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Väsentliga händelser under perioden
• Vidareutveckling av produktutbudet och breddad marknads
bearbetning.

• Företrädesemission av units avslutad i februari 2018 med en
emissionslikvid om 61,2 Mkr efter emissionskostnader.

• Fundament för första installation i Wales levererat.

Efter periodens utgång

• Dotterbolag i Taiwan grundat och lokal personal rekryterad.

• Första installationsfasen av bolagets DG500-projekt i Wales
slutförd.

• Teckningsoptioner förvärvade av ledande befattningshavare och
övrig personal.

Koncernen i sammandrag
Januari–mars 2018
• Rörelsens intäkter för kvartalet uppgår till 9 554 Tkr (9 063 Tkr)
och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
• Nettoomsättningen uppgår till 0 Tkr (0 Tkr) och rörelse
resultatet till –2 156 Tkr (–3 304 Tkr). Det negativa resultatet
är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration
kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personal
kostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har
7 291 Tkr (8 781 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.

• Periodens kassaflöde uppgår till 21 953 Tkr (48 019 Tkr).
De likvida medlen uppgick på balansdagen till 71 552 Tkr
(93 226 Tkr).
• Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 314 526
Tkr (256 360 Tkr) varav kvartalets resultat utgjorde –810 Tkr
(–3 237 Tkr). Under perioden har 61 194 Tkr (73 757 Tkr), efter
avdrag för emissionskostnader, tillförts bolagets egna kapital
genom nyemission.

• Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklings
kostnaderna till 182 512 Tkr (125 048 Tkr), därtill kommer
utgifter för patent om 10 075 Tkr (8 395 Tkr).
• Bidrag har under perioden upptagits till 13 709 Tkr (11 405
Tkr), varav 11 446 Tkr (11 123 Tkr) har reducerat anskaffnings
värdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perio
den har inga utbetalningar från bidragssystem skett (5 463 Tkr).
Tkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter skatt
Rörelsens kassaflöde

jan–mars 2018

jan–mars 2017

Helår 2017

—

—

—

–2 156

–3 304

–9 939

–810

–3 237

–7 866

21 953

48 019

1 268

Framsidesbilden visar Minestos marina kraftverk DG500 och monteringen av dess vinge ovanpå maskinhuset i början av året
i Holyhead, Wales.

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

Blå energi är en förutsättning för att
gå mot 100% förnybart

Installationsarbetet till havs vid vår första site, Holyhead Deep
utanför nordvästra Wales kust, pågår för fullt. Det är där vi ska
installera och driftsätta det första systemet av vår unika och
patenterade Deep Green-teknologi anpassat för storskalig el
produktion, det vi kallar Utility Scale. Vi är glada över att vara igång
med installationen och ser fram emot att inleda testning med vårt
kraftverk DG500.
Parallellt med projektet i Wales fortskrider utvecklingen av
det mindre systemet DG100, där vi kommit en bra bit på vägen i
designarbetet av bland annat vingprofil och turbin.
Enorm marknad för autonoma installationer
DG100 har två huvudsakliga syften. Dels kommer den tjäna som
utvecklingsplattform för andra generationens Utility Scale-system,
där vi tittar på hur vi kan uppnå större kraftproduktion med bibe
hållet vingspann.
Dels anpassas DG100-systemet för autonoma installationer,
som i branschen kallas Island Mode och innebär kraftverk som
genererar el till självständiga elnät oberoende av centraliserad
infrastruktur. Det kan röra sig om allt från ö-nationer till avlägset
belägna industrier, där vår teknologi kan erbjuda tillgång till trygg
försörjning av ren elektricitet.
Island Mode-marknaden är enorm. Enligt det internationella
energiorganet IEA lever över 1 miljard människor utan tillgång till
el och av den kapacitet som byggs ut i landsbygdsområden fram
till 2030 kommer två tredjedelar utgöras av decentraliserade,
självständiga elnät. Teknik som vår Deep Green-teknologi, som
producerar förnybar energi från förutsägbara havsströmmar utan
att ta något landutrymme i anspråk, har potential att spela en stor
roll i denna utveckling.

Dialoger kring site-etablering
Vi för dialoger med olika intressenter för att initiera ett ytterliga
re projekt, företrädesvis inom EU, för testning och efterföljande
expansion till en kommersiell Deep Green-anläggning. Här är både
det större DG500-systemet och det mindre DG100-systemet
aktuella.
Under våren har vi varit involverade i flera sammanhang och
fört konkreta diskussioner kring stöd från det offentliga för ut
byggnaden av marin energi och vår teknologis roll i den utveck
lingen, såväl i Storbritannien där vi redan är verksamma som inom
övriga EU där vi avser att etablera en ny site.
Blå energi möjliggörare för att ta förnybart till nästa nivå
Allt fler inflytelserika intressenter får upp ögonen för blå energi,
det vill säga energi från havet såsom havsströmmar, och vilken
betydelse den kan ha för den globala energiomställningen. Sak
kunniga inom energiområdet, däribland EU-kommissionärer,
lyfter blå energi som en möjliggörare för att ta förnybar energi till
nästa nivå av penetration av energimixen. Vår nisch, energi från
tidvatten- och oceanströmmar, lyfts särskilt fram för sitt bidrag på
den högre systemnivån, det vill säga hur det energislaget kan höja
graden av tillförlitlighet i ett elnät – inte minst i kombination med
kortvarig energilagring.
Om vi ska kunna gå mot ett 100 procent förnybart energi
system är en förutsättning att energi från havsströmmar, med dess
förutsägbara energiproduktion och betydande utbyggnadspotenti
al, utnyttjas till fullo och blir en väsentlig del av energimixen.
Martin Edlund, VD
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Information om intäkter och resultat, koncernen
jan–mars 2018

jan–mars 2017

Helår 2017

Totala intäkter

9 554

9 063

38 535

Rörelseresultat

–2 156

–3 304

–9 939

Periodens resultat

–810

–3 237

–7 866

Resultat per aktie, kr

–0,01

–0,05

–0,11

Resultat per aktie efter utspädning, kr

–0,01

–0,04

–0,09

31 mars 2018

31 mars 2017

31 dec 2017

218 827

155 595

199 887

Tkr

Information om finansiell ställning, koncernen
Tkr
Totala anläggningstillgångar
Totala omsättningstillgångar

125 697

129 675

82 379

Totalt eget kapital

314 526

256 360

251 484

29 998

28 909

30 781

91

90

89

jan–mars 2018

jan–mars 2017

Helår 2017

Totalt skulder
Soliditet, %

Information om kassaflöden, koncernen
Tkr
Löpande verksamheten

–2 811

–3 071

–9 597

Förändring av rörelsekapital

–2 838

–4 717

–11 485

Investeringsverksamheten

–29 593

–17 951

–55 407

Finansieringsverksamheten

57 194

73 757

77 757

Likvida medel vid periodens början

46 871

45 629

45 629

2 728

—

–29

71 552

93 226

46 868

Kursdifferenser i likvida medel
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
2017.
Denna delårsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen
2018-06-05

Årsstämma

2018-08-30

Halvårsrapport 2018

2018-11-15

Delårsredogörelse 1 jan–30 sep 2018

Göteborg den 24 maj 2018

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
070-570 75 08
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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