
Acosense

Perioden Okt-Dec 2020

• Första instrument inom Petrokemi
• En riktad nyemission genomfördes om ca 8,0 MSEK
• Ytterligare 5,6 MSEK rekvirerades från EU och H2020
• Konvertering av teckningsoptioner inbringade ca 1,7 MSEK

Perioden Jan-Dec 2020

• Ett integrerat papper- och massabruk i Norrbotten beställde Acosense-instrument för 
att analysera torrhalten i tunnlut

• Ett nytt samarbete med ett integrerat kartong- och massabruk i södra Sverige inleddes
• Stora Enso Skoghall valde att fortsätta samarbete kring processanalys av massakvalitet 
• Samarbete inleddes med Södra Cell Mönsterås för att kartlägga kokarens drift
• Samarbete med Stora Enso Skoghall för att vidareutveckla metoder kring optimering av 

bestrykning, ökad kvalité samt minimering av kasserad kartong och smet
• Partnerskap ingicks med Auraco samt CMPC i Chile

Bokslutskommuniké 2020

Översikt

kSEK
Okt-Dec

2020
Okt-Dec

2019
Jan-Dec

2020
Jan-Dec

2019

Nettoomsättning  40 200 1 063 1 247

Aktiverat arbete för egen räkning 789 0 2 907 0

Övriga rörelseintäkter 1 994 1 423 7 371 2 668

Rörelseresultat -1 881 -2 098 -3 979 -8 988

Resultat per Aktie, SEK -0,12 -0,14 -0,25 -0,59

Resultat per Aktie, SEK (utspädning efter 
nyemission)*

-0,08 - -0,18 -

Resultat per Aktie, SEK (full utspädning)* -0,06 - -0,14 -

Utestående aktier vid periodens slut** 16 733 480 15 788 548 16 733 480 15 788 548

*   Inom full utspädning inkluderas samtliga aktier som kan konverteras genom utgivna teckningsoptioner (TO2)
** Utestående aktier hänförliga till emissionen registrerades 2021-01-07



VD-Ord

När vi nu tagit oss igenom 2020 kan jag konstatera att vi 
ändå lyckats relativt bra med denna omställning som främst 
påverkat oss genom att vi inte fysiskt kunnat besöka bruk 
och produktionsanläggningar för säljmöten och installationer. 
Genom flera positiva händelser under det fjärde kvartalet 
ser utgångsläget för 2021 ljust ut under förutsättning att 
effekterna från Covid-19 avtar. 

Året som gått

Under det fjärde kvartalet såg vi resultat av vår digitala 
kundbearbetning genom att ett avtal med ett svenskt 
integrerat pappers- och massabruk om hyra av instrument 
för processanalys ingicks. Vidare beslutade Acosense och 
Borealis om ett gemensamt projekt kring effektivisering av 
gastvätt vid krackeranläggningar; Acosense första installation 
inom petrokemisk industri. Under slutet av det tredje kvartalet 
bestämde sig även ett stort amerikanskt massabruk för att 
utvärdera Acosense lösningar för analys av svartlut. 

Inbrytningen på den nordamerikanska marknaden och 
vår första kund inom den petrokemiska industrin är två 
målsättningar vi arbetat mot och som vi är väldigt glada att 
uppnå. 

Förhoppningen är att fortsätta växa på dessa 
marknader under 2021. 
Då en del av vår produktutveckling finansieras 
genom H2020 har vi kunnat hålla god fart i 
utvecklingsarbetet och ta flera viktiga steg trots 
effekterna av Covid-19. Genom de framsteg som 
tagits kunde vi också rekvirera 5,6 mkr från projektet 
under hösten. Inom ramen för H2020 har vi 
lyckats skapa viktiga referenskunder och samtidigt 
fått instrument installerade på många bruk- och 
produktionsanläggningar. Detta är mycket viktigt när 
vi sakta närmar oss en position då vi vill skala upp 
verksamheten och växa genom licensförsäljning 
kombinerat med hyra och försäljning av instrument. 

Tekniska framsteg, nyemission och rekrytering

Genom de tekniska och kommersiella framsteg 
som tagits under sista delen av 2020 ser 
utgångspunkten för 2021 bra ut. Efter den riktade 
nyemissionen som genomfördes under december 
2020 där ett antal nya och befintliga större ägare 
tillförde 8 mkr har vi en stabil finansiell situation som 
tillåter oss att öka farten i verksamheten. 
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Sist men inte minst gläder det mig att vi 
lyckas attrahera kompetent personal, nu 
senast Sushil Selvaraj som ansvarig 
för mjukvaruutvecklingen.

Med en stärkt organisation, en 
stabil finansiell position och ett 
stort kundintresse för Acosense 
lösningar har jag stark tilltro 
till att vi ska nå goda resultat 
under 2021. 
Jag hoppas att du som 
aktieägare har samma känsla 
och vill vara med på den 
fortsatta resan!

Stärkt kassa och 
positiva framtidsutsikter!

                         - Karl Nillson, VD

KontaktRedovisningsprinciper, Riskfaktorer & Övriga upplysningar

När vi lägger det fjärde kvartalet bakom oss kan vi summera ett år som inte blev som 
någon tänkt sig. Påverkan från den globala pandemin har tvingat oss att snabbt ställa 
om och göra saker annorlunda. 



Väsentliga händelser under kvartalet

Instrument i en explosiv miljö
Tillsammans med Borealis inledde Acosense sitt första 
samarbete med ett instrument i en explosiv miljö. 
Något som möjliggjorts av att instrumentet nu har en 
EX-klassificering. 

Nyemission
Under kvartalet genomfördes en riktad nyemission vilken 
inbringade ca 8 MSEK till Bolaget. En starkare kassa 
möjliggör för oss som bolag att bland annat knyta fler 
nyckelresurser till organisationen samt att vidareutveckla 
försäljningsinsatserna. Emissionsrabatten uppgick till 15%.
I samband med emissionen beslutades även att 
teckningsoptioner ges ut till samtliga ägare. Dessa 
teckningsoptioner kan som max inbringa ytterligare 15,6 
MSEK till Bolaget. 
De nya aktierna registrerades 2021-01-07.

H2020
Under kvartalet tillfördes ca 5,6 MSEK genom rekvirering 
från Horizon2020.

Konvertering av teckningsoptioner
Acosense tillfördes i november ca 1,7 MSEK genom 
konvertering av de teckningsoptioner som gavs 
ut i samband med företrädesemissionen 2019. 
Antal utestående aktier ökade med 954 932 st och 
utspädningen uppgick till 5,7 %.

Väsentliga händelser
Väsentliga händelser efter kvartalet

Första remote-installationen genomfördes
Under kvartalet genomfördes bolagets första remote 
installation vid ett pappersbruk i Thailand. Genom nyttjande 
av en digital kommunikationsplattform kunde bolaget guida 
en lokal partner att med lyckat resultat installera Acosense 
instrument.

Rekrytering av ny ansvarig för mjukvaruutveckling
Acosense meddelande att ansvarig för 
mjukvaruutvecklingen rekryterats. Sushil Selavaraj 
har erfarenhet från flertalet seniora roller inom 
mjukvaruutveckling och arbetade senast som Principal 
Software Engineer/Team lead på Veoneer.
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Ekonomisk översikt
Bolaget Utveckling 

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 40 kSEK 
(200 kSEK). Den lägre försäljningen jämfört med föregående 
år är dels ett resultat av effekter av Covid-19 men framförallt 
beroende på att majoriteten av kunder och samarbetspartners 
under 2020 inkluderats i H2020’s projektfinansiering. 
Bidragsdelen från EU innehåller med andra ord en stor del 
intäkter kopplade till installerade instrument och projektintäkter 
även om de inte inkluderas i nettoomsättningen. Under det 
fjärde kvartalet uppgick upparbetade bidrag till 1 966 kSEK 
(1 422 kSEK).

Under kvartalet har påverkan från Covid-19 varit fortsatt stor 
på Bolaget, främst i form av svårigheter att träffa kunder fysiskt 
samt att genomföra installationer. Dock har läget förbättrats och 
omställningen mot digital försäljning har gett resultat genom att 
ett avtal med ett svenskt integrerat pappers- och massabruk 
om hyra av instrument för processanalys ingicks. Vidare 
beslutades också om ett gemensamt projekt med Borealis kring 
effektivisering av gastvätt vid krackeranläggningar. 

I slutet av kvartalet genomfördes en riktad nyemission om totalt 
8,0 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Nyemissionen 
genomfördes med en rabatt om 15%. I samband med 
emissionen gavs även teckningsoptioner ut till samtliga ägare 
med möjligheten att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 
60% av det volymvägda genomsnittspriset under perioden 10 
augusti – 10 september 2021. Bland investerarna fanns både 
befintliga och nya större aktieägare. 

Framtidsutsikter

Vid utgången av 2020 pågick flera diskussioner med nya och 
befintliga kunder om hyra/köp av instrument och licenser. I 
början av 2021 genomfördes också den första installationen 

vid ett pappersbruk i Thailand  där personal från Acosense 
assisterade på distans. 
Projekten och installationerna som genomförts inom ramen för 
H2020 förväntas fortsätta under 2021 och en sista utbetalning 
om ca 1,5 MSEK förväntas i september 2021. 
Genom den riktade nyemission som genomfördes har 
Acosense en relativt stark finansiell position som ger möjlighet 
att öka takten i försäljnings- och utvecklingsarbetet. Bolagets 
målsättning är att bygga vidare på de kundrelationer som finns 
i Norden samt öka sin närvaro och bearbetning av resterande 
fokusmarknader. 

Resultat och ställning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 063 kSEK (1 247 
kSEK) och består i huvudsak av försäljning och hyresintäkter för 
sålda instrument. 
I det tredje kvartalet uppmärksammades att bolaget inte 
aktiverat utvecklingsutgifter i enlighet med fastställda och 
antagna redovisningsprinciper, vilket föranledde en rättelse, 
vilken resulterade i att 2 118 kSEK aktiverades för utgifter 
hänförliga till tidigare kvartal. Totalt uppgår under året de 
aktiverade utvecklingsutgifterna till 2 907 kSEK. Övriga 
rörelseintäkter uppgick till 7 371 kSEK (2 668 kSEK) och avser i 
huvudsak bidrag från EU-projektet H2020 samt Vinnova. 

Rörelseresultatet uppgick till -3 979 kSEK (-8 988 kSEK). Det 
negativa resultatet är till stor del hänförligt till kostnader för 
teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personal och 
administrationskostnader samt kostnader för marknads- och 
affärsutvecklingsinsatser. 
Bolaget har beviljats anstånd med betalning av 
arbetsgivaravgifter till ett belopp om 885 kSEK. Resultat per 
aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,59 SEK) och medelantalet 
anställda till 9 (8) personer.

Kassaflöde och finansiell ställning

Periodens kassaflöde uppgick till 3 323 kSEK (4 244 kSEK). 
Under perioden har utbetalningar från bidragssystem skett med 
6 561 kSEK (7 816 kSEK). Från Almi har ett brygglån á 500 kSEK 
tagits upp samtidigt som ett företagslån mot samma motpart 
har amorterats med 250 kSEK. Likvida medel vid periodens 
utgång uppgick till 15 339 kSEK (12 016 kSEK) och långfristiga 
räntebärande skulder till 2 615 kSEK (2 069 kSEK). Soliditeten 
var 42% (28%). Inga transaktioner med närstående har skett.

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 9 413 kSEK 
(4 502 kSEK). Under året har aktivering av utvecklingsutgifter 
skett, vilket resulterat i att eget kapital stärkts med 2 907 
kSEK. Motsvarande summa har bokats upp i fond för 
utvecklingskostnader. 

Under perioden har teckningsoptioner lösts in vilka har tillfört 
bolaget 1 671 kSEK, varav 191 kSEK avser aktiekapital och 
resterande 1 480 kSEK utgör överkursfond. Därtill pågår en 
nyemission vilken registreras efter årsskiftet och kommer att 
tillföra bolaget 1 333 kSEK i aktiekapital samt 6 123 kSEK i 
överkursfond. 

Förutom detta har periodens resultat påverkat det egna 
kapitalet om -4 216 kSEK (-9 261 kSEK). Per balansdagen finns 
16 733 480 (15 778 548) registrerade aktier med ett kvotvärde 
om 0,20 SEK.  Efter periodens utgång kommer ytterligare 6 666 
666 st aktier registreras hänförligt till nämnd nyemission.  
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Finansiella rapporter
Bolagets resultaträkning

Belopp i kSEK

Okt-Dec 
2020

Okt-Dec
2019

Helår
2020

Helår 
2019

Nettoomsättning 40 200 1 063 1 247

Aktiverat arbete för egen räkning 789* 0 2 907* 0

Övriga rörelseintäkter 1 994 1 423 7 371 2 668

Rörelsens kostnader -4 703 -3 722 -15 320 -12 904

Rörelseresultat -1 881 -2 098 -3 979 -8 988

Resultat från finansiella poster -61 -61 -236 -273

Periodens resultat -1 942 -2 160 -4 215 -9 261

Resultat efter skatt per aktie (sek) -0,12 -0,14 -0,25 -0,59

* Aktivering av utvecklingsutgifter för perioden 
jan-sep 2020 gjordes under Q3. Av helårsbeloppet 
är 555 kSEK hänförligt till Kvartal 3, 791 kSEK till 
kvartal 2 och 772 kSEK till kvartal 1.
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Finansiella rapporter
Bolagets balansräkning

Belopp i kSEK
2020-12-31 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 3 473* 542

Materiella anläggningstillgångar 393 418

Varulager 1 044 729

Kortfristiga fordringar 2 038 2 149

Kassa och bank 15 339 12 016

Summa tillgångar 22 287 15 853

Eget kapital 9 414 4 502

Långfristiga skulder 2 615 2 069

Kortfristiga skulder 10 258 9 282

Summa eget kapital och skulder 22 287 15 853

* Aktivering av utvecklingsutgifter 
påbörjades under Q3 2020. Av 
beloppet avser 2 907 kSEK aktiverade 
utvecklingsutgifter. Resterande belopp 
avser patent.

VD-Ord Väsentliga händelser Ekonomisk översikt Finansiella rapporter Om bolaget / Om aktien KontaktRedovisningsprinciper, Riskfaktorer & Övriga upplysningar



Finansiella rapporter
Bolagets kassaflöde

Belopp i kSEK

Helår
2020

Helår
2019

Kassaflöde från löpande verksamhet 

Rörelseresultat -3 979* -8 988

Avskrivningar 496 1 438

Resultat från finansiella poster -236 -273

-3 718 -7 824

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av varulager -265 -334

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar 108 -1 338

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 979 4 876

822 3 204

Kassaflöde från investeringsverksamhet

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar* -3 246* -217

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -208 -471

-3 455 -688

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Upptagna lån och amortering 546 -1 296

Nyemission 9 127 10 848

9 673 9 552

Periodens kassaflöde 3 323 4 244

Ingående kassa och bank 12 016 7 772

Utgående kassa och bank 15 339 12 016

* Av beloppet avser 2 907 kSEK aktiveringar 
av utvecklingsutgifter
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Finansiella rapporter

* Pågående per 2020-12-31 då registreringen av de 
nyemitterade aktierna skedde 2021-01-07. 
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Förändringar i eget kapital

Belopp i kSEK Aktiekapital
Bundet

eget kapital
Fritt 

eget kapital
Summa

 eget kaptal

Ingående balans 2019-01-01 1 289 31 1 596 2 919

Utvecklingsfond -10 10 0

Periodens resultat -9 261 -9 261

Nyemission 1 866 8 981 10 847

Utgående balans 2019-12-31 3 155 21 1 326 4 502

Ingående balans 2020-01-01 3 155 21 1 326 4 502

Periodens resultat -4 216 -4 216

Omföring utvecklingsfond 2 897 -2 897 0

Inlösta teckningsoptioner 191 1 480 1 671

Pågående nyemission * 1 333 6 123 7 456

Utgående balans 2020-12-31 4 679 2 918 1 816 9 413



Om bolaget / aktien

Om bolaget

Acosense AB (publ) grundades 2009 . Bolaget noterades 
på Spotlight Stock Market 2017. Acosense affärsidé är 
att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina 
processer med realtidsanalys av processvätskor och deras 
egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder 
kallas aktiv akustisk spektroskopi. 

Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga 
levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika 
montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt 
och instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. 
Kunden kan optimera sina processer med korrekta 
analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor 
om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger 
beläggning. 

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett 
enkelt och säkert sätt analysera och optimera sina 
processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt 
minskad energi- och miljöbelastning.

Om Aktien

Acosense aktie är noterad på Spotlight Stock Market 
(tidigare aktietorget) och handlas under tickern ACOS.
Under 2020 var högsta kurs 2,18 SEK (14 Jan) och lägsta 
kurs 1,03 SEK (23 Mar). 
Per 2021-12-30 uppgick kursen till 1,42 SEK.

Antal aktier uppgick per 2020-12-31 till 16 467 456. De 
aktier som emitterades i samband med emissionen 
2020 registrerades 2021-01-07. Efter registrering 
uppgick antal utestående aktier till 23 400 146.
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Top 10 aktieägare per 2021-01-29*
*Emissionen registrerades 2021-01-07 

Ägare Antal aktier Andel
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 2 627 862 11,23 %
Divergensia Förvaltnings AB 1 793 109 7,66 %
Avanza Pension 1 272 147 5,44 %

Regere AB 1 137 216 4,86 %

Erik Skärgård     900 000 3,85 %

Lars-Olof Gustavsson 813 981 3,48 %

Swedbank Försäkring 773 332 3,3 %

Formue Nord 683 334 2,92 %

Thord Rehov 563 845 2,41 %

Jörgen Sköld 543 333 2,32 %

Top 10 aktieägare per 2020-12-30*
*Emissionen registrerades 2021-01-07 varpå tabellen nedan inte 
inkluderar nyemitterade aktier. 

Ägare Antal aktier Andel
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 2 151 357 12,86 %
Divergensia Förvaltnings AB 959 775 5,74 %
Avanza Pension 896 860 5,36 %

Lars-Olof Gustavsson 813 981 4,86 %

Swedbank Försäkring     565 000 3,38 %

Thord Rehov 563 845 3,37 %

Jörgen Sköld 543 333 3,25 %

Regere AB 470 550 2,81 %

Jonas Andersson 400 000 2,39 %

Magnus Nilsson 301 792 1,80 %



Redovisningsprinciper/osäkerhetsfaktorer

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och med tillämpning av 
värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det 
allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder 
upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde 
om ej annat framgår. Denna rapport har inte varit föremål 
för granskning av bolagets revisorer.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Acosense har en unik produkt som ger kunder inom en rad 
olika industrisegment stora energi- och resursbesparingar 
samt värdefulla processdata. 

Då bolagets huvudsakliga verksamhet är att 
kommersialisera och nyttiggöra ny teknik bör det noteras 
att detta är förknippat med tekniska och marknadsmässiga 
risker såväl som organisatoriska utmaningar. För företag 
som Acosense som ännu inte uppnått lönsamhet finns 
risker beträffande finansiering. Styrelsen gör löpande 
bedömningar av de risker och faktorer som kan påverka 
bolagets verksamhet och lönsamhet.  

Med en unik produkt, ett kompetent team och ett stort 
antal applikationsmöjligheter ser styrelsen positivt på 
framtiden.

COVID-19
Covid-19 har påverkat verksamheten negativt genom 
svårigheter att resa, träffa kunder samt genom inställda 
evenemang. Det finns risk för att verksamheten kan 
påverkas negativt av en fortsatt global pandemi.

Övriga upplysningar

Styrelsens förslag till vinstutdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna.

.
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Kontakt

Johannes Landén
CFO

0706-324202
Johannes.Landen@acosense.com

Karl Nilsson
CEO

0705-785677
Karl.Nilsson@acosense.com

Finansiell kalender

Årsredovisning 2020 
19 april

Kvartal 1 2021
18 maj

Kvartal 2 2021
26 aug

Planerad dag och ort för årsstämma
18 maj 2021 - Göteborg

Denna information är sådan informa-
tion som Acosense AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 23 
februari 2021.

Läs mer på Acosense.com.
Prenumerera även gärna vårt 
nyhetsbrev.

Klicka här för prenumeration
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http://www.acosense.com/nyhetsbrev_registrering/ 
http://www.acosense.com/nyhetsbrev_registrering/ 


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Ingvar  AnderssonIngvar  Andersson

Styrelseordförande

Per  Zel lmanPer  Zel lman

Styrelseledamot

Peter  ErikssonPeter  Eriksson

Styrelseledamot

Peter  SpriggPeter  Sprigg

Styrelseledamot

Avlämnande av delårsrapport/bokslutskommuniké 

Karl  Ni l ssonKarl  Ni l sson

Verkställande direktör


