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DELÅRSRAPPORT Q2 2020 PREBONA AB (PUBL)

DELÅRSRESULTAT 1 JANUARI – 30 JUNI 2020 KONCERNEN

• Rörelsens intäkter uppgick till 5 420 461 (1 698 171) SEK
• Nettoomsättningen uppgick till 4 096 050 (742 633) SEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 690 341 (-4 170 166) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 796 443 (-4 561 011) SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,23) SEK
• Antal aktier vid periodens utgång är 22 406 182 (18 219 753 st.) 

RAPPORTPERIOD 1 APRIL – 30 JUNI 2020 KONCERNEN

• Rörelsens intäkter uppgick till 3 372 388 (823 212) SEK
• Nettoomsättningen uppgick till 2 776 350 (202 922) SEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -924 909 (-2 217 427) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 275 516 (-2 361 033) SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,12) SEK
• Antal aktier vid periodens utgång är 22 406 182 (18 219 753 st.) 



VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER RAPPORTPERIODEN

• Prebona påskyndar lanseringen av desinfektionsmedlet Prebona Disinfect

• Prebona får ett antal order på desinfektionsmedel från två nya återförsäljare i Sverige
 
• Samarbetet med Syngenta utökas och inkluderar nu även utvecklingsprojekt inom affärsområdena Crop 
protection och Seeds
 
• Prebona får order på desinfektionsmedel från ny återförsäljare i Brasilien 

• Prebona erhåller positiva resultat från In-Vivo studie angående antimikrobiell behandling

• Prebona inleder samarbete med OptiFreeze AB (publ) avseende möjligheten att förlänga livslängden på 
blommor och växter

• Prebona får order på desinfektionsmedel från ny återförsäljare i Norge
 
• Prebona AB (publ) genomför en mindre riktad emission genom kvittning av lån 

• Optionsinlösen tillför Prebona AB (publ) 1,8 mkr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER RAPPORTPERIODEN
 
• Diesel köper teknologi från Prebona genom samarbetspartnern Polygiene 

• Prebona lämnar in patentansökan avseende antiviral behandling
 
• Prebona erhåller ny order från Sydkorea



KORT OM PREBONA AB (PUBL)

Prebona är ett nano- och ytteknikbolag som levererar miljömässiga produkter med överlägsen funktion 
inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Bolagets produkter bygger på 
Prebonas patenterade teknologi, Prebona CompoTech, som medger att Prebonas kunder kan tillgodose 
viktiga behov på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. Prebona vill bli en globalt ledande leverantör 
av funktionella material och ytbeläggningar för specifika användningar inom industrier som representerar 
stort värde och god tillväxt. Prebona HealthCare AB är ett helägt dotterbolag för att utveckla lösningar 
baserade på Prebonas teknologi inom HealthCare, bland annat substans mot antibiotikaresistens. 
Prebona Inc. är ett helägt dotterbolag för att utveckla marknaden för Prebonas produkter i USA. 
Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se 
www.prebona.com. 

VD-ORD
Det har varit ett arbetsrikt, roligt och 
utmanande första år som VD för Prebona 
AB. Det känns naturligtvis väldigt positivt att 
äntligen kunna presentera en ordentlig tillväxt 
som många av aktieägarna har väntat på. På 
halvårsbasis har vår nettoförsäljning ökat med 
över 500% jämfört med samma period förra 
året. Detta innebär också att vi per juni redan 
har sålt över 100% mer än under hela förra 
året. Marginalerna är stabila på hög nivå och 
genom god och konsekvent kostnadskontroll 
har vi även lyckats mer än halvera förlusten 
jämfört med första halvåret 2019. Trenden 
är mycket positiv och ger bolaget ytterligare 
självförtroende för den framtida utvecklingen. 

Under andra kvartalet har vi vidare anpassat vår produkt-strategi till att utöver färdiga produkter kunna 
erbjuda koncentrat och skräddarsydda formuleringar för våra stora kunder. Detta positionerar oss 
bättre till att vara en kompetent affärs- och utvecklingspartner vilket redan har öppnat upp för många 
fler affärsmöjligheter med nya kunder. Bara under juli/augusti har vi kunnat signera ett antal NDA’s 
(non-disclosure agreements) inom AirCAre och SurfaceCare med ytterligare två globala företag. Ett 
inom byggnads- och konstruktionsbranschen och ett inom den så kallade FMCG branschen (fast moving 
consumer goods). Vi har nu konkreta samarbeten med fem bolag som sammanlagt representerar en 
global nettoförsäljning på över 400 Miljarder kronor per år.  Vi ser detta som ett väldigt starkt tecken på 
att vår miljövänliga teknologi ligger perfekt i tiden och att vi kommer att hitta vår nisch på en stor, global 
marknad under dom kommande åren. Att hitta marknadsrelevanta kundlösningar för dessa giganter 
kommer att vara vår huvudfokus under de närmaste 12-18 månaderna.  
Vi kommer medvetet att fokusera affärsutvecklingen mot större bolag. Styrelsen och jag personligen 
bedömer att denna tydliga fokus på stora globala företag kommer att ge de största möjligheterna för en 
stark, stabil och profitabel, framtida tillväxt för Prebona AB. 
Prebonas patentportfölj utvecklades väsentligt under våren. Under perioden har tre PCT-ansökningar 
gått in i nationell fas. Dessutom lämnade vi in ytterligare en patentansökning som avser en antiviral sub-
stans. Organisationmässigt förstärkte vi i början av kvartalet bolaget genom rekryteringen av en person 
som tillför bolaget viktig kompetens och erfarenhet inom både produktion och produktutveckling.  
Vi kommer att behöva utöka resurserna inom produktutvecklingsavdelningen och Key-Account 
Management för att tillfredsställa de krav som globala spelare har och kommer att ha. Denna process är 
redan inledd.

’Life is what happens to us while we are making other plans’ 
Det blev inte riktigt som det var tänkt när pandemin slog till… 

men det blev riktigt bra i alla fall!



PREBONA DISINFECT

Som för många bolag blev det andra kvartalet präglat av stor osäkerhet relaterat till pandemin men 
vår snabba introduktion av Prebona Disinfect under slutet av första kvartalet kom just under fasen när 
alkoholbaserade desinfektionsmedel var slutsålda och hjälpte till att få in produkten på den svenska 
marknaden helt utan marknadsföringsaktiviteter.  När utbudet av alkoholhaltiga desinfektionsmedel 
sedan svämmade över på den svenska marknaden har naturligtvis leveranserna saktat in.  Vi har nu valt 
att fokusera på stora internationella marknader där bland annat tidskrävande regulatoriska arbeten har 
lett till viss fördröjning av planerad omsättning. 

Det finns ett enormt och globalt intresse för långtidsverkande desinfektionsmedel inom ett stort antal 
områden, allt från ytor till textilier. Här är Prebona Disinfect väl positionerad som en helt unik produkt 
för att skapa just sådan effekt. När vi väl får tillgång till mer testdata från olika typer av studier bedömer 
vi att det finns stor potential till omfattande affärer.

Vi har sedan tidigare mycket bra data från tester både med bakterier, svamp och virus men vi arbetar 
med ett par olika testinstitut för att genomföra nödvändiga kompletterande studier framförallt avseende 
långtidsverkan. På grund av det enorma trycket från olika bolag som vill genomföra den här typen av 
studier är ledtiderna relativt långa men vi räknar med att resultaten börjar komma in på våra produkter 
under september månad och framåt.
Förutom olika typer av effektivitetstester avseende Prebona Disinfect har vårt fokus sedan våren varit att 
färdigställa regulatoriska registreringar för att kunna sälja produkten som ett ytdesinfektionsmedel i olika 
länder. Sedan tidigare är Prebona Disinfect godkänt för försäljning som ett desinfektionsmedel för händer 
och hud i hela EU samt Norge och Schweiz. Dessutom som ett desinfektionsmedel för bland annat ytor 
i Ryssland och Ukraina. Vi har dessutom nyligen färdigutvecklat en formulering för den tyska och euro-
peiska marknaden avseende desinfektion av ytor. Den håller vi nu på att registrera i Tyskland och hoppas 
kunna erhålla ett regulatoriskt godkännande under tidig höst. Vi räknar fortsatt med att leverera större 
mängder under andra halvåret.



PREBONA AIRCARE

Mycket av utvecklingsaktiviteten inom AirCare försenades under mars, april och maj månad. Som alla vet hade 
den större delen av Europa en två till tre-månaders lock-down-fas där väldigt lite hände med våra kunder 
inom dessa områden. Vår partner Polygiene går dock fortsatt från klarhet till klarhet och har med vår teknologi 
bland annat nu under våren lyckats med försäljning mot Diesel Jeans samt ett antal klädbolag inom bland annat 
häst- och MC segmentet. Vi räknar med en fortsatt bra utveckling nu när delar av modebranschen börjar återfå 
momentum. Vi har dessutom fått nya order från vår partner i Syd Korea som använder OdorControl för att 
skapa bra luft i restauranger och hotell. Vår partner Biesterfeld har samplat till ett antal, större tyska bolag som 
just nu genomför tester. I det sammanhanget har vi också haft positiv feedback från en större tysk bilproducent 
som har testat OdorControl inom specifika problemområden med stor framgång. Dessutom har ett flertal 
amerikanska bolag vaknat upp och börjat inleda konkreta tester. Vi har även inlett samarbeten med filtertillver-
kare för att reducera oönskade lukter. 

PREBONA SURFACECARE

Inom affärsområdet SurfaceCare har pandemin tyvärr fördröjt utvecklingen. Projektet - LH Accelerator - som 
drivs av tre av världens största cement och byggnadsbolag (LaFarge Holciem, SIKA och kinesiska CCCC) har 
blivit försenat till slutet av oktober och vi måste avvakta resultaten från dessa oberoende tester. Våra egna 
långtidstester visar dock fortsatt på hög funktionalitet och vi har fortsatt stor tillförsikt till att vi kommer att få 
igång samarbeten under vintern och våren 2021. 

PREBONA AGRICARE

Inom affärsområdet AgriCare, där vi jobbar exklusivt med Syngenta, har vi per idag inlett över 10 olika utveck-
lingsprojekt inom en rad viktiga och relevanta användningsområden där Syngenta har en stark global marknads-
dominans. Det handlar om en blandning av befintliga formuleringar och helt nya produkter som bygger på vår 
patenterade teknologi Prebona CompoTech. Projektet med svenska Optifreeze som är en del av samarbetet 
med Syngenta har visat väldigt lovande, initiala resultat och vi räknar med slutresultat under slutet av året. 

PREBONA HEALTHCARE

Vi kommer under hösten att fortsätta med ytterligare tester av vår antimikrobiella substans AgSol i samarbete 
med våra utvecklingspartner, Uppsala Universitet och Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi 
(IMBIM). Det är vår avsikt att innan årets slut ta konkreta beslut om nästa steg i vårt arbete med en substans 
mot antibiotikaresistenta bakterier. Vi kommer att informera om detta separat vid ett senare tillfälle.

 

          SUMMA SUMMARUM har den kris som världen nu går 
          igenom blivit en äkta chans för Prebona.  Vår tilltro till 
          teknologin och till nya produktidéer inom ramen för 
          våra patent och teknikplattform ger oss mod och tillförsikt 
          och det bästa beviset för det är de globala samarbeten vi 
          nu lyckats med att få igång – så många kan inta ha fel!

Patrik Bernstein  
VD 
Prebona AB (publ.)



KOMMENTAR TILL RESULTATET  
OCH FINANSIERING
Nettoförsäljningen för kvartalet ökade till 2 776 000 kr vilket gav en tillväxt om 1 374% jämfört med 
samma period förra året medans nettoförsäljningen för första halvåret landade på 4 096 000 kronor 
vilket ger en tillväxt om 552% jämfört med samma period förra året. 
Bruttomarginalen efter rörliga kostnader är fortsatt hög och är ett resultat av bolagets strategiska arbete 
med att effektivisera produktionen och styra produktmixen mot försäljning av produkter med högre 
bruttomarginaler. Samtidigt har ett åtgärdsprogram för att sänka fasta kostnader, som startades under 
hösten 2019, gett resultat med lägre fasta kostnader (-3% jämfört med föregående år) vilket i kombina-
tion med den ökade försäljningen har förbättrat resultatet ytterligare mot föregående år.
Under kvartalet har riktade emissioner om 4,8 mkr genomförts samt ett lån om två miljoner kronor 
kvittats mot aktier.
Bolagets pipeline av affärsmöjligheter har stärkts betydligt framförallt tack vare Prebona Disinfect samt 
de strategiska distributionsavtal och samarbetsavtal som tecknats med stora globala företag. Det är 
bolagets bedömning att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för 
att finansiera verksamheten under 12 månader. Dessutom drivs verksamheten kostnadseffektivt. En mer 
offensiv strategi kan föranleda en kapitalanskaffning.
Sammanfattningsvis har Prebona påverkats positivt av pandemin men vi har naturligtvis en ständig 
beredskap inför eventuell påverkan av olika omständigheter som kan påverka bolaget såsom exempelvis 
leveranskedjor eller samarbeten.

AKTIEN
Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget (nuvarande Spotlight).

ANTAL AKTIER
Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 22 406 182 stycken utestående aktier.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN I %
Christian och Jessica Östberg  31,96 
Bo T Förvaltning   5,87
Claes De Geer    5,51
Tagehus Holding AB   5,47
S-Bolagen AB   4,44
Avanza Pension   4,32
Lars-Ove Sandberg   3,12
RCM Engineering   2,96
Small Particle Technology GBG AB  2,88
Nordnet Pensionsförsäkring  2,82

PRINCIPER FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE
Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsre-
dovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Prebona AB (publ) lämnar Q3-rapport 2020-11-27

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 

Stockholm 2020-08-28

Verkställande direktören på uppdrag av styrelsen i Prebona AB (publ) 
































