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Juli - december 2021 

• Nettoomsättningen uppgick till 316 (483) KSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -9 102 (-7 255) KSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,24) kronor 

• Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,31 (-0,32) kronor 

 

Januari - december 2021 

• Nettoomsättningen uppgick till 729 (1 365) KSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -17 914 (-12 293) KSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,60 (-0,41) kronor 

• Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,60 (-0,62) kronor 
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Luxbright AB (publ) 

Bokslutskommuniké 2021 

VD:s kommentar  

När vi summerar 2021 kan vi se tillbaka på ett år av stora framgångar likväl som utmanande motgångar. Vår 

satsning på att utveckla vår testutrustning har fallit mycket väl ut och gett viktiga insikter i produkternas 

prestanda och funktionalitet. Detta har varit avgörande för vår effektivisering av produktutvecklingen. Den 

framtagna förenklade konstruktionen, som infördes under senare delen av 2021, har lett till ökade volymer 

och förbättrad kvalitet i produktionen. Våra motgångar har till största del varit vår leveransförmåga där 

varuförsörjningskedjan har varit mycket utmanande i kölvattnet av pandemin. Sammanvägt har det ändå 

varit ett positivt år med flera viktiga framsteg inom produktutvecklingen som stärker oss på lång sikt. 

Vår nettoomsättning blev lägre än förväntat under året. Dels har vi haft förseningar i fabriken, dels har vår 

omställning mot en enklare konstruktion inte hunnit ge full effekt på vår leveransförmåga under 2021. Vårt 

resultat har påverkats negativt av den lägre nettoomsättningen men samtidigt har våra kostnader varit 

något lägre än förväntat.  

Made in Sweden 

För att långsiktigt möta vår ambition inom produktion och leveransförmåga, och för möjligheten att nå en 

högre takt i produktutvecklingsarbetet, har vi fattat beslutet att samla våra resurser under ett tak och utöka 

verksamheten i Sverige med en egen produktionskapacitet för mindre volymer. Detta skapar viktig kontroll 

av produktionsprocessen för både protyper och färdigutvecklade produkter. Genom att samla förmågan i 

Sverige och samarbeta med regionala underleverantörer har vi som målsättning att förbättra kvaliteten 

ytterligare och att öka leveransprecisionen avsevärt. Planeringen har redan påbörjats och 

implementeringen av nya resurser beräknas inledas under andra kvartalet 2022. Den strategiska 

inriktningen med ”Made in Sweden” innebär också att bolaget flyttar till nya större produktionsanpassade 

lokaler i Göteborg. 

Produktion och leveranser     

Vi kan konstatera att vi under året nått flera milstolpar i vår produktutvecklingsplan som vi fortsätter 

genomföra med oförtruten kraft. På produktionssidan har vi dock påverkats av pandemin, i synnerhet 

eftersom resande till Kina varit omöjligt att genomföra under hela 2021.  

I slutet av året har produktionen av våra rör legat på en önskvärd nivå, mycket tack var den förenklade 

konstruktionen vi under det gångna året implementerat framgångsrikt. Vi har dock ännu inte kommit i kapp 

vår tidigare planering vilket vi har som målsättning att göra under 2022.  För många av våra inneliggande 

order är leverans av ett komplett monoblock ett krav. I flertalet fall har tyvärr vår samarbetspartner i sin tur 

haft utmaningar. Brist på resurser, både i form av komponenter såväl som personal, har gjort att de 

planlagda leveranserna har blivit försenade. Vår lokala personal i vårt kinesiska dotterbolag i Suzhou börjar 

dock komma på plats i egna lokaler. Alla obligatoriska tillstånd för verksamheten beräknas vara på plats 

under andra halvan av 2022. Under ansökningstiden genomförs det tillståndspliktiga arbetet antingen 

tillsammans med vår externa partner i Kina eller på huvudkontoret i Göteborg.   

På leveranssidan är vi särskilt stolta över att under året säkrat ytterligare beställningar på mikrofokusrör 

från M-serien från återkommande kunder. Denna typ av produkter har stor marknadspotential och visar 

vägen till framtida tillväxt.   
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Expansion     

För att möta våra utmaningar och nyttja våra resurser bättre har vi genomfört en omorganisation med målet 

att rikta vår samlade kompetens mer mot produktutveckling. Som ett led i detta har vi utökat 

organisationen i både Kina och Sverige. Vi fortsätter även att stärka vår kapacitet genom att implementera 

ytterligare utrustning för utveckling och testning. Samtidigt som dessa förändringar stärker vår egen 

förmåga är det fortsatt en del av vår utvecklingsstrategi att bilda partnerskap med viktiga bolag i branschen. 

Det skapar fler möjligheter för snabb tillväxt genom en ökad tillgång till kompetens, kapacitet och 

marknader.   

Vårt produktutvecklingsarbete framåt fokuserar i första hand på nya varianter av M-serien och tillhörande 

generatorer från olika OEM-leverantörer. En analys av konkurrenter visar på alltför dyra lösningar för den 

massmarknad vi har identifierat, och vi känner att vi med vår teknik är på rätt väg. Vår kallkatodteknik får nu 

också ökat fokus genom rekrytering av nyckelkompetenser och inte minst genom en lyckad första prototyp 

som producerades i slutet av året.     

Pandemin begränsade vår förmåga att besöka kunder, partners och att delta i andra viktiga möten. Under 

ett litet fönster i pandemin kunde RSNA, en mässa i Chicago, USA, genomföras under begränsade former. 

Positivt därifrån var det tydliga intresset för lösningar baserade på kallkatod men även ett fortsatt ökat 

marknadsbehov av våra mikrofokusrör.   

Vi ser fram emot 2022 med nya satsningar på ”Made in Sweden” och en återgång till mer normala 

affärskontakter. Jag känner stor tillförlit i att detta sammantaget kommer att leda till en ökad möjlighet att 

utveckla vår potential och säkerställa leveranser till förväntade nivåer under 2022. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Luxbright-teamet för ert dedikerade arbete under året. Jag vill 

även tacka våra aktieägare för det förtroende ni givit oss. Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till 

vår styrelse för vårt samarbete och vägledning i att stärka vår ställning som innovativt bolag. 

Mats Alm, VD  
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Viktiga händelser 

januari – juni 

● Bolaget levererar sina första röntgenrör i 160kV och 130kV M-serien till USA. Rören levereras 

till en kund som tillverkar röntgenmaskiner för att skanna delar för kvalitetskontroller.   

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

anställs. Bolaget utser ny utvecklingschef och ny kvalitetschef. 

● Bolaget erhåller en order från ett snabbväxande start-up bolag i Boston, USA som tillverkar 

röntgenmaskiner för att skanna delar för kvalitetsinspektioner. Ordern gäller Luxbrights M-

serie mikrofokus röntgenrör och värdet motsvarar cirka en halv miljon kronor. Ordern 

förväntas levereras under tredje kvartalet 2021. 

● Bolaget anställer en produktionsingenjör samt en röntgeningenjör i det kinesiska dotterbolaget 

Suzhou Luxbright International Trading Co., Ltd. 

 

juli – december 

● QMS Godkänd enligt ISO 9001:2015. Bolagets kvalitetsledningssystem har återigen godkänts enligt 

ISO 9001:2015-förordningen. Detta är en av de högsta kvalitetsstandarderna och revisionen 

utfördes av BMG TRADA Certifiering AB. 

● Bolaget har beviljats patent i Japan för ett röntgenrör som har en hybridlösning för 

elektronemission. Detta patent skyddar en av innovationerna bakom Luxbrights kallkatod 

produkter. 

 

Händelser efter periodens slut 

● 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. 

● Den 14 februari 2022, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO1 som 

emitterades i samband med LUXBRIGHT AB:s emission av units under det fjärde kvartalet 2020. 

Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 28 februari 2022.  

● Den 21 februari 2022 beslutade bolagets styrelse att föreslå en extra bolagsstämma i Bolaget, som 

avses hållas den 23 mars 2022 för att besluta att genomföra en nyemission av aktier med 

företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget 25,3 MSEK före 

emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 

2,20 SEK per aktie och är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser samt 

garantiåtaganden. Bakgrund och motiv är att Luxbright har beslutat att öppna en ny 

produktionsanläggning i Göteborg för tillverkning av kallkatod- och mikrofokusrör för industriella 

tillämpningar. Med anläggningen får Bolaget full kontroll över produktionsprocessen och 

möjligheten att snabbare ta ut innovationer på marknaden.  

  



Luxbright AB (publ)                                                                                                                                     Bokslutskommuniké 2021, sid 6/11 
Org.nr 556910-9837 

Arvid Wallgrens backe 20 

SE-413 46 Göteborg 

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

www.luxbright.com 

Finansiell rapport juli - december 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen uppgick till 316 (483) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -9 102 (-7 255) KSEK, 

innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -9 133 (-7 299) KSEK eller -0,31 (-0,24) 

kronor per aktie. Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier för perioden var -0,31 (-0,32) kronor per 

aktie. Det negativa resultatet beror främst på utebliven nettoomsättning men även på ökade kostnader för 

externa konsulter och egen personal.  

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 och per genomsnittligt antal aktier blir 

oförändrat då bolaget visar ett negativt resultat.  

 

Finansiell rapport januari - december 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen uppgick till 729 (1 365) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -17 914 (-12 293) KSEK, 

innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -18 006 (-12 383) KSEK eller -0,60 (-

0,41) kronor per aktie. Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier för perioden var -0,60 (-0,62) 

kronor per aktie. Det negativa resultatet beror främst på utebliven nettoomsättning men även på ökade 

kostnader för externa konsulter, egen personal och kostnader för att vara noterade.  

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 och per genomsnittligt antal aktier blir 

oförändrat då bolaget visar ett negativt resultat.  

 

Kassaflöde 

Rörelsens kassaflöde var -17 142 (-13 666) KSEK. Totalt kassaflöde för perioden uppgick till -22 003 (23 177) 

KSEK. Det negativa kassaflödet består av negativt rörelseresultat 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 2020. 

 

Framtidsutsikter 

Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2022, men sammantaget bedömer styrelsen att bolaget står 

väl positionerat för en fortsatt kommersialisering av bolagets produktserier. 
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Kommande informationstillfällen vilka publiceras på 

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

● Extra bolagsstämma 

● Årsredovisning för perioden januari – december 2021 

● Årsstämma 

● Halvårsrapport för perioden januari – juni 2022 

2022-03-23 

Vecka 19 

2022-06-09 

2022-08-19 

 

  

https://www.luxbright.com/investerarrelationer.html
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Resultaträkning 2021 2020 2021 2020

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

Nettoomsättning 316 483 729 1 365

Övriga rörelseintäkter 696 782 1 402 1 497

1 012 1 265 2 131 2 862

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -99 -68 -139 -427

Övriga externa kostnader -6 071 -4 603 -11 443 -7 707

Personalkostnader -3 766 -3 703 -8 145 -6 845

Av- och nedskrivningar -148 -86 -282 -115

Övriga rörelsekostnader -30 -60 -36 -61

Rörelseresultat -9 102 -7 255 -17 914 -12 293

Rörelsemarginal neg neg neg neg

Summa finansiella poster -31 -44 -92 -90

Resultat före skatt -9 133 -7 299 -18 006 -12 383

Skatt - - - -

Resultat efter skatt -9 133 -7 299 -18 006 -12 383

Kassaflödesanalys 2021 2020

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

Resultat efter finansiella poster -18 006 -12 383

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, av- 

och nedskrivningar av tillgångar 282 115

Förändring av rörelsekapital 582 -1 398

Rörelsens kassaflöde -17 142 -13 666

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 153 -3 420

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -708 40 263

Periodens kassaflöde -22 003 23 177

Likvida medel vid periodens början 29 512 6 335

Likvida medel vid periodens slut 7 509 29 512

Nyckeltal 2021 2020 2021 2020

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

Genomsnittligt antal aktier, tusental 29 899 23 069 29 899 20 021

Resultat per genomsnittligt antal aktier efter skatt, SEK -0,31 -0,32 -0,60 -0,62

Resultat per aktie efter skatt, SEK -0,31 -0,24 -0,60 -0,41

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg

EBITDA, KSEK -8 954 -7 169 -17 632 -12 178

EBITDA marginal, % neg neg neg neg
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Balansräkning 2021-12-31 2020-12-31

Belopp i tusental kronor (KSEK)

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 12 154 10 296

Materiella anläggningstillgångar 1 104 1 177

Finansiella anläggningstillgångar 2 150

Summa anläggningtillgångar 15 408 11 473

Varulager 443

Kortfristiga fordringar 1 077 2 683

Kassa och bank 7 509 29 512

Summa omsättningstillgångar 8 586 32 638

Summa tillgångar 23 994 44 111

Eget kapital och skulder

Eget kapital 20 630 38 636

Långfristiga skulder 1 098 1 806

Kortfristiga skulder 2 266 3 669

Summa eget kapital och skulder 23 994 44 111

Förändring eget kapital 2021 2020

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

Ingående eget kapital 38 636 10 502

Periodens resultat efter skatt -18 006 -12 383

Nyemission - 2 469

Personaloptioner - 69

Emissionskostnad - -8 813

Överkursfond - 46 792

Utgående eget kapital 20 630 38 636

Nyckeltal 2021-12-31 2020-12-31

Antal aktier, tusental 29 899 29 899

Eget kapital/aktie, SEK 0,7 1,3

Soliditet 86,0% 87,6%
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Redovisningsprinciper och noter 

Denna halvårsrapport 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 2020 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 

Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier 

Resultat per aktie efter skatt _   EBITDA marginal 

Resultat efter skatt i relation till 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 2021 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. 

 

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 2021 är 290 000 teckningsoptioner tilldelade ledande 

befattningshavare och nyckelpersoner. 
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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 2020. 

 

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 25 februari 2022, 

Styrelsen 

De största aktieägarna 2021-12-31 Innehav Röster i %

LINDEBLAD VENTURE AB 3 150 000 10,54%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 2 767 941 9,26%

FABRIKEN I SPARREHOLM AB 2 070 000 6,92%

PENSION, FUTUR 1 409 662 4,71%

ALMI INVEST AB 1 382 077 4,62%

GU VENTURES AB 1 055 597 3,53%

TELLORT CAPITAL AB 840 204 2,81%

SWEDBANK FÖRSÄKRING 830 500 2,78%

HU, QIUHONG 766 758 2,56%

ERGONOR AKTIEBOLAG 664 965 2,22%

Övriga 14 960 807 50,05%

29 898 511 100,00%

Antal ägare 2021-12-31

Antal ägare Innehav

Antal aktieägare 1 525 29 898 511

mailto:mats.alm@luxbright.com
mailto:abr@ergonor.se
mailto:hakan.bengtsson@luxbright.com

