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Stockholm, 2019-11-22 

 
 

Delårsrapport juli-september 2019 
 
Tredje kvartalet 2019  

● Nettoomsättning uppgick till 11 114 (3 526) KSEK 
● Rörelseresultatet uppgick till -5 391 (-1 276) KSEK 
● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,63 (-0,26) SEK 

 
 

Finansiell sammanställning 

 
1 Jämförelsetalen har räknats om med anledning av split 25:1. 
 

Väsentliga händelser under juli-september 2019 

 Ferroamp genomförde i början av juli en riktad nyemission till Första AP-fonden och tillfördes 23 MSEK och 
antal aktier i bolaget ökades med 817 670. 

 2019-08-26 meddelades att VD Olof Heyman slutar som VD pga hälsoskäl. Olof slutade den 30 september 
och ersattes då av Björn Jernström (CTO och grundare av bolaget) som tillförordnad VD. Styrelsen har inlett 
processen med att rekrytera en ny VD.  

 Bolaget förstärkte under september sin ledning med en ny CFO, Kerstin Wähl och en ny Marketing and Sales 
Manager, Niclas Wadestig. Mats Karlström utsågs till Senior Business Development Manager. 
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 

 Bolaget skrev kontrakt med Hongkong baserade Trio Engineering Ltd för kontraktstillverkning av 
Solsträngsoptimerare (SSO) Generation 2.0. Första leverans kommer att ske i april 2020. 

 Ferroamp har ingått avtal med Senergia AB. Uppgörelsen innehåller ett ramavtal på 8 MSEK varav     
2 MSEK ropats av under november. Hela volymen är för leverans 2020. 
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Kommentarer från VD 

Ferroamp tredubblar nettoomsättningen under tredje kvartalet 2019 

Både försäljning och nettoomsättning har utvecklats enligt plan, eller bättre, under årets tredje kvartal. 
Nettoomsättningen på 11,1 MSEK är ett bra kvitto på att vår strävan att höja leveranskapaciteten har 
effekt. Aktivt arbete med outsourcing av delmontage, ökning av personella resurser samt nya 
produktionsytor ger tydliga resultat. Jämfört med motsvarande period 2018 är volymen mer än 3 ggr 
högre vilket gör att vi även fortsatt möter målet att nå en dubbling av 2018.  

Periodens orderingång, 10,2 MSEK är också klart godkänt. Vi når inte samma nivå som Q2 men vi vet 
sedan tidigare år att vi har ett kraftigt säsongsberoende i orderingången och att en semestermånad drar 
ned volymen. Jämfört med motsvarande period 2018 är orderingången 2,5 gånger högre, vilket även där 
möter målet på en årlig dubbling.  

 

Ökat fokus på effekt och kapacitet  

Ökad andel förnyelsebar energi i kombination med avveckling av kärnkraften ställer det svenska 
energisystemet inför kraftiga utmaningar. Vi ser ett ökande medialt och politiskt intresse för dessa 
frågor, där Ferroamp är en del av lösningen. I den senaste partiledardebatten i mitten av oktober 
utbildade partiledarna varandra i att ”Sverige har ett elöverskott men lider av effektbrist”. För att citera 
en av dem ”Det är pinsamt att inte ha koll på skillnaden mellan energi och effekt”.  

Vi på Ferroamp känner samma strömningar.  För ett par år sedan var det få på marknaden som pratade 
effekt, största fokus låg fortfarande på förnybar produktion och effektivisering av energi. Men under 
bara det senaste året har fokus på effekt ökat, främst på grund av den elnätskapacitetsbrist som nu har 
uppkommit på flertalet platser i Sverige. För att vi ska nå nationella uppsatta mål kring fossilfrihet 
kommer det krävas mer än traditionella investeringar i transmissions- och distributionsnäten. En del av 
lösningen kommer att ligga på lokal nivå, hos slutkunden. Här finns det en stor potential att kapa 
effekttoppar genom smart styrning och sammankoppling av flera fastigheter, vilket inte bara minskar 
elnätskostnaderna för kund utan även kan skapa utrymme i de idag överbelastade näten.   

 

Marknad och försäljning 

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på våra produkter. Under perioden har batterilösningar för 
hemmabruk drivit på volymerna. Totalt under året har vi sålt över 150 paket med batterier från Nilar 
eller Sunwoda. Vi har där haft bra hjälp av det statliga batteribidraget. Den goda orderingången på 
system för hemmabatterier har mot slutet av perioden begränsats av långa leveranstider från 
batteritillverkarna. 

 

 Teknologi och produkter 

Våra strategiska initiativ fortskrider med utvecklingsprogrammet Industrialisering 2.0. Vår SSO är först i 
tur och den första prototypen kom fram i augusti. I månadsskiftet september-oktober skrev vi kontrakt 
med Hongkong baserade Trio Engineering för kontraktstillverkning med första kommersiella leveransen 
planerad till april 2020. 
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Arbetet med den mobila snabbladdarlösningen för leverans till Vattenfall Elanläggningar AB fortskrider, 
och montage pågår för fullt under november. En container kommer att vara försedd med 4 stycken 50 
kW snabbladdare som utvecklats i samarbete med ChargeStorm AB. Även där går arbetet framåt och den 
första bilen provladdades i september. 

Den ökade kundaktiviteten leder till ett växande supportbehov som vi möter med ett antal aktiviteter 
som förbättrar kundbemötandet, användarmanualer och mjukvarustöd. 

Nya rekryteringar har gjorts på både mjukvaru- och hårdvarusidan. Från början av 2019 har antalet 
anställda och konsulter på tekniksidan ökat från 10 till 19 personer. 

  

Montage och logistik 

En viktig del av arbetet under perioden har varit upphandling och kvalificering av kontraktstillverkare för 
vår nya industrialiserade produktgeneration. Genom vårt avtal med Trio Engineering tar vi ett viktigt steg 
på vår resa mot kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva produkter med kapacitet att växa även 
internationellt. 

Som nämnts tidigare har vi jobbat systematiskt för att öka vår leveranskapacitet. Vi har dock inte till fullo 
lyckats öka kapaciteten i takt med den goda orderingången och har därför fortsatta utmaningar med 
långa leveranstider. Genomförda åtgärder, tillsammans med en säsongsbunden nedgång i orderingången 
under vintern, gör att vi bedömer att vi kan nå en acceptabel leveranstid i slutet av Q1 2020.  

  

Finansiering 

Den riktade nyemissionen till Första AP fonden i juli är en mycket viktig milstolpe för bolaget. Med den 
på plats har vi nu skapat en stark plattform för vår fortsatta expansion. Ända sedan bolaget startade har 
vi målmedvetet och metodiskt byggt Ferroamp för att bli ledande inom vårt teknikområde. Med den 
stärkta kassan och nya samarbetspartners har vi nu ännu bättre förutsättningar för att ta nästa steg i vår 
tillväxtresa.  

 

Sammanfattning 

Ännu ett starkt kvartal med ökning på 2,5 respektive 3 gånger av order och fakturering i jämförelse med 
motsvarande period 2018! Med effektbrist och effektstyrning på allas läppar och med det fortsatta 
starka intresset för vår plattform följer vi vår plan på en marknad som blir allt hetare. 

Marknaden är i stark expansion och Ferroamp har en unik plattform som kunder och marknad 
efterfrågar. Vi ligger rätt positionerade och vi har fått upp en bra fart på vår spännande resa! 

 

Björn Jernström, VD  
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Tredje kvartalet 2019 
 
Rörelsens intäkter 
För kvartalet uppgick intäkterna till 12 976 (6 240) KSEK och nettoomsättningen till 11 114  
(3 526) KSEK. Ökningen har skett inom samtliga produktgrupper; mindre och enklare projekt, större 
komplexa projekt samt större projekt med batterileveranser. 
 
Rörelsens kostnader 
Rörelsekostnaderna uppgick för kvartalet till 18 367 (7 516) KSEK vilket i huvudsak kan hänföras till 
intäktsökningen. Handelsvaror har ökat till 9 488 (2 581) KSEK, övriga externa kostnader 4 460 (1 934) 
KSEK och personalkostnader 4 055 (2 826) KSEK. 
 
EBITDA 
Rörelseresultatet före räntor, nedskrivningar och avskrivningar för kvartalet uppgick till  
-5 027 (-1 102) MSEK. 
 
EBIT 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -5 391 (-1 276) KSEK. Det negativa resultatet är en konsekvens 
av Bolagets breda expansiva satsning på industrialisering av produktsortimentet, samt att perioden 
innehåller en semestermånad. Resultatet följer prognos. 
 
Resultat efter skatt för perioden samt resultat per aktie 
Resultat efter skatt för perioden uppgift till -5 408 (-1 280) KSEK. Resultat per aktie uppgick till  
-0,63 (-0,26) KSEK. 
 
Kassaflöde   
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för kvartalet -8 271 (-2 692) KSEK. Balansposterna har 
påverkats av den ökade produktionstakten vilket belastar kassaflödet från den löpande verksamheten 
med -4 268 KSEK i perioden.  
Kassaflödet från investeringsverksamheten är främst hänförligt till utvecklingskostnader för bl a 
industrialiserings-projektet för SSO och vidareutveckling av bolagets digitala plattform. Investeringar i 
utvecklingsarbete uppgick till 2 495 KSEK i perioden.  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för perioden till 538 (0) KSEK.  
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 22 920 (3 322) KSEK, fördelat på nyemission om 
23 020 (4 747) KSEK samt amortering av lån om -100 (-1 426) KSEK. Det totala kassaflödet för kvartalet 
uppgick till 11 616 (-1 870) KSEK. 
 
Finansiell ställning, likvida medel 
Bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 24 368 KSEK jämfört med  
1 374 KSEK vid årets ingång. Eget kapital uppgick till 44 140  KSEK jämfört med 3 678 KSEK vid årets 
ingång. Soliditeten uppgick till 78 procent.  
Per 30 september 2019 uppgick de totala tillgångarna till 56 382 KSEK, vilket är en ökning sedan 
motsvarande period föregående år, då tillgångarna uppgick till 14 499 KSEK. Ökningen är framförallt 
hänförlig till likvidtillskott av nyemissionen som gjort det möjligt att öka varulager och kundfordringar. 
Anläggningstillgångarna uppgick till 9 777 (5 443) KSEK, varav 9 072 (5 091) KSEK avser aktiverat arbete. 
Omsättningstillgångarna uppgick till 46 605 (9 055) KSEK.  
Räntebärande skulder uppgick till 1 150 (1 588) KSEK varav 850 (1 138) KSEK var långfristiga och 
300 (450) KSEK var kortfristiga. 
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Medarbetare 
Antal anställda i bolaget uppgick vid periodens slut till 27 (21).  
 
Lednings- och styrelseförändringar 
I januari 2019 lämnade Mårten Björk på egen begäran styrelsen. På årsstämman 9 maj 2019 valdes Anders 
Persson in som ordinarie styrelseledamot. Styrelseledamoten Karl Elfstadius meddelade i juni att han av 
personliga skäl avgår ur styrelsen. Den sista september lämnade Olof Heyman posten som VD av hälsoskäl. Björn 
Jernström utsågs till tf VD.  
 
Optioner 
 Vid bolagsstämma i Ferroamp den 9 maj 2019 beslutades i enlighet med styrelsens förslag om 
incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner, serie 2019/2022 för ledning, 
nyckelpersoner och anställda. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en ny aktie och kan utnyttjas 
för teckning till kursen 52,10 SEK under perioden 1 mars till 31 maj 2022.  
Under perioden har ledning och anställda förvärvat totalt 185 000 teckningsoptioner. För varje 
teckningsoption har erlagts en premie på 1,56 SEK/option motsvarande optionens marknadsvärde 
beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkt för teckning. 
 
Bolaget har vid utgången av september 2019 två utestående optionsprogram mot anställda. Vidare har 
Bolaget utestående teckningsoptioner, serie TO1, från den unit som emitterades i samband med den 
nyemission som gjordes under Q1 2019. TO1 är noterad på Nasdaq First North Growth Market. 
 
 

 
 
 

Aktien och Ägare  
Under perioden har en riktad nyemission till Första AP-fonden genomförts på totalt 817 670 aktier till ett 
pris om 28,44 kronor per aktie. Bolaget tillfördes därmed ca 23,2 miljoner kronor före 
emissionskostnader. Priset per aktie i nyemissionen fastställdes genom en genomsnittsberäkning av den 
volymviktade kursen de tio senaste handelsdagarna före emissionen med en rabatt om 5%.   
Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,1% baserat på det totala antalet aktier i Ferroamp efter 
nyemissionen. Registrering av aktierna hos Bolagsverket och Euroclear har skett under juli månad. 
 
Under perioden har teckning av incitamentsprogram 2016/2019 slutförts resulterande i att antalet aktier 
ökats med 112 500. 
 
Antal utestående aktier per utgången av september 2019 uppgår till 9 106 873, alla aktier har lika 
röstvärde. Ferroamps aktie är sedan 22 mars noterad på Nasdaq First North Growth Market under 
kortnamnet (FERRO). 
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Ägarbild per 2019-09-30
 

 
 
Källa Euroclear 
 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Företagsledningen gör antaganden, bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de 
finansiella rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar och uppskattningar vilket 
även framgår av redovisningsprinciperna. Målet med bolagets riskhantering är att identifiera, möta, 
kontrollera och begränsa riskerna i verksamheten. Riskerna kan delas in i finansiella respektive 
verksamhets- och omvärldsrelaterade risker. Ferroamps verksamhets- och omvärldsrisker består av 
bland annat verksamhetsrisker (tillgång på kompetent personal, kvalité i produktion och design, 
genomförande av R&D projekt enligt plan), marknadsrisker (konkurrens, politiska beslut, övrig 
efterfrågan), immateriella risker (patent risker) och finansrisker (tillgång på finansiering för expansion, 
ökade kostnader). 
För utförlig beskrivning av riskexponering och riskhantering, se årsredovisningen för 2018 som 
publicerades den 15 april 2019 och prospektet för Ferroamps nyemission som publicerades den  
7 februari 2019. Dessa finns tillgängliga på Ferroamps hemsida: http://www.ferroamp.se. 
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Grund för upprättande och redovisningsprinciper 
Delårsrapporten för bolaget har upprättats i enlighet med 9 kapitlet årsredovisningslagen och samma 
redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen. 
 
 
Definitioner och nyckeltal  
  
Rörelseresultat efter finansiella poster  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.  
 
Nettoomsättning  
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Balansomslutning  
Företagets samlade tillgångar. 
  
Soliditet (%)  
Eget kapital i relation till balansomslutningen.  
  
Resultat per aktie, SEK   
Genomsnittligt antal aktier under perioden i förhållande till periodens resultat.  
 
Resultat per aktie efter full utspädning, SEK 
Vägt genomsnittligt antal aktier och optioner under perioden i förhållande till periodens resultat. 
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapital och före kassaflöde från 
investerings- och finansieringsverksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 ___________________________________________________________________________________ 
Ferroamp Elektronik AB I Delårsrapport april-juni 2019                                                          Sidan 8 av 12 

 
 

Granskning av revisorer 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 
 
Finansiell kalender 
Bokslutskommuniké 2019   2020-02-19 
Årsstämma 2019    2020-05-14 
Delårsrapport  jan-mar 2020   2020-05-13 
Delårsrapport  apr-jun 2020   2020-08-12 
Delårsrapport jul-sep 2020   2020-11-10 
Bokslutskommuniké 2020   2021-02-11 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport utgör en rättvisande översikt av 
bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat och kassaflöde för den aktuella perioden.  
 
 
 
Stockholm den 22 november 2019 
 
 
 
 
Ylwa Karlgren     Anders Persson 
Styrelseordförande    Styrelseledamot  
 
 
   
 
Stefan Jakelius      Elin Löfblad   
Styrelseledamot    Styrelseledamot  
    
 
 
 
Björn Jernström 
Verkställande direktör och Styrelseledamot 
 
 
 
G&W Fondkommission +46(0)8-503 00 050, ca@gwkapital.se är bolagets Certified Adviser. 
 
Kontaktinformation 
Björn Jernström  Ferroamp Elektronik AB 
VD  Domnarvsgatan 16 
bjorn@ferroamp.se  SE-163 53 SPÅNGA 
  www.ferroamp.se 
  Org nr 556805-7029 
  +46 8 684 333 90 
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Finansiell information i sammandrag    

       

       

Resultaträkning i sammandrag       
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Balansräkningen i sammandrag 
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Kassaflödet i sammandrag 
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Förändring av Egna Kapitalet i sammandrag 
 

 
 
 


