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VD HAR ORDET
Bra bolagsutveckling med stark tillväxt av nettoförsäljningen och konsekvent kostnadskontroll trots stora utmaningar under det gångna Corona-året!
Corona-året 2020 kommer för oss alla att gå till historien som ett av de mest utmanande åren genom tiderna.
Även under detta år 2021 gör vi bedömningen att Corona fortsätter att påverka många bolag både positivt
och negativt. Vi märker det på utdragna beslutsprocesser bland många av våra existerande och presumptiva
samarbetspartners och kunder. Vi på Prebona är, trots det gångna årets alla utmaningar, väldigt nöjda med
bolagets utveckling och med det som vi gemensamt har lyckats initiera och åstadkomma under 2020.
• Prebona har nu en skarpare, tydligare och mer fokuserad affärsmodell och positionering
• Vi har skapat internationellt förtroende för vår teknologi och under året lyckats med ett antal
positiva verifieringar eller Proof-of-Concept inom samtliga fyra affärsområden och lyckats
etablera små men viktiga ‘brohuvuden’ med kunder och återförsäljare
• Vi har börjat bygga en stark och internationell kundbas vilket ger oss en bra mix av
kort- mellan- och långsiktig tillväxtpotential
• Vi har stärkt upp finanserna med kompetenta, institutionella investerare vilket ger oss en chans
att investera i nödvändiga regulatoriska tillstånd, accelerera våra försäljningsaktiviteter på bredare front samt
investera tydligt i affärsområdet Prebona HealthCare med målsättningen att nå relevanta, positiva In-Vivo och
In-Vitro data inom den viktiga kampen mot antibiotikaresistens.
• Vi har optimerat hela vår produktionsstruktur vilket gör att vi kan mer än tiodubbla produktionen utan
nämnvärda investeringar, vilket ger oss möjligheten till en profitabel skalbarhet.

Den ökade nettoförsäljningen i kombination
med bibehållna, starka marginaler, utpräglad
kostnadskontroll och bättre finansmanagement har gjort att vi även
lyckats halvera det negativa resultatet
jämför med 2019.

Flerårsöversikt 2017 - 2020
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Vi har genom alla dessa aktiviteter ökat vårt eget
självförtroende och framtidstro. Detta signalerade vi
till marknaden när vi nyligen gick ut med våra
finansiella ambitioner att vara kassaflödespositiva
runt årsskiftet 2021/2022 och omsätta runt
80 MSEK år 2024. Flerårsöversikten, enligt
diagrammet till höger, visar en tillväxt av
nettoförsäljningen på 246% jämfört med 2019.

0
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000

Nettoförsäljning

2017

2018

2019

2020

1.088

1.817

1.931

6.687

Summa Rörelseintäkter

3.022

3.125

3.374

9.012

Årets resultat

-5.722

-6.646

-8.561

-4.488
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Var ligger framtida chanser och utmaningar för Prebona?
Vi har under 2020 inlett samarbeten med sammanlagt sex av världens största bolag inom affärsområdena
jordbruk, blommor, medicin & sårvård , kosmetik och byggnadsindustrin. Detta faktum påvisar den otroliga
flexibiliteten av vår patenterade teknologi Prebona CompoTech. Dessa storbolag skulle aldrig ta sig tid för
oss om dom inte såg möjligheterna och chanserna med vår miljövänliga teknologi. Dessutom har vi ett antal mindre till medelstora lokala bolag som har börjat komma igång med försäljningen. Under 2021 fortsätter vi att konsekvent bygga och bredda vår framtida kundbas och för nu dialog med möjliga kunder både i
Centraleuropa, Nordamerika och i Asien. Men - jag har sagt det tidigare och jag säger det igen – det är inte
konkurrenter, konkurrerande teknologier eller avsaknad av marknads- eller säljpotential som är utmaningen
- utan det är det faktum att vi som ingredient-brand är beroende av våra kunders vilja till teknologisk
förändring och deras interna tidsramar eller lanseringscykler. Denna tidsaspekt styrs även för vissa produkter av
tidskrävande komplexa regulatoriska processer som är en del av det nödvändiga grundarbetet när man vill
expandera internationellt. Denna process är inte specifik för Prebona utan är helt enkelt en del av ett
nödvändigt uppbyggnadsarbete när man jobbar med „game-changing technology“ som vi gör. Det är därför
som vi, under 2021, fortsätter att satsa hårt på att nå en ännu bredare, internationell kundbas. Vi räknar med
att vi därigenom kommer att kunna balansera tidsutmaningen bättre.
MARGINALER
Vi har väldigt bra koll på våra processer och produktionskostnader och våra marginaler är stabila på en hög
nivå. Framöver kommer vi mer och mer att övergå till så kallad ‘Value-based-Pricing’ eller ‘Value-in-Use’ pricing.
Det innebär konkret att vi tar betalt för det mervärde som vår teknologi skapar. Den viktigaste anledningen till
detta är att vissa av våra applikationer endast behöver väldigt liten mängdvolym per behandlad produkt och
därigenom blir relativt ointressant ur ett perspektiv där vi endast säljer på volym. Vi bedömer även att vi
kommer att kunna realisera framtida inköpsfördelar när volymerna växer.
SKALBARHET
Kanske det mest intressanta ur ett investerarperspektiv är det faktum att vi i princip inte behöver utöka vår
kostnadsbas när vi expanderar. Denna skalbarhet kommer att ge stora möjligheter till attraktiva EBITDA nivåer
framöver.
PREBONA HEALTH CARE
Tack vare att vi under 2020 lyckats med vår målsättning att bygga upp en kundbas och med tanke på den
lyckade nyemissionen kommer vi nu att lägga ett betydligt större fokus på att utveckla affärssegmentet
Prebona Health Care. Våra initiala In-Vivo och In-Vitro resultat är väldigt bra och ger oss råg i ryggen att
kraftigt öka våra ansträngningar mot att hitta affärsmöjligheter inom både sårvård och inom kampen mot
multiresistenta bakterier.

PATRIK BERNSTEIN, VD PREBONA AB (PUBL.)
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Styrelsen och verkställande direktören för Prebona AB (publ) avger följande
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

A L L M Ä NT OM VE RKSA MH E T E N

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som levererar miljömässiga och funktionella produkter
och material 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, hållbart och miljömässigt bra 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 området för hälsovård,
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.

OR G A NI SAT I ON

Prebonas verksamhet är indelat i fyra affärsområden Prebona SurfaceCare, Prebona AirCare,
Prebona AgriCare och Prebona HealthCare.

A FF Ä R SOM R Å DE N

Inom affärsområdet Prebona SurfaceCare marknadsför och säljer Prebona funktionella material såsom
smutsavvisande, förstärkande, antimikrobiella samt desinficerande ytbeläggningar mot exempelvis
detaljhandeln och tillverkningsindustrin.
Inom affärsområdet Prebona AirCare marknadsför och säljer Prebona olika typer av funktionella
material för eliminering av dålig lukt mot bland annat textilindustrin, detaljhandeln samt facility
management.
Inom affärsområdet Prebona AgriCare utvecklas och marknadsförs innovativa och miljövänliga produkter mot jordbrukssektorn såsom näringstillskott och olika typer av växtskydd för att förlänga livslängden
på blommor och växter.
Inom affärsområdet Prebona HealthCare arbetar Prebona med att utveckla nya produkter och
substanser inom det medicinska området med fokus på antimikrobiella substanser samt
antibiotikaresistenta bakterier.

PRODUKT UT VE CKL ING & PAT E NT

Prebona är ett innovativt bolag med intensiv produktutveckling baserat på Prebonas banbrytande
teknologi, Prebona CompoTech. Med denna teknologi kan Prebona optimera och styra egenskaper hos
material på atomär nivå på ett nytt och unikt sätt. Fokus är på utveckling av nya och förbättrade
produkter baserade på Prebona CompoTech. Därigenom skapas synergier mellan bolagets
affärsområden. Forskning och utveckling bedrivs i nära samarbete med industrin och akademin.
Prebona arbetar aktivt med att stärka sin position via patent och varumärken. Bolaget arbetar
tillsammans med ledande patentkonsulter.
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PRODUKT I ON

Bolagets produktion av samtliga produkter inom alla affärsområden bygger på samma teknikplattform,
vilket leder till en kostnadseffektiv produktion. Insatsvaror köps in från ledande råvaruleverantörer för att
sedan formuleras och produceras i bolagets regi för vidare leverans till kund. Bolaget har en effektiv
produktion med god kapacitet samt mycket goda uppskalningsmöjligheter vilket gör att Prebona står
starkt rustat inför framtida expansion. Dessutom är produktionen miljövänlig med noll utsläpp av
restprodukter. Fyllning i vissa förpackningar sker hos extern partner.

MAR K N A DSF Ö R I NG OCH
FÖ R S Ä L JNI NG

Prebonas produkter säljs till kunder i Sverige och utomlands. Prebonas försäljningsstrategi är att arbeta
som ett ”ingredient brand” samt som en ”solution provider” med försäljning business-to-business Det
innebär att Prebonas kunder utgörs av företag som använder Prebonas produkter i sin egen
verksamhet, som en produkt under deras eget varumärke eller för att förstärka eller funktionalisera sina
befintliga produkter. Prebona har återförsäljare i en rad länder som marknadsför bolagets produkter mot
slutanvändare.

MI LJ Ö OC H H Å L LBA RH E T

Prebonas teknologi möjliggör tekniska lösningar med hög resurseffektivitet, stark miljöprofil och
funktionalitet. Detta är basen i Prebonas affärsidé och avser hela bolagets arbete inom både
produktutveckling och produktion. Prebonas produkter har erhållit både nationella och globala
miljöcertifieringar såsom Bluesign samt vunnit internationella miljöutmärkelser som Scandinavian
Outdoor Award. Vid tillverkning av bolagets produkter används 100% av ingående råvaror i
slutprodukten, d.v.s. inga utsläpp sker från produktionen.

PE R S ON A L

Vid utgången av verksamhetsåret hade bolaget sju medarbetare. Av medarbetarna var fem män och två
kvinnor.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

V Ä S E NT L I GA H Ä NDE LS E R UNDE R
R Ä K E N SK A P S Å RE T
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prebona skriver exklusivt, globalt samarbetsavtal med Syngenta Flowers, ett av världens
största bolag inom jordbrukssektorn
Prebona påskyndar lanseringen av desinfektionsmedlet Prebona Disinfect
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
Diesel samt Dr. Scholls köper teknologi från Prebona genom samarbetspartnern Polygiene
Prebona påvisar unik långtidseffekt mot COVID 19/SARS CoV-2 i enlighet med ett
internationellt ISO-test
Utökat samarbete med det världsledande kemiföretaget Sika AG inom området för
ytbeläggningar efter en initial utvärderingsperiod
Prebona ingår ett produktutvärderingsavtal med ett världsledande kosmetikaföretag
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V Ä S E NT L I GA H ÄNDE LS E R E FT E R
R Ä KE N S K A P SÅ R E TS S LUT
•
•
•
•
•

Prebona erhåller breda regulatoriska tillstånd för bolagets antimikrobiella produkter i
Sydkorea för bland annat ytor, textil och byggmaterial
Prebona erhåller första order från ny återförsäljare i Peru
Prebona har genomfört en riktad nyemission i samråd med Handelsbanken Capital Markets
mot bland annat institutionella investerare om 16 miljoner kronor
Ny återförsäljare i Indien kontrakteras
Ordförande Björn Hedlund och verkställande direktör Patrik Bernstein har tecknat 200 000
respektive 400 000 teckningsoptioner till kursen 0,24 kr per option i enlighet med de
incitamentsprogram som beslöts på extra bolagsstämma den 16 december. Ett utnyttjande
av samtliga teckningsoptioner motsvarar en utspädning på 0,88 % respektive 1,75 %

KOMME NTA R T I L L RE S ULTAT E T
Nettoförsäljningen för helåret landade på 6 686 839 kronor vilket ger en tillväxt om 246% 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 det sedan tidigare annonserade åtgärdsprogrammet för att sänka fasta kostnader fortsatt att ge
resultat med stabila lägre fasta kostnader (justerat med ökade kostnader i samband med ökad
produktion) vilket i kombination med den ökade försäljningen har förbättrat resultatet mot föregående år.
Framåtriktat kommer den organisation samt produktionsanläggning som Prebona har byggt upp kunna fortsätta
växa verksamheten snabbt med enbart mindre ökningar i kostnadsmassan vilket skapar goda förutsättningar för
skalbarhet i verksamheten.
Bolagets långsiktiga affärsmöjligheter fortsätter att stärkas tack vare en kombination av de strategiska distributionsavtal och samarbetsavtal som tecknats med stora globala företag samt den fokuserade försäljningen av
framförallt Prebona OdorControl samt Prebona Disinfect.
Under första kvartalet 2021 genomfördes en riktad emission i samarbete med Handelsbanken Capital Markets
mot bland annat institutionella investerare om 16 miljoner kronor. Den likviden kommer
framförallt att användas för att accelerera bolagets försäljningsinsatser. Här ingår även regulatoriska aktiviteter
samt framtida nödvändiga tester som stödjer försäljningsprocessen då bolaget expanderar internationellt.
Dessutom kommer en del av investerat kapital att riktas mot Prebona HealthCare med målet att under 2021
uppnå det proof-of-concept som behövs för att kunna attrahera licenstagare och samarbetspartners inom det
projekt som bedrivs inom antibiotikaresistens.
Det är bolagets bedömning att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för
att finansiera verksamheten under 12 månader.
Sammanfattningsvis har Prebona påverkats positivt av pandemin 2020 men vi har naturligtvis en ständig
beredskap inför eventuell påverkan av olika omständigheter som kan påverka bolaget framåt såsom exempelvis
leveranskedjor eller samarbeten.
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 har och kan komma att påverka Prebonas
framtida utveckling och finansiella ställning. I vår bedömning har vi kommit fram till att ett par av de produkter
Prebona marknadsför ökat i efterfrågan på grund av pandemin. Dock har ett antal
påbörjade samarbeten med potentiella kunder kraftigt försenats på grund av pandemin vilket har
förskjutit potentiella marknadslanseringar. Vidare kan naturligtvis de åtgärder som gjorts i samhället för att
minska smittspridningen komma att påverka kunder, samarbetspartners, finansiärers förmåga att uppfylla sina
åtaganden i tid. Vi kan i dagsläget inte bedöma de slutliga effekterna men vår bedömning
är att påverkan på bolaget kommer att vara blandat.
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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		
30,87
Tagehus Holding AB 			
7,59
Bo T Förvaltning			
5,71
Claes De Geer			
5,36
S-Bolagen AB 			4,32
Avanza Pension			3,27
Lars-Ove Sandberg 			
3,09
Rcm Engineering			2,88
Small Particle Technology Gbg		
2,80
Sten Nyström dödsbo			
1,94

Flerårsöversikt

