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juli - december 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (316) KSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -10 678 (-9 102) KSEK 

• Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,24 (-0,31) kronor 

januari - december 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (729) KSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -21 153 (-17 914) KSEK 

• Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,54 (-0,60) kronor 
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Luxbright AB (publ) 

Bokslutskommuniké jan-dec 2022 

VD:s kommentar  

Det är med stolthet jag idag kan berätta att vi under november 2022 passerade en historisk milstolpe genom 

att tillverka det första helsvenska röntgenröret. Detta är ett resultat av fokuserat arbete under en längre tid 

och vi trimmar nu produktionsprocessen för att leverera på inneliggande order och ser fram emot att 

erbjuda högkvalitativa svensktillverkade röntgenrör till våra kunder. 

 

Under det första halvåret 2022 genomförde bolaget en strategisk förändring genom att flytta produktionen 

av röntgenrör från Kina till Sverige. Störningar på grund av Covid pandemin gjorde det ohållbart att vara helt 

beroende av verksamheter i Kina. Därför förstärks den svenska verksamheten genom att samla bolaget 

under ett tak. Det medför också stora fördelar för utvecklingsarbetet och för att långsiktigt säkra 

leveransförmågan. 

 

Den nya anläggningen byggdes komplett med den modernaste produktionsutrustningen och ett renrum av 

ISO-klass 7. Flytten till de nya lokalerna gick i juni och i augusti invigdes renrummet. Dessa förändringar har 

haft en betydande påverkan på Bolagets leveransförmåga på kort sikt, men är ett långsiktigt beslut som har 

fått mycket positivt stöd från våra kunder. 

 

Vi fokuserar nu på att trimma in tillverkningsprocesserna för serieproduktion av mindre volymer och för att 

tillfredsställa de kunder som kontrakterat leveranser under det kommande kvartalet och successivt skala 

upp volymerna därefter. Luxbright har också investerat kraftfullt i en ny anläggning med den senaste 

tekniken och utrustningen för att garantera högsta kvalitet och tillförlitlighet. 

 

Som en uppstickare inom röntgenbranschen ser vi fram emot ett spännande år 2023 och planerar att 

fortsätta satsningen på "Made in Sweden" för att utveckla bolagets potential och säkerställa leveranser till 

förväntade nivåer. Vi vill också rikta ett varmt tack till vårt dedikerade team för deras hårda arbete och 

engagemang under det gångna året, samt till våra aktieägare för det förtroende och stöd som har getts för 

att genomföra "Made in Sweden". Vi är också tacksamma för styrelsens samarbete och vägledning. 

 

Mats Alm, VD  
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Väsentliga händelser 

januari – december 

• Den 2 mars meddelar Bolaget utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner (TO1). Totalt nyttjades 8 

726 778 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 67 % av det totala antalet optioner, 

vilket tillför bolaget ca 5,8 MSEK före emissionskostnader. 

• Den 22 april 2022 offentliggör Bolaget utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets 

aktieägare som offentliggjordes den 21 februari 2022 (”Företrädesemissionen”). 

Teckningssammanställningen visar att 5 286 528 aktier, motsvarande cirka 46 procent av 

Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas 

emissionsgaranterna cirka 54 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen 

är tecknad till 100 procent och Luxbright därmed tillförs cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader. 

• Bolaget anställer en Technical Lead med placering på huvudkontoret i Göteborg. 

• Bolaget har tagit fram och testat ett röntgenrör med bolagets patenterade kallkatodteknik. Det är 

en stor milstolpe för både bolaget och röntgenindustrin. 

• Bolaget meddelar att de har säkrat nya lokaler för en ny produktionsanläggning i Göteborg där 

utveckling och produktion av kallkatod- och mikrofokusrör för industriella tillämpningar ska 

genomföras. Med anläggningen får Bolaget full kontroll över produktionsprocessen och 

möjligheten att snabbare ta ut innovationer på marknaden. 

• Bolaget anställer en Produktionschef med placering på huvudkontoret i Göteborg. 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 

• Bolaget kallar till en extra bolagsstämma som ska hållas den 24 januari 2023. 

 

Finansiell rapport jul - dec 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen uppgick till 0 (316) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -10 678 (-9 102) KSEK, 

innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -10 634 (-9 133) KSEK eller -0,24 (-0,31) 

kronor per genomsnittligt antal aktier. Det negativa resultatet beror främst på utebliven nettoomsättning 

men även på ökade kostnader för egen personal och kostnader i samband med Bolagets flytt till nya 

produktionslokaler.  

Vid fullt tecknande i bolagets teckningsoptionsprogram tillkommer 85 200 aktier i program 2016/2023, samt 

830 000 aktier i program 2020/2023 som sammanlagt ger en utspädning om ca 2,1 %. Periodens resultat 

efter skatt per aktie och per genomsnittligt antal aktier blir oförändrat då bolaget visar ett negativt resultat.  

 

Finansiell rapport jan - dec 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen uppgick till 0 (729) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -21 153 (-17 914) KSEK, 

innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -21 134 (-18 006) KSEK eller -0,54 (-

0,60) kronor per genomsnittligt antal aktier. Det negativa resultatet beror främst på utebliven 

nettoomsättning men även på ökade kostnader för egen personal och kostnader i samband med Bolagets 

flytt till nya produktionslokaler.  



Luxbright AB (publ)                                                                                                                                     Bokslutskommuniké 2022, sid 5/9 
Org.nr 556910-9837 

Hulda Lindgrens gata 6B 

SE-421 31 Västra Frölunda 

Tel: +46 (0)31 - 796 09 97 

www.luxbright.com 

Vid fullt tecknande i bolagets teckningsoptionsprogram tillkommer 85 200 aktier i program 2016/2023, samt 

830 000 aktier i program 2020/2023 som sammanlagt ger en utspädning om ca 2,1 %. Periodens resultat 

efter skatt per aktie och per genomsnittligt antal aktier blir oförändrat då bolaget visar ett negativt resultat.  

 

Kassaflöde 

Rörelsens kassaflöde var -20 641 (-17 142) KSEK. Totalt kassaflöde för perioden uppgick till 89 (-22 003) 

KSEK. Det negativa kassaflödet i rörelsen består av negativt rörelseresultat, investeringar i tekniska 

anläggningar samt investeringar i balanserade utgifter för personal, patent och dotterbolag. 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

En redogörelse för bolagets väsentliga risker och riskhantering återfinns i ”Inbjudan till teckning av units i 

Luxbright AB (Publ), prospekt 2020” samt Årsredovisning 2021. 

 

Framtidsutsikter 

Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2023, men sammantaget bedömer styrelsen att bolaget står 

väl positionerat för en fortsatt kommersialisering av bolagets produktserier. 

 

Kommande informationstillfällen vilka publiceras på 

 https://www.luxbright.com/investerarrelationer.html 

• Årsredovisning 2022   v19 2023 

• Halvårsrapport jan – jun 2023  2023-08-25 

  

https://www.luxbright.com/investerarrelationer.html
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Resultaträkning 2022 2021 2022 2021

Belopp i tusental kronor (KSEK) juli-dec juli-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 316 729

Övriga rörelseintäkter 306 696 1 357 1 402

306 1 012 1 357 2 131

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -185 -99 -1 137 -139

Övriga externa kostnader -5 437 -6 071 -10 844 -11 443

Personalkostnader -4 779 -3 766 -9 731 -8 145

Av- och nedskrivningar -462 -148 -623 -282

Övriga rörelsekostnader -121 -30 -175 -36

Rörelseresultat -10 678 -9 102 -21 153 -17 914

Rörelsemarginal neg neg neg neg

Summa finansiella poster 44 -31 19 -92

Resultat före skatt -10 634 -9 133 -21 134 -18 006

Skatt - - - -

Resultat efter skatt -10 634 -9 133 -21 134 -18 006

Kassaflödesanalys 2022 2021

Belopp i tusental kronor (KSEK) jan-dec jan-dec

Resultat efter finansiella poster -21 134 -18 006

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, av- 

och nedskrivningar av tillgångar 623 282

Förändring av rörelsekapital -130 582

Rörelsens kassaflöde -20 641 -17 142

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 147 -4 153

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 27 877 -708

Periodens kassaflöde 89 -22 003

Likvida medel vid periodens början 7 509 29 512

Likvida medel vid periodens slut 7 598 7 509

Nyckeltal 2022 2021 2022 2021

juli-dec juli-dec jan-dec jan-dec

Genomsnittligt antal aktier, tusental 44 290 29 899 38 778 29 899

Resultat per genomsnittligt antal aktier efter skatt, SEK -0,24 -0,31 -0,54 -0,60

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg

EBITDA, KSEK -10 216 -8 954 -20 530 -17 632

EBITDA marginal, % neg neg neg neg
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Balansräkning 2022-12-31 2021-12-31

Belopp i tusental kronor (KSEK)

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 13 313 12 154

Materiella anläggningstillgångar 4 671 1 104

Finansiella anläggningstillgångar 3 950 2 150

Summa anläggningtillgångar 21 934 15 408

Varulager 293

Kortfristiga fordringar 1 280 1 077

Kassa och bank 7 598 7 509

Summa omsättningstillgångar 9 171 8 586

Summa tillgångar 31 105 23 994

Eget kapital och skulder

Eget kapital 27 865 20 630

Långfristiga skulder 588 1 098

Kortfristiga skulder 2 652 2 266

Summa eget kapital och skulder 31 105 23 994

Förändring eget kapital 2022 2021

Belopp i tusental kronor (KSEK) jan-dec jan-dec

Ingående eget kapital 20 630 38 636

Periodens resultat efter skatt -21 134 -18 006

Nyemission 1 799

Personaloptioner -

Emissionskostnad -2 711

Överkursfond 29 281

Utgående eget kapital 27 865 20 630

Nyckeltal 2022-12-31 2021-12-31

Antal aktier, tusental 44 290 29 899

Eget kapital/aktie, SEK 0,6 0,7

Soliditet 89,6% 86,0%



Luxbright AB (publ)                                                                                                                                     Bokslutskommuniké 2022, sid 8/9 
Org.nr 556910-9837 

Hulda Lindgrens gata 6B 

SE-421 31 Västra Frölunda 

Tel: +46 (0)31 - 796 09 97 

www.luxbright.com 

Redovisningsprinciper och noter 

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som 

tillämpades i årsredovisningen för 2021 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Inga nya bedömningar 

har gjorts sedan senaste årsredovisningen och ingen koncernredovisning upprättas. Alla belopp redovisas i 

tusental svenska kronor (KSEK) om inget annat anges. 

 

Definitioner 

Resultat per genomsnittligt antal aktier efter skatt   EBITDA marginal 

Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier  EBITDA i relation till total omsättning 

Rörelsemarginal      Eget kapital/aktie 

Rörelseresultat i relation till total omsättning  Eget kapital i relation till antal aktier 

EBITDA       Soliditet  

Rörelseresultat exkl. av- och nedskrivningar  Eget kapital i relation till totala tillgångar 

       

Aktien 

Aktiekapitalet i Luxbright uppgår per den 31e december 2022 till 5 536 254,94 kronor fördelat på 44 290 039 

aktier med ett kvotvärde om 0,125 kronor. Luxbrights aktier handlas på First North från den 19 november 

2020. Aktiens kortnamn på First North är LXB med ISIN-kod SE0015192075. 

 

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 0,2 %. 

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 1,9 %. Per den 31 december 2022 är 290 000 teckningsoptioner tilldelade ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner. 

 

Certified Adviser 

FNCA Sweden AB 
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Ägarförteckning 

 

 

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 2021. 

 

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 27 januari 2023, 

Styrelsen 

De största aktieägarna 2022-12-31 Innehav Röster i %

LINDEBLAD VENTURE AB 7 245 287 16,36%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 4 173 997 9,42%

PENSION, FUTUR 4 107 181 9,27%

FABRIKEN I SPARREHOLM AB 2 716 323 6,13%

ALMI INVEST AB 1 382 077 3,12%

ARONSSON, KURT 1 216 132 2,75%

ERGONOR AKTIEBOLAG 970 265 2,19%

GU VENTURES AB 915 431 2,07%

TELLORT CAPITAL AB 870 272 1,96%

T-BOLAGET AB 854 999 1,93%

Övriga 19 838 075 44,79%

44 290 039 100,00%

Antal ägare 2022-12-31

Antal ägare Innehav

Antal aktieägare 1 828 44 290 039


