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DELÅRSRAPPORT Q3 2021 PREBONA AB (PUBL)
RAPPORTPERIOD 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021 KONCERNEN
• Rörelsens intäkter uppgick till 813 287 (1 367 053) SEK
• Nettoomsättningen uppgick till 204 591 (841 454) SEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 409 234 (-1 178 868) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 673 064 (-836 748) SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,05) SEK
• Antal aktier vid periodens utgång är 25 072 849 st. (21 806 182 st.)

DELÅRSRESULTAT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021 KONCERNEN
• Rörelsens intäkter uppgick till 2 649 975 (6 787 514) SEK
• Nettoomsättningen uppgick till 978 454 (4 937 504) SEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 737 803 (-2 869 210) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 948 730 (-3 633 191) SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,13) SEK
• Antal aktier vid periodens utgång är 25 072 849 st. (21 806 182 st.)
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Prebona inleder försäljningssamarbete med företaget Zep Inc i USA och erhåller
försäljningsestimat om fem miljoner kronor för initial 12-månadersperiod
Prebona ingår återförsäljaravtal med Ravago i Turkiet
Prebona erhåller ytterligare order från företagen Scandinavian Nonwoven och CoP+ i Sverige
Prebonas nya produkt CombiFresh testar väldigt positivt inom textil-relaterade
användnings-områden
Prebona erhåller lika bra antimikrobiella testresultat som marknadsledaren inom textil med
endast 50% av det aktiva ämnet
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Prebona tecknar globalt samarbetsavtal och kommersialiseringsplan med Syngenta Seeds i
Holland och svenska OptiCept
Prebona erhåller första order från återförsäljare i Indien
Genombrottstest för nytt långtidsverkande desinfektionsmedel för ytor
Prebona OdorControl testar bra mot tobak och cannabislukt
Prebona erhåller mycket goda resultat från olika typer av antimikrobiella tester för
ett par av bolagets produkter
Prebona utvecklar ny variant av OdorControl

VD-ORD
Strategiska avtal startar en ny fas av expansion
Under perioden uppnåddes ett par viktiga milstolpar då vi tecknade kommersialiserings-avtal
med två av våra strategiska kunder. Dels med ett konsortium bestående av Syngenta och
Opticept där Prebona levererar en näringslösning för att förlänga livet på snittblommor, dels
med amerikanska ZEP för lansering av OdorControl i USA och Kanada. Dessa samarbeten
beräknas resultera i viss försäljning under december men framförallt med start under början
av 2022.
Enbart avtalet mellan Prebona, Syngenta och svenska OptiCept har en väldigt stor potential
och bedöms på egen hand innebära att vi når våra finansiella ambitioner för 2024. I och med
att Syngenta ansvarar för den globala sälj- och marknadsföringen av produkterna tar vi del av
en oerhört effektiv och professionell försäljningsapparat med imponerande kanaler över hela
världen! Dessutom är marknaden för rosor gigantisk och uppnår vi gemensamt en
marknadsandel av endast 3-4% så överträffar vi vida de gemensamt satta målen. Jag vill
betona att det är tre specialiserade, kompetenta bolag som jobbar mot ett gemensamt mål.
Förutom den finansiella potentialen är det även en oerhörd framgång och ett bevis av
styrkan i vår teknologiplattform -Prebona CompoTech. Vi har genom idogt arbete med
tester och utveckling av vår grundteknologi lyckats hitta en optimal, resurseffektiv och hållbar
lösning på ett stort kundproblem. Detta stärker onekligen tilltron till teknologins möjligheter
inom Syngenta där vi har ett antal andra projekt under tester och utveckling. Det blir även
en fantastisk referens mot andra stora bolag.
Detta är onekligen ett genombrott för vår satsning mot stora strategiska kunder.
Vår förhoppning är att detta är det första av flera liknande affärer under kommande år.
Genombrottet med OdorControl och det amerikanska bolaget ZEP i USA gör att vi
där kan budgetera en omsättning runt 5 MSEK för det kommande året 2022. Genom
samarbetet med ZEP kan vi nu även börja se ett betydligt ökat intresse för vår teknologi
hos andra amerikanska kunder som vi redan har bearbetat men som kanske inte känt sig
riktigt redo med att byta grundteknologi.
Samarbetet med svenska Polygiene intensifieras och vi ser ett ökat intresse för vår
lukteliminerande lösning som Polygiene marknadsför under varumärket OdorCrunch.
Textilbranschen efterfrågar nu i allt större utsträckning icke-biocidiska luktreducerande
produkter och där ligger Prebona perfekt positionerat. Rent konkret har det resulterat i
ett antal nya avtal under hösten, däribland en av världens största denimtillverkare samt
nya kollektioner från Diesel Jeans och Intersport.

Förutom dessa strategiska kunder har vi i Sverige och internationellt kontrakterat ett antal
mindre och mellanstora kunder och återförsäljare som har lagt initiala mindre order under
hösten och som vi bedömer kommer igång under 2022.
Även inom produktutvecklingen har det varit en intensiv period. Under perioden har vi fortsatt att erhålla positiva testresultat från externa laboratorier för ett antal av våra produkter.
Dessutom har vi utvecklat en helt ny produkt inom desinfektion som ger långvarigt skydd
av ytor och textilier. Denna produkt är regulatoriskt godkänd i hela EU inklusive UK och
Schweiz. Vi har nu börjat marknadsföringen mot vårt återförsäljarnätverk.
Tidsaspekten!
När jag hösten 2019 tog över VD-ansvaret var jag väldigt tydlig mot styrelsen - ”det kommer
att ta minst tre (3) år att få en upp en ordentlig omsättning i verksamheten”. Detta tredje
år är det kommande året 2022! År 2020 var för Prebona i huvudsak COVID & Disinfect
relaterat. Under senare delen av 2020 och nu under 2021 har vi framgångsrikt lagt fokus på
det som på engelska kallas ’Demand & Lead Generation’! Vi bygger återförsäljarnätverk och
skapar grunden till de affärer som vi nu ser börjar komma in. Dessa processer tar helt enkelt
tid och kräver tillit samt tålamod. Samarbetet mellan oss, Syngenta och OptiCept tog knappt
två år att sy ihop! ZEP-USA träffade jag personligen i Atlanta på hösten 2019! Två år senare
kommer vi nu att börja sälja till dem. Mindre kunder kan gå betydligt snabbare men där är
volymerna på en helt annan nivå. Det handlar som allt här i livet att hitta en bra balans - i det
här fallet mellan riktigt stora och mellanstora kunder. Genom att vi nu har lyckats knyta upp
avtal med två stora affärspartners kan vi lägga mer tid och fokus på de mellanstora bolag
som har potential att generera en snabbare omsättning.
Vi fortsätter att vara extremt motiverade och tilltron på Prebonas framtida möjligheter ökar
hela tiden.

Patrik Bernstein, VD Prebona AB (publ.)

KO R T O M P R E BONA A B ( PU B L)
Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som levererar miljövänliga 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 antibiotika- resistens. 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
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.
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 uppskalningsmöjligheter 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.

KOMME NTA R T I L L RE S ULTAT E T
OCH F I N A N S I E RING
Sammanfattningsvis har Prebona under kvartalet påverkats negativt av förseningar av planerade lanseringar hos kunder och
återförsäljare.
Rörelsens intäkter uppgick till 813 287 (1 367 053) SEK och nettoomsättningen för perioden uppgick till 204 591 (841 454) SEK
(jämfört med samma period förra året) vilket motsvarar en kraftig nedgång. 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. De minskade kostnaderna (2 055 174 SEK jämfört med 2 366 799 SEK) beror
huvudsakligen på en minskad produktion även om arbetet med att effektivisera produktion samt övriga processer i
verksamheten fortlöper.
Samtliga strategiska samarbeten har en positiv utveckling och börjar påvisa konkreta resultat. Minskningen av intäkterna förklaras
framförallt av att ett par planerade lanseringar tillsammans med nya kunder och återförsäljare blivit försenade på grund av
externa faktorer. Två av dessa strategiskt viktiga lanseringar inkluderar Zep samt Syngenta.
Det nyligen ingångna avtalet mellan Syngenta, Prebona och OptiCept avseende att förlänga livslängden på snittblommor och
därmed minska svinnet av dessa har nu gått in i en kommersialiseringsfas och försäljningen förväntas starta under början av
2022.
Textilsegmentet utvecklas väldigt positivt och bolagets partner inom området, Polygiene, fortsätter att expandera produkten
OdorCrunch som levereras av Prebona. Det finns en tydlig trend från textilindustrin att använda hållbara och icke-biocidisk
luktreducerande behandlingar vilket gynnar Prebona.
Produktutvecklingen av ett nytt desinfektionsmedel med långtidsverkan för ytor är slutförd. Produkten är regulatoriskt godkänd
inom EU samt UK och Schweiz och lanseras under Q1.
Tester samt regulatoriska arbeten löper enligt plan och bedöms stärka försäljningen under 2022.
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.
Det är bolagets bedömning att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för att finansiera
verksamheten under 12 månader. Bolagets målsättning är att nå positivt kassaflöde tidigt under 2022. Specifikt riktade strategiska
satsningar kan kräva ytterligare finansiering.
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		
Tagehus Holding AB			
Bo T Förvaltning 			
Claes De Geer 			
S-Bolagen AB				
Avanza Pension			
FE Fonder				
Lars-Ove Sandberg			
RCM Engineering			
Small Particle Technology GBG AB		

27,56
7,78
5,1
4,88
4,52
3,45
3,32
2,92
2,57
2,47

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 bokslutskommuniké (Q4-rapport) 2022-02-25
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
Stockholm 2021-11-29
Verkställande direktören på uppdrag av styrelsen i Prebona AB (publ)
Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021.

