(-263) TSEK i materiella anläggningstillgångar 
för att förstärka bolagets möjligheter till eget 
utvecklingsarbete. Från kassaflödet från finansi-
eringsverksamheten har netto -150 (-150) 
TSEK avgått vilket till fullo avser planenliga 
återbetalningar av lån. Detta ger sammantaget 
ett kassaflöde för perioden om 2 800 (-7 040) 
TSEK. 

Finansiell ställning
Likvida medel i bolaget uppgick vid periodens 
utgång till 40 844 (33 460) TSEK och det 
egna kapitalet till 107 459 (105 620) TSEK. 
Förändringen under perioden i likvida medel 
och eget kapital är direkt hänförlig till bolagets 
resultat, övrig förändring generad av rörelsen 
samt återbetalningar av långfristiga skulder 
och 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). Redovisningsprinci-
perna beskrivs mer utförligt i bolagets års-
redovisning för räkenskapsåret 2021.

Kommande finansiella rapporter
2022-10-21  Delårsrapport, kvartal 3

2023-02-22  Bokslutskommuniké, 2022 

2023-04-07  Årsredovisning 2022

2023-05-04  Delårsrapport, kvartal 1
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Omsättning och resultat
Försäljningen för perioden uppgick till 
17 654 (12 819) TSEK vilket motsvarar en 
omsättningsökning med 38 (-21) %. Jämfört 
med föregående år är försäljningen generellt 
sett högre till alla kunder vilket ytterligare 
har förstärkts av en stark amerikansk dollar. 
Justerat för valutaeffekter ger det en ökning 
med ca 15%.

Bruttomarginalen för perioden har stärkts 
något mot föregående år, 57 (51) %, som 
en effekt av kundmixen i de genomförda 
leveranserna. 

Övriga externa kostnader har ökat som en 
effekt av de påbörjade projekten inom R&D och 
det regulatoriska arbetet samt att kostnader 
för marknadsarbete har kommit igång efter 
de senaste årens stiltje p.g.a. pandemin. 
Personalkostnaderna minskar något som en 
effekt av lägre kostnader för implementering 
av årets incitamentsprogram.  

Genom den ökade omsättningen och stärkta 
bruttomarginalen uppvisar bolaget ett starkt 
positivt rörelseresultat före avskrivningar för 
perioden om 3 388 (-1 213) 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. 
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Resultaträkning

Belopp i TSEK
2022       

apr-jun
2021       

apr-jun
2022       

jan-jun
2021       

jan-jun
2021       

jan-dec
Rörelsens intäkter m.m

Nettoomsättning 17 654 12 819 32 132 27 277 52 901

Övriga rörelseintäkter 482 76 564 85 621

18 136 12 895 32 696 27 362 53 522

Handelsvaror -7 558 -6 325 -14 132 -13 293 -25 424

Övriga externa kostnader -3 288 -2 594 -5 930 -4 990 -10 192

Personalkostnader -3 725 -4 383 -6 687 -7 401 -13 306

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella tillgångar -1 919 -1 979 -3 836 -3 955 -7 917

Övriga rörelsekostnader -177 -806 -309 -857 -1 366

-16 667 -16 087 -30 894 -30 496 -58 205

Rörelseresultat 1 469 -3 192 1 802 -3 134 -4 683

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster 479 236 795 731 1 501

Räntekostnader och liknande poster -5 -44 -10 -89 -138

474 192 785 642 1 363

Resultat efter finansiella poster 1 943 -3 000 2 587 -2 492 -3 320

Skatt på årets resultat -412 619 -545 526 672

RESULTAT 1 531 -2 381 2 042 -1 966 -2 648
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Balansräkning

Belopp i TSEK
2022               

jun-30
2021               

jun-30
2021               

dec-31
2020              

dec-31
TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 41 684 48 871 45 484 52 609

Materiella anläggningstillgångar 993 267 328 192

Uppskjutna skattefordringar 16 887 17 286 17 432 16 760

Summa anläggningstillgångar 59 564 66 424 63 244 69 561

Varulager m m 4 465 8 189 3 343 4 278

Kortfristiga fordringar 15 500 12 745 13 528 5 358

Kassa och bank 40 844 33 460 35 009 40 981

Summa omsättningstillgångar 60 809 54 394 51 880 50 617

Summa tillgångar 120 373 120 818 115 124 120 178

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Aktiekapital 23 817 23 817 23 817 23 817

Bundet eget kapital 1 537 1 286 1 537 1 286

Fritt eget kapital 80 063 82 483 82 232 86 305

Årets resultat 2 042 -1 966 -2 648 -4 806

Summa eget kapital 107 459 105 620 104 938 106 602

Långfristiga skulder 1 952 4 061 2 252 4 361

Kortfristiga skulder 10 962 11 137 7 934 9 215

Summa skulder 12 914 15 198 10 186 13 576

Summa eget kapital och skulder 120 373 120 818 115 124 120 178
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Kassaflödesanalys

Belopp i TSEK 2022       
apr-jun

2021       
apr-jun

2022       
jan-jun

2021       
jan-jun

2021       
jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 1 469 -3 192 1 802 -3 134 -4 683

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet 1 919 1 979 3 836 3 955 7 917

Erhållen ränta 479 236 795 731 1 501
Erlagd ränta -5 -44 -10 -89 -138
Betald/erhållen  inkomstskatt 6 27 -128 -67 -44

Förändringar i rörelsekapital

Förändring  varulager -2 047 -5 175 -1 122 -3 911 935
Förändring rörelsefordringar -1 217 -78 -1 972 -7 387 -8 170
Förändring rörelseskulder 2 568 -1 364 3 156 1 989 984
Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 3 172 -7 611 6 357 -7 913 -1 698

Investeringsverksamheten

Investeringar i anläggningstillgångar -701 -263 -701 -292 -928
Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -701 -263 -701 -292 -928

Finansieringsverksamheten

Amortering lån / Upptagna lån -150 -150 -300 -300 -4 330

Nyemission 479 984 479 984 984
Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 329 834 179 684 -3 346

Periodens kassaflöde 2 800 -7 040 5 835 -7 521 -5 972

IB likvida medel 38 044 40 500 35 009 40 981 40 981

UB likvida medel 40 844 33 460 40 844 33 460 35 009

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet

Avskrivningar 1 919 1 979 3 836 3 955 7 917
Övriga ej kassaflödespåverkande poster - - - - -

1 919 1 979 3 836 3 955 7 917
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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

2021-01-01 23 817 753 533 143 276 -61 777 106 602
Förändring 

utvecklingfond - - 251 - -251 -
Nyemission - - - - 984 984
Årets resultat - - - - -2 648 -2 648
2021-12-31 23 817 753 784 143 276 -63 692 104 938

2022-01-01 23 817 753 784 143 276 -63 692 104 938
Nyemission - - - - 479 479
Årets resultat - - - - 2 042 2 042
2022-06-30 23 817 753 784 143 276 -61 171 107 459

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 2022       
apr-jun

2021       
apr-jun

2022       
jan-jun

2021       
jan-jun

Omsättningstillväxt % 38% -21% 18% -8%

Bruttomarginal % 57% 51% 56% 51%

Rörelsemarginal % 8% -25% 6% -11%

Vinstmarginal % 9% -19% 6% -7%

Soliditet 89% 87% 89% 87%

Kassalikviditet 514% 415% 514% 415%
Avkastning på genomsnittligt totalt kapital 0 neg. 0 neg.

Avkastning på genomsnittligt eget kapital 0 neg. 0 neg.

Genomsnittligt antal aktier 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

Resultat per aktie 0,1 -0,2 0,2 -0,2

Resultat per aktie vid full utspädning 0,1 -0,2 0,2 -0,2

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

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 26 augusti 2022 

Stefan Sedersten, Styrelseordförande 
Mikael Laurin, Styrelseledamot

Bjarne Sandberg, Styrelseledamot 
Tomas Tedgren, Styrelseledamot 

Chatarina Schneider, Styrelseledamot
Tomas Bergdahl, Styrelseledamot

Raouf Kattan, 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 


