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Juli - december 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 483 (181) KSEK 
• Rörelseresultatet uppgick till -7 255 (-6 115) KSEK 
• Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,61) kronor 

 

Januari - december 2020  

• Nettoomsättningen uppgick till 1 365 (704) KSEK 
• Rörelseresultatet uppgick till -12 293 (-10 549) KSEK 
• Resultat per aktie uppgick till -0,41 (-1,05) kronor 
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020 
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Luxbright AB (publ) 
Bokslutskommuniké 2020 

VD:s kommentar  
Det är med glädje och stolthet som jag presenterar vår första kommuniké som noterat bolag. Att förbereda 
en organisation för att verka i en noterad miljö är en process som tar mycket kraft men som också medför 
ett fokus och en genomlysning av verksamheten som ger ett strategiskt mervärde under lång tid framöver. 
Strategier och planer blir genomarbetade och i vårt fall påbörjades denna process redan i våras. Vi fick dock 
skjuta på noteringen till november då marknaden var orolig under våren.  
 
Under året mer än fördubblades vår nettoomsättning som ett resultat av vår fokusering på att 
produktifiera och lansera microfokusrör i M-serien. Vårt resultat, exklusive EU-bidrag, var något bättre än 
föregående år och helt i linje med våra förväntningar då vår tillväxtstrategi kombinerar både 
kostnadskontroll och framåtriktade satsningar.    
 
Produktion och leveranser    
Situationen med en pandemi i världen har påverkat bolaget. Produktion av komponenter i Sverige har 
fungerat med mindre störningar medan vår slutmontering i Kina tillfälligt stängdes ner när restriktioner 
infördes. I takt med att dessa har lättats upp har vi successivt kunnat återuppta utveckling, 
prototyptillverkning och produktion. Vi har även, trots reserestriktioner, kunnat förstärka vår kinesiska 
verksamhet med mer personal under året. Pandemin har dock övergripande begränsat vår förmåga att 
besöka kunder, partners och andra viktiga möten som till exempel mässor. Vi ser därför vissa förseningar i 
projekt som inte helt gått att överbrygga med digitala möten.    
 
Leveranser har skett till återkommande kunder och vi är speciellt stolta över att ha levererat 160 kV-rör från 
M-serien i slutet av året. Denna typ av produkter har stor potential i marknaden och är därför en viktig 
milstolpe för framtida tillväxt. Vi kommer fortsatt att utveckla tillverkningsprocesser för att kunna möta 
marknadens behov av kortare leveranstider. Vår avsikt är att skapa förutsättningar för produktion i både 
Kina och Europa vilket kortsiktigt ställer ökade krav på produktutvecklingen och vårt ledningssystem.     
 
Expansion    
Under året har vi planenligt satsat på investeringar för att realisera vår patenterade teknik. Ett viktigt steg är 
att inskaffa utrustning för en utökad testkapacitet, främst i Sverige men även i Kina. Denna kapacitet 
används i våra utvecklingsprojekt och också i vårt verifieringsarbete i samband med produktion. Vi planerar 
också att fortsätta stärka vår organisation med nyanställd personal i både Kina och i Sverige och att ingå 
partnerskap med viktiga bolag i branschen för att ytterligare skapa möjligheter för snabb tillväxt genom en 
ökad tillgång till både kompetens, kapacitet och marknader.    
 
Vi fortsätter strategin att utveckla nya produkter. I första hand avser detta varianter av M-serien och 
tillhörande generatorer från olika OEM-leverantörer. En fortsatt rekrytering av personal med 
nyckelkompetenser beräknas ge kapacitet att jobba med parallella projekt där en prototyp av bolagets 
kallkatodsteknik förväntas vara tillgänglig under 2021.    
 
Marknaden, som främst definieras av generator-tillverkare och systemleverantörer, kommer att bearbetas 
direkt med befintliga och nya produkter. Vi ser en stor potential i de produkter som vi har påbörjat 
leveranser av och förväntar oss en betydande försäljningstillväxt under 2021.    
 
Jag vill tacka hela Luxbright-teamet för hårt arbete, styrelsen för gott stöd, aktieägare samt investerare för 
det visade förtroendet och ser fram emot ett nytt verksamhetsår. 
  
Göteborg den 26 februari 2021  
Mats Alm, VD  
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Viktiga händelser 

Januari – juni 

● På grund av pandemin avbryts verksamhet i Kina men bolaget återvänder redan i mars 

● Extra bolagstämma hålls inför en notering  

● Företrädesemission som tillför bolaget cirka 13 MSEK före emissionskostnader genomförs 

● Två nya medarbetare ansluter till Luxbright 

● Leverans av 5 system till Mars Bioimaging, Nya Zeeland 

 

Juli – december 

● Bolaget erhåller en order på röntgenrör av M-series typ 160kV 

● Bolaget börsnoteras på Nasdaq First North och tillförs cirka 36 MSEK före emissionskostnader 

● Bolaget erhåller en fortsatt certifiering enligt ISO 9001:2015 

● Bolagets patent godkänns i USA, Japan samt av det kinesiska CNIPA 

● Ett dotterbolag startas i Suzhou, Kina för att stärka vår närvaro på den viktiga kinesiska marknaden 

● Första röntgenrören av M-series typ 160 kV levereras till kund 

 

Händelser efter periodens slut 

● Ett nytt laboratorium med specialutrustning installeras i Göteborg och en applikationsingenjör 
anställs 

 

Juli – december 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen uppgick till 483 (181) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -7 255 (-6 115) KSEK, 
innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -7 299 (-6 166) KSEK eller -0,24 (-0,61) 
kronor per aktie. Det negativa resultatet beror främst på utebliven nettoomsättning. Vid fullt tecknande i 
bolagets teckningsoptionsprogram tillkommer 85 200 aktier i program 2016/2023, 830 000 aktier i program 
2020/2023 samt 4 333 333 aktier i program 2020/2022 som sammanlagt ger en utspädning om ca 17,6 %. 
Periodens resultat efter skatt per aktie blir då -0,21 kronor.  
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Januari - december 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen uppgick till 1 365 (704) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -12 293 (-10 549) KSEK, 
innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -12 383 (-10 654) KSEK eller -0,41 (-
1,05) kronor per aktie. Det negativa resultatet beror främst på utebliven nettoomsättning. Vid fullt 
tecknande i bolagets teckningsoptionsprogram tillkommer 85 200 aktier i program 2016/2023, 830 000 
aktier i program 2020/2023 samt 4 333 333 aktier i program 2020/2022 som sammanlagt ger en utspädning 
om ca 17,6 %. Periodens resultat efter skatt per aktie blir då -0,35 kronor.  

Kassaflöde 

Rörelsens kassaflöde var -13 666 (-13 472) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 23 177 (-1 774) KSEK.  

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till Luxbrights ”Inbjudan till 
teckning av units i Luxbright AB (Publ), prospekt 2020” samt Årsredovisning 2019. 

 

Framtidsutsikter 

Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2021, men sammantaget bedömer styrelsen att bolaget står 
väl positionerat för en fortsatt kommersialisering av bolagets produktserier. 

 

Kommande informationstillfällen 

● Årsredovisning för perioden januari – december 2020 Vecka 19 2021 

● Årsstämma 2021-06-10 

● Halvårsrapport för perioden januari – juni 2021 2021-08-20 
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Resultaträkning 2020 2019 2020 2019
Belopp i tusental kronor (KSEK) jan-dec jan-dec jul-dec jul-dec

Nettoomsättning 1 365 704 483 181

Övriga rörelseintäkter 1 497 3 666 782 1 190
2 862 4 370 1 265 1 371

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -427 - -68 -
Övriga externa kostnader -7 707 -7 840 -4 603 -4 245
Personalkostnader -6 845 -6 844 -3 703 -3 018
Av- och nedskrivningar -115 -34 -86 -23
Övriga rörelsekostnader -61 -201 -60 -200
Rörelseresultat -12 293 -10 549 -7 255 -6 115
Rörelsemarginal neg neg neg neg
Summa finansiella poster -90 -105 -44 -51
Resultat före skatt -12 383 -10 654 -7 299 -6 166

Skatt - -
Resultat efter skatt -12 383 -10 654 -7 299 -6 166

Kassaflödesanalys 2020 2019
Belopp i tusental kronor (KSEK) jan-dec jan-dec
Resultat efter finansiella poster -12 383 -10 654
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet, av- och nedskrivningar av tillgångar 115 34
Förändring av rörelsekapital -1 398 -2 852
Rörelsens kassaflöde -13 666 -13 472
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 420 -2 150
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 263 13 848
Periodens kassaflöde 23 177 -1 774

Likvida medel vid periodens början 6 335 8 109
Likvida medel vid periodens slut 29 512 6 335

Nyckeltal 2020 2019 2020 2019
jan-dec jan-dec jul-dec jul-dec

Omsättning per aktie, SEK 0,05 0,07 0,02 0,02
Resultat per aktie efter skatt, SEK -0,41 -1,05 -0,24 -0,61
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg
EBITDA, KSEK -12 178 -10 515 -7 169 -6 092
EBITDA marginal, % neg neg neg neg
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Balansräkning 2020-12-31 2019-12-31
Belopp i tusental kronor (KSEK)
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10 296 7 946
Materiella anläggningstillgångar 1 177 223
Summa anläggningtillgångar 11 473 8 169

Varulager 443
Kortfristiga fordringar 2 683 939
Kassa och bank 29 512 6 335
Summa omsättningstillgångar 32 638 7 274

Summa tillgångar 44 111 15 443

Eget kapital och skulder
Eget kapital 38 636 10 502
Långfristiga skulder 1 806 2 061
Kortfristiga skulder 3 669 2 880
Summa eget kapital och skulder 44 111 15 443

Förändring eget kapital 2020 2019
Belopp i tusental kronor (KSEK) jan-dec jan-dec
Ingående eget kapital 10 502 6 900
Periodens resultat efter skatt -12 383 -10 654
Nyemission 2 469 365
Personaloptioner 69
Emissionskostnad -8 813 -744
Överkursfond 46 792 14 635
Utgående eget kapital 38 636 10 502

Nyckeltal 2020-12-31 2019-12-31
Antal aktier, tusental 29 899 10 143
Eget kapital/aktie, SEK 1,3 1,0
Soliditet 87,6% 68,0%
Kassalikviditet 877% 253%
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Föreslagen vinstdisposition 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital, 

Balanserat resultat    6 450 

Emissioner/Optioner  36 662 

Årets resultat  -12 383 

Summa    30 729 

Disponeras på följande sätt 

Balanseras i ny räkning 30 729 

Summa   30 729 

 

Redovisningsprinciper och noter 

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Nasdaq Stockholms ”Vägledning för upprättande 
av halvårsrapport”. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i 
årsredovisningen för 2019 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas i tusental 
svenska kronor (KSEK) om inget annat anges. 

 

Definitioner 

Omsättning per aktie    EBITDA 

Nettoomsättning i relation till antalet aktier Rörelseresultat exkl. av- och nedskrivningar 

Resultat per aktie efter skatt _   Eget kapital/aktie 

Resultat efter skatt i relation till antal aktier Eget kapital i relation till antal aktier 

Rörelsemarginal     Kassalikviditet 

Rörelseresultat i relation till total omsättning Kortfristiga fordringar plus likvida medel i relation till 
kortfristiga skulder 

EBITDA marginal     Soliditet  

EBITDA i relation till total omsättning Eget kapital i relation till totala tillgångar 

  

Aktien 

Aktiekapitalet i Luxbright uppgår per den 31e december 2020 till 3 737 313,92 kronor fördelat på 29 898 511 
aktier med ett kvotvärde om 0,125 kronor. Luxbrights aktier och teckningsoptioner handlas på First North 
från den 19 november 2020. Aktiens kortnamn på First North är LXB med ISIN-kod SE0015192075. 
Teckningsoptionens kortnamn är LXB TO1 med ISIN-kod SE0015191952. 
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Teckningsoptioner 

Teckningsoptioner utgivna i samband med introduktionen 2020 ger innehavaren rätt att under perioden 14 
februari 2022 till 28 februari 2022 för tre innehavda teckningsoptioner påkalla teckning av en ny aktie i 
Bolaget. Teckningen sker till en teckningskurs motsvarande 70 % av den volymviktade genomsnittskursen i 
Bolagets aktie under perioden från och med den 10 januari 2022 till och med den 4 februari 2022, dock lägst 
en teckningskurs motsvarande 2,0 SEK och högst 4,0 SEK. Vid fullt tecknande tillkommer 4 333 333 aktier 
som ger en utspädning om ca 14,5 %. 

 

Teckningsoptioner för ledande befattningshavare och nyckelpersoner 

Under 2016 genomfördes ett teckningsoptionsprogram med avslut 2023 innebärande att vid fullt tecknande 
tillkommer 85 200 aktier som ger en utspädning om ca 0,3 %. 

Under 2020 beslutades om ett teckningsoptionsprogram med teckningsperiod varje februari 2021 till 2023 
och med en teckningskurs om 3,60 SEK innebärande att vid fullt tecknande tillkommer 830 000 aktier som 
ger en utspädning om ca 2,8 %. Per den 31 december 2020 är 290 000 teckningsoptioner tilldelade ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner. 

 

Certified Adviser 

FNCA Sweden AB 
Box 5807 
102 48 Stockholm 
Tel +46 8 528 00 399 
 
Ägarförteckning 

 

Totalt antal aktieägare uppgår till 1 503. 

  

De största aktieägarna 2020-12-31 Innehav Ägar andel i %

LINDEBLAD VENTURE AB 3 150 000 10,54%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2 925 735 9,79%
FUTUR PENSION 1 622 273 5,43%
ALMI INVEST AB 1 382 077 4,62%
H&A FK AB EMISSIONSKONTO 1 154 436 3,86%
GU VENTURES AB 1 055 597 3,53%
FABRIKEN I SPARREHOLM AB 1 037 895 3,47%
SWEDBANK FÖRSÄKRING 1 030 000 3,44%
TELLORT CAPITAL AB 840 204 2,81%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 711 618 2,38%
Övriga ägare 14 988 676 50,13%
Totalt 29 898 511 100,00%
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Luxbright i korthet 

Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. 
Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem 
till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare 
röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till 
konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell non-destructive 
testing (”NDT”), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och 
samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och 
affärsområden såsom industriell NDT, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights 
vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning. För ytterligare 
information hänvisas till Luxbrights ”Inbjudan till teckning av units i Luxbright AB (Publ), prospekt 2020” 
samt Årsredovisning 2019. 

 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

VD Mats Alm, +46 (0)702-612011, mats.alm@luxbright.com 

Styrelseordförande Anders Brännström, +46 (0)705-591093, abr@ergonor.se 

CFO Håkan Bengtsson, +46 (0)705-558902, hakan.bengtsson@luxbright.com 

 

Göteborg den 26 februari 2021, 

Styrelsen 
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