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DELÅRSRAPPORT Q4 2019 PREBONA AB (PUBL)

RAPPORTPERIOD 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019 KONCERNEN

• NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 776 580 (643 385) SEK
• RÖRELSENS INTÄKTER UPPGICK TILL 1 146 055 (1 026 711) SEK
• RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER UPPGICK TILL -2 467 752 (-1 537 272) SEK
• KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN UPPGICK TILL -2 094 556 (-1 402 632) SEK
• RESULTAT PER AKTIE UPPGICK TILL -0,12 (-0,09) SEK
• ANTAL AKTIER VID PERIODENS UTGÅNG ÄR 20 210 143 ST. (17 167 850 ST.)

RAPPORTPERIOD 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019 KONCERNEN

• NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 1 930 968 (1 816 972) SEK
• RÖRELSENS INTÄKTER UPPGICK TILL 3 373 726 (3 124 609) SEK
• RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER UPPGICK TILL -8 561 018 (-6 382 322) SEK
• KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN UPPGICK TILL -7 284 069 (-7 871 291) SEK
• RESULTAT PER AKTIE UPPGICK TILL -0,42 (-0,39) SEK
• ANTAL AKTIER VID PERIODENS UTGÅNG ÄR 20 210 143 ST. (17 167 850 ST.)



VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER RAPPORTPERIODEN
• Prebona signerar exklusivt distributionsavtal med Biesterfeld Spezialchemie/Tyskland för 27 länder i centrala 
och östra Europa

• Prebona presenterar Prebona OdorControl och Prebona DuraClean tillsammans med Biesterfeld på den 
årliga SEPAWA mässan i Berlin  

• Prebona förlänger det exklusiva avtalet med Polygiene AB

• Prebona inleder strategiskt samarbete med Scandinavian Nonwoven för att lansera
Prebona OdorControl-Antiluktdukar i Skandinavien och internationellt 

• Prebona ställer ut på ISSA/Las Vegas och inleder förhandlingar med större distributionspartners för den 
Nord-amerikanska marknaden

• Prebona blir utvalt och deltar i LH-Accelerator som är ett inkubatorprogram instiftat av tre av världens 
största cementbolag för att hitta och främja innovation inom byggbranschen  

• Polygiene AB bekräftar att en av världens största tillverkare av sportkläder ställer om till Polygiene  
OdorCrunch teknologin vilken baseras på Prebona CompoTech teknologi

• Prebona och Polygiene tilldelas ’BlueSign’-Certifikatet som tillsammans med det redan tilldelade  
OekoTex-Certifikatet är en förutsättning för att kunna jobba med dom stora bolagen inom textilsektorn

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER RAPPORTPERIODEN
• Prebona skriver exklusivt, globalt samarbetsavtal med Syngenta, en av världens största bolag inom  
AgriTech sektorn  

• Prebona genomför en riktad nyemission om 3 MSEK för att kunna skynda på produktlansering av Prebona 
Disinfect och kunna bättre stödja samarbetet med Syngenta som beräknas kräva ytterligare resurser

• Prebona erhåller goda initiala resultat från djurstudier med sin substans Prebona AgSol

• Ballingslöv lanserar Prebona OdorControl inom sin Care-serie

• Biesterfeld Spezialchemie påbörjar marknadsarbetet som leder till ett stort antal utvecklingsprojekt på den 
tyska marknaden och erhåller sina första, mindre beställningar från Kroatien och Tjeckien



KORT OM PREBONA AB (PUBL)

Prebona är ett materialteknikbolag som levererar miljövänliga produkter med överlägsen funktion inom 
affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt Prebona HealthCare AB. 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 infektionskontroll samt 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.

VD-ORD

VI ÄR PÅ RÄTT VÄG NU! 

Vi har mycket kvar att göra men vår konsekventa fokus i kombination med den nya affärsmodellen som 
renodlat ’ingrediens-varumärke’ börjar långsamt men säkert visa resultat. Jämfört med föregående år 
visade kvartalet upp en ökning av nettoförsäljningen med 21% och på helåret blir den siffran 6%.  
Försäljningen är fortfarande på låg nivå men vi har tydliga tecken på att maskineriet börjar få upp fart. 
Vår miljövänliga teknologi fortsätter väcka stor uppmärksamhet. Vi har lagt mycket fokus på så kallad 
’Face-Time’ ute hos storkunder och det just påskrivna avtalet med Syngenta är ett tydligt tecken på 
vikten av att vara nära sina kunder och möjliga, framtida samarbetspartner. Ju mer vi får dom att inse 
möjligheterna med Prebonas teknologi desto intressantare blir vi som framtida partner och leverantör.
 
Vi har fortsatt fokus på lukt eliminering med Prebona OdorControl. Vår tyska distributör Biesterfeld 
har redan introducerat Prebona OdorControl till ett flertal potentiella kunder inom sitt geografiska 
marknadsområde. Biesterfelds kunder är en bred blandning inom olika kategorier – det är allt från filter-
tillverkare, tvättmedelsproducenter, bilvårdsfirmor och tillverkare av våt-servetter som har visat initialt 
intresse för våra produkter och inlett egna tester. I Sverige har Ballingslöv lanserat Prebona OdorControl 
under sin egen Care-serie. Vår svenska partner inom textilsegmentet, Polygiene AB, bekräftar fortsatt 
stort intresse och ytterligare försäljningsframgångar med vår teknologi hos bland annat Intersport och 
kunder i Japan och Sydkorea. Vår nya kund Scandinavian Nonwoven (SNW) har redan fått förfrågningar 
för sina antiluktdukar (pads) som är impregnerade med Prebona OdorControl och här utnyttjar vi våra 
förbindelser med Biesterfeld och hjälper SNW att sälja sina pads i Centraleuropa. Genom att ha blivit 
utvalda till att medverka i inkubator-programmet ’LH-Accelerator’ (Lafarge-Holcim) så kommer Prebona 
DuraClean och Prebona Protect under våren att hårdtestas av experter inom bygg- och betongindus-
trin. LH Accelerator drivs av tre av världens största bolag inom kemi, cement och byggnation. Resultaten 
erhåller vi under sommaren och det vi redan lärt oss av dessa möten är hur stort behovet är av nya och 
innovativa lösningar inom denna bransch. Vi hoppas och räknar med att vara en del av dessa framtida 
lösningar. I USA har vi, som tidigare kommunicerats, fått igång dom första kunderna på västkusten och vi 
kan glädjande meddela att två nya bolag inom fastighetsvård kommer att börja använda Prebona Odor-
Control efter framgångsrika tester. I USA har vi inlett förhandlingar med möjliga distributionspartners 
och räknar med att vi har hittat en eller två lämpliga bolag innan slutet av kvartal 2, 2020. Vi bedömer 
potentialen i USA som ‘betydlig’, mycket på grund av att marknaden för ’Odor-Elimination’ är avsevärt 
större än i Europa. Det nyligen påskrivna, exklusiva, globala distributionsavtalet med Syngenta Flowers 
inom affärsområdet AgriTech ger oss möjligheten att nå ut på världsmarknaden med våra existerande 
och eventuella nya produkter och är ännu ett bevis på hur stort potential vi har att bli en nyckelspelare 
inom våra områden inom några år.



VIKTIGA TANKAR FRAMÅT!

Redan nu under mitt andra kvartal som VD för Prebona har jag fått otaliga exempel på potentialen och 
flexibiliteten med Prebonas tekniska plattform, CompoTech, både avseende nya produkter samt an-
passningar på existerande produkter. Inte minst genom våra nya samarbeten med stora, globala spelare 
som Syngenta och vissa globalt verksamma kunder har vi beslutat att förstärka våra resurser inom R&D 
och produktutveckling. Det är en av huvudanledningarna till den nyligen genomförda, riktade nyemis-
sionen. Det blir viktigt att kunna tillgodose och erbjuda kundspecifika lösningar. Ett bra exempel på det 
är den nyligen uppkomna situationen avseende Corona-viruset och det explosionsartade behovet av 
nya och alternativa desinfektionslösningar hos olika typer av företag. Inom det området har vi beslutat 
att påskynda den regulatoriska processen av vår egen desinfektionslösning, Prebona Disinfect, där vi 
bedömer att vår teknologi är ett viktigt alternativ/komplement till existerande, alkohol baserade desinfe-
ktionsmedel. Vi kommer inom R&D även att lägga mer fokus på utvecklingen av Prebona AgSol där vi är 
fortsatt optimistiska att vår teknologi kan bidra i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier vilket är en 
global utmaning och kanske bedöms som en av dom största utmaningarna inom sjukvården. 

Avslutningsvis vill jag vara lika tydlig mot marknadsaktörer och aktieägare om vår framtida utveckling 
som i min senaste rapport där jag betonade vikten av ’fokus, tillit och tålamod’. Vi har definitivt fokus på 
försäljning, vi har stor tillit till vad våra produkter kan uträtta men det som är den tuffaste biten är att vi 
tvingas ha tålamod. Den kortfristiga utmaningen kan nämligen definieras i dessa två engelska nyckelord  
’time and technology-change’. Intresset för våra produkter är onekligen stort men vi kommer delvis att 
ersätta befintliga och beprövade produkter och det är naturligtvis mycket som ska stämma för att ett 
stort bolag ska byta teknologi och mångårig leverantör. Det som ger mig personligen och hela teamet 
mod och motivation är helt enkelt mängden av kunders egna ’proof-of-concept’ i kombination med den 
globala trenden – ’the growing search for sustainable and environmentally friendly solutions’ – och det är 
precis det som Prebona erbjuder!

PATRIK BERNSTEIN, 
VD PREBONA AB (PUBL)
SIMRISHAMN 2020-02-27



KOMMENTAR TILL RESULTATET  
OCH FINANSIERING
Försäljningen ökade under Q4 - 2019 med 21% jämfört med samma period 2018 och med 6% jämfört 
med helåret 2018. De under slutet av 2019 ingångna distributionsavtalen börjar ge  
försäljningsintäkter redan nu men kommer att ge mer konkreta utslag på försäljningen längre fram under 
2020. Det program för att reducera fasta kostnader som påbörjades under våren 2019 har efter kvarta-
lets utgång kommit på plats. Däremot har ett par kostnader av engångskaraktär främst en nedskrivning 
av kvarstående fordran mot konkursdrabbade Liwa Färg AB med 616 tkr medfört en kostnadsökning 
under kvartalet. Den totala nedskrivningen som genomförts under 2019 är 1 216 mkr. Bolagets under-
liggande pipeline av affärsmöjligheter har stärkts betydligt tack vare de strategiska distributionsavtalen 
avseende Centraleuropa samt jordbrukssektorn som ingåtts under slutet av 2019 samt början av 2020. 
Dessutom har ett mindre antal samarbeten startats med starka partners i Sverige. Efter kvartalets ut-
gång har en riktad emission om 3 mkr genomförts. I emissionen ingår en option som kan tillföra bolaget 
ytterligare 1,8 mkr. Det är bolagets bedömning att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade 
åtaganden är tillräckliga för att finansiera verksamheten under 12 månader. Dessutom drivs verksam-
heten kostnadseffektivt med stor andel provisionsbaserad ersättning där det är möjligt. En mer offensiv 
strategi kan föranleda en kapitalanskaffning.

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

ANTAL AKTIER
Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 20 210 143 stycken utestående aktier.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN I %
Christian och Jessica Östberg  37,96 
Bo T Förvaltning   6,33
S-Bolagen AB   6,05
Claes De Geer    5,95
Tagehus Holding AB   5,11
Gerhard Dal    3,56
Lars-Ove Sandberg   3,45
Avanza Pension   3,22
Rcm Engineering   3,19
Small Particle Technology Gbg  3,11

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

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Prebona AB (publ) lämnar årsredovisning 2020-05-22 och kvartalsrapport 2020-05-27

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

Stockholm 2020-02-27

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
































