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DELÅRSRAPPORT Q1 2021 PREBONA AB (PUBL)

RAPPORTPERIOD 1 JANUARI – 31 MARS 2021 KONCERNEN

• Rörelsens intäkter (inklusive aktiverat arbete) uppgick till 987 151 (2 048 073) SEK
• Nettoomsättningen uppgick till 446 387 (1 319 700) SEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 510 143 (-765 432) SEK 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 435 216 (-1 520 927) SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,04) SEK
• Antal aktier vid periodens utgång är 25 072 849 st. (21 410 143 st.)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER RAPPORTPERIODEN
• 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 

• Ny återförsäljare i Indien kontrakteras 

• Prebona ingår nytt återförsäljaravtal avseende desinfektionsmedel i Sverige 

• Prebona har genomfört en riktad nyemission i samråd med Handelsbanken Capital Markets mot bland 
annat institutionella investerare om 16 miljoner kronor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER RAPPORTPERIODEN

• Samarbetspartner lanserar antiluktdukar mot konsumentmarknaden 

• Prebona fortsätter med nya djurstudier avseende antibiotikaresistenta bakterier



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, 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 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. 

AFFÄRSOMRÅDEN
Inom affärsområdet Prebona SurfaceCare utvecklar Prebona funktionella material såsom smutsavvisande,  
förstärkande, antimikrobiella samt desinficerande ytbeläggningar mot exempelvis detaljhandeln och tillverkningsindustrin. 

Inom affärsområdet Prebona AirCare utvecklar Prebona olika typer av funktionella material för eliminering av dålig 
lukt mot bland annat textilindustrin, detaljhandeln samt facility management.

Inom affärsområdet Prebona AgriCare utvecklas 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.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET
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 miljöut-
märkelser som Scandinavian Outdoor Award. Vid tillverkning av bolagets produkter används 100% av ingående råvaror i 
slutprodukten, d.v.s. inga utsläpp sker från produktionen.  

PRODUKTUTVECKLING OCH PATENT
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. 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.

PRODUKTION
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. Bolaget har en effektiv produktion med god kapacitet samt mycket goda uppskalningsmö-
jligheter vilket gör att Prebona står starkt rustat inför framtida expansion. Produktionen är miljövänlig med noll utsläpp 
av restprodukter.

MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING
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 under deras eget varumärke eller för att förstärka eller 
funktionalisera sina befintliga produkter.



VD-ORD
Bra kvartal trots svag omsättning – Utveckling enligt plan!
Ingen kan vara nöjd med en svag kvartalsomsättning men vi räknar med bra tillväxt för helåret 2021 och vår  
kommunicerade ambition att omsätta cirka 80 miljoner kronor senast år 2024 står vi definitivt fast vid.   

Vi har sedan januari 2020 gått från att ha en aktiv större kund, Polygiene, till att, 15 månader senare, ha inlett samarbete 
med sex av världens största bolag inom ett flertal marknadssegment. Syngenta, SIKA och fyra ytterligare, globalt  
verksamma bolag som vi av sekretesskäl inte får nämna. Detta är helt i linje med vår övergripande affärsstrategi.
 
Med dessa storbolag arbetar vi för närvarande med ett stort antal projekt där vi utvärderar effekt samt utvecklar olika 
produktanpassningar för att kunna ge exklusiva kundlösningar, vilket är ett krav från dessa bolag. Mer konkret handlar 
det om specifika projekt inom bland annat dessa områden 

 a.  Snittblommor med fokus på deras livslängd och näringsupptagning
 b.  Jordbruk med fokus på miljövänligare skadebekämpning
 c.  Ytbehandlingar med fokus på självrengöring av cementytor 
 d.  Ytbehandlingar på olika typer av material med fokus på antimikrobiell funktion
 e.  Luktproblem inom kosmetik och textilbranschen
 f.   Luktproblem inom plaståtervinning, cellulosamaterial och petroleumbaserade industrier
 g.  Sårvård och kampen mot multiresistenta bakterier 

Jag vill understryka att samtliga projekt bygger på Prebonas tekniska plattform, Prebona CompoTech, vilket gör att 
vi kan driva dessa projekt mycket resurseffektivt. Detta faktum belyser även bredden och de framtida möjligheterna 
som teknologin representerar. Inom ramen för dessa projekt har vi redan ett antal konkreta resultat som påvisar att 
vår teknologi är långt mer effektiv samt miljövänligare än vad som finns på marknaden idag. Detta ger oss fortsatt 
självförtroende.

Dessutom bearbetar vi ett antal regionala distributörer och mellanstora direktkunder för att balansera upp beroendet 
av ett fåtal stora kunder. Vi är aktiva på fyra kontinenter och har ett stort antal positiva ”Proof-of-Concept” från våra 
samarbetspartners. Ett par av dessa kunder jobbar just nu konkret med att förbereda marknadsintroduktionen av sina 
produkter med fokus på Prebona OdorControl och Prebona Disinfect. Kvartalet har inneburit en rad framåtriktade 
aktiviteter inom alla våra affärsområden.

Inom SurfaceCare arbetar vi bland annat väldigt tätt med den schweiziska kemijätten SIKA inom olika typer av funk-
tionella ytbehandlingar av betong och målade ytor. Vi har även en mindre svensk kund som har börjat att provsälja en 
produkt för skydd av trädäck under perioden med framgång.

Inom AgriCare arbetar vi med ett relativt stort antal projekt tillsammans med Syngenta men fokuserar bland annat på 
en lösning för att förlänga livet på snittblommor och framförallt rosor. I det projektet samarbetar vi även i vissa delar 
med det svenska bolaget OptiFreeze och har påvisat väldigt goda resultat. Målsättningen är att lansera vår lösning  
under året. Andra mycket intressanta projekt inom ramen för samarbetet med Syngenta berör funktionella  
ytbehandlingar samt näringslösningar med slow release.

Inom AirCare har vi har långt gångna förhandlingar med ett par större internationella distributörer avseende försäljning 
av Prebona OdorControl inom facility management och mot konsument. Här räknar vi med ett par lanseringar 
under året. På den svenska marknaden, har efter periodens utgång, vår partner Scandinavian Nonwoven lanserat en 
impregnerad textil med OdorControl på den svenska marknaden. Lanseringen går mycket bra med ständigt utökade 
antal kunder och återförsäljare. Vår kund inom textilsegmentet, Polygiene, tar kontinuerligt nya kunder där OdorControl 
används, som exempelvis en herrkollektion från modevarumärket MOS MOSH som lanserades under kvartalet.

Inom HealthCare fortskrider arbetet med att förstärka befintlig antibiotika och göra den effektiv mot  
antibiotikaresistenta bakterier. Vi genomför nu en serie djurstudier i vid Uppsala Universitet där målsättningen är att 
verifiera tidigare goda resultat från både In Vivo och In Vitro-tester. Dessutom pågår en utvärdering inom sårvård där 
vi även undersöker luktreducerande effekter avseende sårvårdsprodukter. Sårvård bedömer bolaget som ett mycket 
intressant område där vi kommer att utöka vårt arbete.

Jag har vid ett flertal, tidigare rapporteringstillfällen betonat vikten av tålamod och jag 
vill tydligt förklara varför vi fortsatt kommer att behöva visst tålamod. Det har helt 
enkelt att göra med vår positionering som ”ingredient-brand” och beroendet av våra 
kunders interna ”Portfolio-Management” strategier, processer och tidslinjer.  Vi räknar 
med att kommunicera ett antal roliga och spännande samarbeten och konkreta affärer 
under 2021. 

    Patrik Bernstein, VD Prebona AB 



KOMMENTAR TILL RESULTATET  
OCH FINANSIERING
Rörelsens intäkter uppgick till 987 151 (2 048 073) SEK och nettoomsättningen för perioden uppgick till 446 387 (1 319 700) 
SEK vilket motsvarar en nedgång med 51,8% respektive 66,2% 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. 

Minskningen av intäkterna förklaras delvis av att ett par kunder hade lager med sig in i 2021 samt att dessa kunder haft problem 
med sin försäljning på grund av obligatoriska Coronanedstängningar och relaterade restriktioner. Dessutom har ett par planerade 
lanseringar tillsammans med nya återförsäljare blivit försenade på grund av Pandemin och andra externa faktorer. Försäljningen 
av bolagets desinfektionsprodukter har kortsiktigt påverkats negativt av ett överutbud av framförallt alkoholhaltiga desinfek-
tionsprodukter. Däremot kvarstår marknadens intresse för vår unika hand- och ytdesinfektion med långtidsverkan. Nödvändiga 
ISO-tester och de regulatoriska processerna är initierade och vi väntar resultat under slutet av sommaren. Med dessa resultat 
kommer vi att accelerera försäljningen genom våra globala återförsäljare.

Under perioden genomfördes en riktad emission i samarbete med Handelsbanken Capital Markets mot bland annat institu-
tionella investerare om 16 miljoner kronor. Med den likviden har nu ett flertal aktiviteteter inletts 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. 

Bolaget har under kvartalet amorterat av ett lån om två miljoner kronor.

Bolagets mix av kortsiktiga och långsiktiga affärsmöjligheter fortsätter att stärkas tack vare en kombination av de strategiska 
distributionsavtal och samarbetsavtal som tecknats med stora globala företag och geografiskt viktiga återförsäljare samt den 
fokuserade försäljningen av framförallt Prebona OdorControl samt Prebona Disinfect. 

Det är bolagets bedömning att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för att finansiera 
verksamheten under 12 månader. 

Sammanfattningsvis har Prebona under det första kvartalet påverkats negativt av pandemin avseende påbörjade samarbeten 
samt etablering av nya samarbeten och återförsäljare.

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

ANTAL AKTIER
Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 25 072 849 stycken utestående aktier 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN I %
Christian och Jessica Östberg  29,87 
Tagehus Holding AB   7,78
Bo T Förvaltning    4,57
Claes De Geer    4,19
S-Bolagen AB    4,92
Avanza Pension   3,47
FE Fonder    3,32
Lars-Ove Sandberg   2,51
RCM Engineering   2,37
Small Particle Technology GBG AB  2,17
 
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 Q2-rapport 2021-08-26

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

Stockholm 2021-02-27

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
























