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Väsentliga händelser under perioden
• Minesto tillförs 44,4 MSEK genom teckningsoptionsprogram.
• Minesto tecknar samförståndsavtal med Antigua och Barbudas
regering för resursstudie i östra Karibien.
• Ny innovation förlänger Minestos generiska patentskydd och
expanderar bolagets marknadspotential.

Koncernen i sammandrag
Januari–mars 2019
• Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 9 105 Tkr (9 554
Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen
räkning.
• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) och rörelseresul
tatet till –4 413 Tkr (–2 156 Tkr). Det negativa resultatet är till
stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring
teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostna
der, hyror och tjänster. Av personalkostnaderna har 8 469 Tkr
(7 291 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
• Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostna
derna till 246 811 Tkr (182 512 Tkr), därtill kommer utgifter för
patent om 11 195 Tkr (10 075 Tkr).

• Bidrag har under perioden upptagits till 1 278 Tkr (13 709 Tkr),
varav 642 Tkr (11 446 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet
av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har
utbetalningar från bidragssystem skett med 11 380 Tkr (0 Tkr).
• Periodens kassaflöde uppgick till 34 410 Tkr (21 953 Tkr). De
likvida medlen uppgick på balansdagen till 39 201 Tkr (71 552 Tkr).
• Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 344 700
Tkr (314 526 Tkr) fördelat på 106 201 541 aktier (99 840 110
aktier), varav kvartalets resultat utgjorde –2 344 Tkr (–810 Tkr).
Under perioden har 42 412 Tkr (61 194 Tkr) efter emissions
kostnader tillförts bolagets egna kapital genom tecknings
optioner (nyemission).

Jan–mars 2019

Jan–mars 2018

Helår 2018

—

—

—

Rörelseresultat

–4 413

–2 156

–11 889

Resultat efter skatt

–2 344

–810

–11 001

Rörelsens kassaflöde

34 410

21 953

–44 141

Tkr
Nettoomsättning

MINESTO I KORTHET
Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el
ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten- och
oceanströmmar med låga strömningshastigheter. Teknologin,
som går under benämningen Deep Green, kan installeras i
områden där inga andra kända teknologier kan operera kost
nadseffektivt.
Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har
huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK Ltd,

Minesto Taiwan Ltd, Holyhead Deep Ltd och Minesto
Warrants One AB.  
Koncernen har sitt säte i Göteborg och bolagets aktie
(MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer på www.minesto.com.
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KOMMENTAR FRÅN VD

Flera framsteg i arbetet mot kommersialisering

Under årets första månader har vi med fortsatt hög intensitet
bedrivit aktiviteter för att skapa de rätta förutsättningarna för att
installera och kommersialisera vår unika havsenergiteknik. I februa
ri tecknade vi ett samförståndsavtal med regeringen för Antigua
och Barbuda, där vi ska studera möjligheterna för installationer
av vår teknologi i Karibien. Det som gör detta initiativ särskilt
spännande är involveringen av UNOPS, FN:s kontor för projekt
tjänster. UNOPS är en samarbetspartner som letar med ljus och
lykta efter hållbara lösningar likt vår produkt för att implementera i
FN-projekt runt om i världen.

k oncept för att hantera våra marina kraftverk till havs och kommer
att ligga till grund för samtliga nästa generations Deep Green-
system. Utöver att utveckla hårdvara för våra första kundinstalla
tioner bygger vi även industriellt värde i ett större perspektiv.

Stort behov av energi och industriell utveckling i Wales
I Wales har vi under vintern och våren bedrivit underhålls- och
uppgraderingsarbete av DG500-kraftverket samt testinfrastruktur,
som den boj där vi hanterar och analyserar genererad elektricitet.
Nästa steg blir att återuppta aktiviteter till havs i Holyhead Deep,
med långtidstestning som det självklara målet. Utöver detta avser
Positivt kundsamarbete på Färöarna
vi i denna andra fas av projektet i Wales ta viktiga steg mot att
Minestos kommersialiseringsstrategi bygger på tidig involvering
utveckla nästa generations storskaliga kraftverk och ytterligare
av just kunder och partners. Vårt samarbete med SEV på Färöarna
installationer i Holyhead Deep mot en större havsenergipark.
utvecklas positivt och i april besökte de
Vi har under våren fortsatt den kon
Insikten att Minestos arbete utgör struktiva dialogen med Wales regering
vår testanläggning på Nordirland och fick
grunden för en ny ”kolindustri” för om nästa steg av offentliga utvecklings
se hur teknologin fungerar i verklig miljö.
SEV, som är Färöarnas kraftproducent
Wales har etablerats bland politiker medel för att stötta den kommersiella
och eldistributör, gör betydande insatser
Vår relation till Wales re
och näringslivsföreträdare, med de utrullningen.
i vårt gemensamma projekt där vi under
gering är mycket god och vi upplever ett
avgörande skillnaderna att denna stort stöd för vår teknologi och satsning
våren bland annat gjort framsteg i arbe
tet att säkra alla tillstånd för kommande
nya industri bygger på ren energi – i Holyhead. Insikten att Minestos arbete
installationer i Vestmannasund.  
utgör grunden för en ny ”kolindustri” för
och kommer att vara för evigt.
Parallellt fortskrider utvecklings
Wales har etablerats bland politiker och
arbetet med DG100 vilket är den modell som utgör de inledande
näringslivsföreträdare, med de avgörande skillnaderna att denna
två installationer på Färöarna. Vi berättade exempelvis för några
nya industri bygger på ren energi – och kommer att vara för evigt.
veckor sedan att vi slutfört upphandlingen av systemet för botten
Vår position i Wales stärks ytterligare av att den lokala kärnkrafts
infästning och vi har nu även lagt beställning på vingen. Delsys
satsningen i norra delen av landet har lagts ner och behovet av
temet för botteninfästning är ett bra exempel på hur DG100 inte
både energi och industriell utveckling är större än någonsin.
bara utgör en kommersiell produkt i sig – utan även en skalbar
design för större system. Den nya botteninfästningen för DG100
kommer att utgöra en central del i Minestos uppgraderade
Martin Edlund, VD
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Information om intäkter och resultat, koncernen
Jan–mars 2019

Jan–mars 2018

Helår 2018

Totala intäkter

9 105

9 554

38 981

Rörelseresultat

–4 413

–2 156

–11 889

Periodens resultat

Tkr

–2 344

–810

–11 001

Resultat per aktie, kr

–0,02

–0,01

–0,12

Resultat per aktie efter utspädning, kr

–0,02

–0,01

–0,10

31 mars 2019

31 mars 2018

31 dec 2018

285 831

218 827

270 855

Information om finansiell ställning, koncernen
Tkr
Totala anläggningstillgångar
Totala omsättningstillgångar

80 256

125 697

53 694

344 700

314 526

304 224

21 387

29 998

20 326

94

91

94

Jan–mars 2019

Jan–mars 2018

Helår 2018

–4 751

–2 811

–11 912

1 306

–2 838

–21 726

Investeringsverksamheten

–4 557

–29 593

–67 781

Finansieringsverksamheten

42 412

57 194

57 277

Likvida medel vid periodens början

2 914

46 868

46 868

Kursdifferenser i likvida medel

1 877

2 731

186

39 201

71 552

2 914

Totalt eget kapital
Totalt skulder
Soliditet, %

Information om kassaflöden, koncernen
Tkr
Löpande verksamheten
Förändring av rörelsekapital

Likvida medel vid periodens slut
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Om delårsredogörelsen

Redovisningsprinciper
och revision

Minesto har valt att för räkenskapsårets första och tredje kvartal
upprätta delårsredogörelser i enlighet med Nasdaqs Vägledning
för upprättande av delårsredogörelse, istället för kvartalsrapporter i
enlighet med IAS 34.
Minesto inkluderar ej information om intäkter, resultat och till
gångar per segment då detta inte är applicerbart på verksamheten.  

Delårsredogörelsen har upprättats i enlighet med Årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För mer utförliga
principer hänvisas till bolagets årsredovisning för räkenskapsåret
2018.
Denna delårsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen
2019-06-04

Årsstämma 2019

2019-08-22

Halvårsrapport 2019

2019-11-14

Delårsredogörelse 1 jan–30 sep 2019

Göteborg den 8 maj 2019

Dr Martin Edlund
Verkställande direktör
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Definitioner av nyckeltal
Totala intäkter
Samtliga intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning.
Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar.
Periodens resultat
Resultat efter hänsyn tagen till uppskjuten skatt.
Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutning.
Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal aktier.
Resultat per aktie efter utspädning
Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal akter med tillägg
för potentiella aktier.

Kontakt
Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
ir@minesto.com
Minestos huvudkontor
031-29 00 60
info@minesto.com

Minesto AB (publ)
Vita gavelns väg 6
426 71 Västra Frölunda
Org.nr. 556719-4914
info@minesto.com
www.minesto.com
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