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OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas
genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter.
Tekniken kan därutöver användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg.
Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik
innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze
är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på
AktieTorget.
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Sammanfattning av Q1 2017
Följande sammanfattning avser perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 med jämförelseperiod 2016-01-01 – 2016-03-31
•
•
•
•
•
•
•

Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
Resultatet för perioden uppgår till SEK -2 370 816 SEK (-1 502 999 SEK)*
Likvida medel uppgick till 8 203 519 SEK varav 440 514 SEK i räntebärande placering (18 096 266 SEK resp. 440 514 SEK)
Aktiverade utgifter uppgår till 259 354 SEK (193 733 SEK)
Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (8 580 000 stycken)
Resultat per aktie -0,28 SEK (-0,18 SEK)
Soliditet 87,5% (92,2%)

*Resultat inkl. periodens avskrivningar

Kommentarer från VD
Det är en stor ära för mig att få delge er alla mina första kvartalskommentarer som ny VD för OptiFreeze. Även om jag redan tidigare
haft kontakt med min företrädare Fredrik Westman under min tid som styrelseordförande för Vidinge Grönt, blev jag mycket
intresserad av OptiFreeze utveckling när Fredrik visade mig forskningsresultaten i början av januari. Den intensifierade kontakten
under februari och mars ledde slutligen till min utnämning i april. Jag ser fram emot den fantastiska resa vi har framför oss.
Innan vi går in på företagets framtida utveckling vill jag gärna informera er alla om de framsteg som gjorts under årets första kvartal.
Ett fantastiskt arbete på avdelningen för metodutveckling har resulterat i mycket lovande resultat i fråga om kapacitetsutveckling
och hållbarhetstider för färdigskurna äpplen, meloner, gurkor och zucchini.
I mars beställdes nya prototyper för vakuumimpregnering (VI) och pulserande elektriska fält (PEF) från KISAB (300 000 SEK) och
Ångpanneföreningen (800 000 SEK). Båda dessa förväntas levereras i början av juli. Hela teamet ser med spänning fram emot att få
genomföra utförliga tester på utrustningen, som har en kapacitet på över 1 ton behandlade frukter och grönsaker. Anläggningen
kommer att testas i vårt eget labb först och därefter ute hos en kund. Detta är den erforderliga mängden för större bearbetning av
frukt och grönsaker.
Under april och maj har vi tillbringat en stor del av vår tid med att definiera vår företagsvision, vårt uppdrag samt våra mål och
strategier. På marknadsföringssidan har teamet arbetat med att utforma vår nya företagslogotyp och webbplats. Vår övergripande
strategi, vårt marknadsfokus samt dessas primära fördelar kommer att meddelas den 9 juni. Samma dag publiceras även vår nya
företagswebbplats. En av våra uttalade strategier är att förbättra vår kommunikation med våra aktieägare, leverantörer och kunder.
Av detta skäl kan ni framöver förväntar er mer frekventa uppdateringar i sociala medier. Efter sommaren kommer vi att regelbundet
uppdatera företagets framsteg på vår web.
Kortfattat kommer vi att hålla er alla informerade om utvecklingen i fråga om prototyputrustningen, vårt kommersiella fokus, samt
vår forskningsutveckling.

Lund den 30 maj 2017
Nick Kramer, VD
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Resultaträkning i sammandrag, SEK
2017-01-01 2017-03-31
3 mån

2016-01-01 2016-03-31
3 mån

2016-01-01 –
2016-12-31
12 mån

259 350
259 350

230 687
230 687

1 024 220
1 024 220

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-24 052
-1 906 248
-627 980
-71 577
-237
-2 370 744

-16 856
-1 306 628
-396 524
-24 327
-1 513 647

-307 044
-5 407 317
-1 983 159
-98 308
-59
-6 771 667

Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt

-72
-2 370 816
-2 370 816

10 648
-1 502 999
-1 502 999

9 960
-6 761 707
-6 761 707

-0,28 kr

-0,18 kr

-0,80 kr

2017-03-31

2016-12-31

2016-03-31

2 825 442
1 488 000
160 000
8 966 718

2 533 439
1 213 066
160 000
11 434 975

1 091 340
889 289
18 600 688

Summa tillgångar

13 440 160

15 341 480

20 581 317

Eget kapital och Skulder
Eget kapital

11 762 639

14 133 455

19 392 163

1 677 521

1 208 025

1 189 154

13 440 160

15 341 480

20 581 317

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade utgifter/övriga intäkter
Summa intäkter

Resultat per aktie

Balansräkning i sammandrag, SEK
Tillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter/Patent
Inventarier, verktyg och installationer
Långfristig fordran
Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital och Skulder

4

Delårsrapport Q1, 2017-01-01 - 2017-03-31

Kassaflödesanalys i sammandrag
2017-01-01 2017-03-31
3 mån

2016-01-012016-12-31
12 mån

-2 370 744
71 577
-72
430 809
-1 940 007

-6 761 708
9 960
18 653
-6 733 094

-566 938

-2 116 512

-

17 935 836

-2 506 944
10 710 683
8 203 739

9 086 229
1 634 414
10 710 683

Resultat från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Netto erhållna/betalda räntor
Betald skatt
Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Förändring av Eget kapital 2017-03-31

Belopp vid årets ingång 2017-01-01
Omf bundet och fritt eget kapital
Disposition enligt årsstämma
Periodens resultat
UB 2017-03-31

Aktiekapital
772 200

772 200

Fond för
Utvecklingsutgifter Överkurs-fond
944 888
18 133 885
259 354
-5 717 518
1 204 242

12 416 367

Balanserat
resultat
1 044 189
-259 354
-1 044 189
-259 354

Årets resultat
-6 761 707
6 761 707
-2 370 816
- 2 370 816

Summa
Eget kapital
14 133 455
0
0
-2 370 816
11 762 639

Utestående aktier uppgår till 8 580 000 stycken.
Bolaget har 145 000 stycken utestående teckningsoptioner enligt beslut på extra bolagsstämma i november 2014. Teckning av aktier
med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 8:e december 2017 till 22:e december 2017. Teckningskursen uppgår till
17:02 kr/aktie.

Kommande rapporttillfällen
•
•

Halvårsrapport Q2
Delårsrapport Q3

jan 2017 - juni 2017
jan 2017 - sept. 2017

2017-08-29
2017-11-29
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Verksamheten
Allmänt om verksamheten
OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas
genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för helt nya marknader och affärsmöjligheter för
livsmedelsföretag och företag inom kyl- och frysteknik runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt och
bär tar upp naturliga antifrysprotein och sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids
forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund.
Vidare har bolaget utvecklat en närliggande metod, shelf life extension, som möjliggör en förlängning av hållbarheten hos färska
grönsaker, frukter, bär och örter. En patentansökan har lämnats in i syfte att skydda innovationen. Bolaget bedömer att metoden har
goda förutsättningar generera intäkter i framtiden. Därutöver har bolaget utvecklat ett tredje applikationsområde utöver frysning
och shelf life extension, nämligen torkning. Vår metod för torkning kan användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och
samtidigt förbättra smak, arom och färg.
Bolaget grundades 2011 av Arc Aroma Pure AB (publ), LU Innovation och ett antal forskare vid Institutionen för Livsmedelsteknik vid
Lunds Tekniska Högskola. Verksamheten utgår ifrån Skiffervägen i Lund där bolaget bedriver metod- och produktutveckling i egen
regi och tillsammans med samarbetspartners. Under de närmaste månaderna kommer bolaget att tillsammans med
samarbetspartners att industrialisera tekniken.

Väsentliga händelser under Q1
2017-02-28

Förslag till styrelse inför årsstämman den 14 mars 2017. Aktieägare, representerande cirka 23 procent av rösterna
i bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter och två (2) styrelsesuppleanter. Omval
föreslås av styrelseledamöterna Anders Hättmark och Petr Dejmek och till nyval föreslås Elisabeth Yllfors och Göran
Hedbys som styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Johan Möllerström och Federico Gomez som
styrelsesuppleanter. Till styrelseordförande föreslås nyval av Göran Hedbys.

2017-03-30

Fredrik Westman har meddelat styrelsen att han har för avsikt att sluta som VD i OptiFreeze och avgår formellt den
10 april 2017 då efterträdaren Nick Kramer tillträder. Fredrik Westman har varit VD i OptiFreeze sedan våren 2014
då bolaget noterades på AktieTorget.

2017-03-30

Styrelsen har utsett Nick Kramer till ny VD och han tillträder den 10 april 2017. Nick har lång bakgrund inom
livsmedelsindustrin, bland annat som delägare i Hollands marknadsledande företag inom frukt- och
grönsaksbranschen, familjeföretaget Royal Vezet B.V. som har fler än 1 400 anställda.

Väsentliga händelser efter rapporttidens slut
2017-04-07

Tillträdande VD:n i OptiFreeze, Nick Kramer, har förvärvat 300 000 aktier i OptiFreeze AB. 150 000 aktier har köpts
privat och 150 000 aktier köpts via ett holdingbolag som Nick Kramer är delägare i. Samtliga aktier har förvärvats
av Arc Aroma Pure AB.

2017-04-07

Styrelseordföranden Göran Hedbys har köpt 7 500 aktier i OptiFreeze AB via sitt bolag och styrelseledamoten
Elisabeth Yllfors har via sitt företag köpt 10 000 aktier i OptiFreeze AB. Hedbys och Yllfors har köpt aktierna av Arc
Aroma Pure AB.
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Redovisningsprinciper
Bolaget redovisar enligt Bokföringsnämndens allmänna råd ”K3” (BFNAR 2012:1) vid upprättande av sina finansiella rapporter.
Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot dem som användes i 2016 års årsredovisning, varför vid ytterligare information
hänvisas till denna.
Föreliggande delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Avlämnande av delårsrapport.

Lund den 30 maj 2017

OptiFreeze AB (publ) Styrelsen
/Nick Kramer, VD
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OptiFreeze AB (publ)
Adress: Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund
Telefon: +46 46 - 15 23 00
E-post: info@optifreeze.se
Hemsida: www.optifreeze.se
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