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KVARTALSRAPPORT  
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021 
ÖREBRO 2021-11-18  

KONCERNEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 700 (491) TSEK  

• Rörelseresultatet uppgick till -8 147 (-6 983) TSEK 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 158 (-7 056) TSEK 

• Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK 

MODERBOLAGET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 83 (260) TSEK  

• Rörelseresultatet uppgick till -2 438 (-2 357) TSEK 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 488 (-2 417) TSEK  
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021

• Metacon har slutfört förvärvet av samtliga aktier i Helbio Holdings S.A. (”Helbio”). 
Beslutet fattades formellt vid en extra bolagsstämma 20 september. Verksamheten 
är nu helägd av Metacon.  

• Metacons dåvarande intressebolag Water2H2 AB tecknade avtal om försäljning 
av en elektrolysanläggning inklusive en vätgastankstation med de vanligaste tank-
ningstrycken 350 respektive 700 bar till Uppvidinge Vätgas till ett kontraktsvärde 
om ca 21,5 Mkr. Water2H2 är nu helägt och affären kommer att slutföras inom Me-
tacon.

• Ett demo-program för produkten H2PS-5 initierades och den första kunden, Xoma 
AB anslöts.

• Metacons Helbio-enhet har levererat en testrigg enligt tidigare kommunicerad or-
der till University of Western Makedonia.

• Arbetet med CE-märkning av produkten H2PS-5 omstartades under september till-
sammans med ny konsultpartner för dokumentation, testning och certifiering, La-
bor S.A.

• 20 augusti meddelades att Metacon ingått ett icke-exklusivt distributionsavtal i Ja-
pan med företaget Notes Co. Ltd för produkten H2PS-5.

• 12 juli kommunicerades att Metacon avslutat teckningen av företagets incitament-
program med teckningsoptioner med stor uppslutning.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT
• Metacon har genomfört ett tidigarelagt förvärv av samtliga utestående aktier i in-

tressebolaget Water2H2 AB. Verksamheten integreras och kommer att fortsätta ut-
vecklas under Metacons namn och varumärke.

• Metacons Helbio-enhet har inlett samarbete om utveckling av en etanolreformer 
för användning inom det schweiziska företaget WattAnyWheres system för off-
grid elbilsladdning och mottagit en första order.

• Metacons Helbio-enhet har levererat en testrigg enligt tidigare kommunicerad or-
der till University of Groningen.



METACON AB (PUBL)  - DELÅRSRAPPORT Q3   2021   |    4

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Vi bygger ett unikt vätgasbolag
Det är nu fem månader sedan jag tillträdde som vd för Metacon efter årsstämman och jag vill i sam-
band med kvartalsrapporten ta chansen att berätta lite utförligare om vad jag ser och vart vi är på väg 
med bolaget. Under min första tid har jag haft förmånen att få träffa ett stort antal kunniga och drivna 
människor i organisationen som jag känner stark tilltro till i det fortsatta arbetet med att utveckla fö-
retaget. Samtidigt har vi på kort tid både organiskt och genom förvärv fördubblat antalet medarbetare 
från 15 till ca 30 personer. Vi lanserade under hösten ett demo-program för utrullningen av H2PS-5 
och fick i stark konkurrens en första genombrottsaffär inom elektrolys med ett ordervärde över 20 
Mkr. Metacon utvecklas och växer nu snabbt. Men vi vill bygga noggrant och säkerställa kvalitet vilket 
är det som kommer att leda till långsiktig framgång. Vi drivs både av möjligheten och skyldigheten att 
bidra med våra lösningar över hela världen till viktiga klimatsatsningar och omställningen till grönare 
energisystem.

Metacon är ett företag som byggs just nu. Arbetet syftar till att skapa en stark och uthållig grund som 
gör oss väl rustad att verka på den stora globala vätgasmarknaden som vi nu ser börjar infinna sig. 
Miljardsatsningar på grön vätgas, från både stora företag och länder annonseras i princip dagligen. Vi 
är precis i början av en stor marknadstillväxt och en sådan här omfattande förändring i samhälle och 
industri tar tid att mogna. Men nu kan vi tydligt se att beslut börjar fattas och stora investeringar görs.

En övergripande plan för industrialisering
Jag har definierat mitt första år med Metacon som ”Year of Build”. Vi bygger nu konsekvent klart 
bolaget inom viktiga områden som till exempel kontroll över de olika kärnteknologier som vi vill ta till 
marknaden, vilka partnerskap vi behöver, kvalitetsarbete, tillverkning, säljförmåga och mycket mer. Vi 
påbörjar vår kommersialisering. Men fokus ligger på att göra företagets produkter, processer och or-
ganisation redo för nästa steg som vi kallar ”Year of Launch” och som kommer att följas av en kraftfull 
satsning på att accelerera tillväxt och internationalisering under följande ”Year of Growth” och framåt. 

I linje med vårt målmedvetna byggande slutförde vi under det tredje kvartalet förvärvet av Helbio 
Holdings. Och efter periodens utgång har vi genomfört ett tidigarelagt förvärv av intressebolaget inom 
elektrolys, Water2H2 AB. Direkt efter mitt VD-ord här följer en separat sammanfattning av motiv och 
syfte med dessa båda förvärv.
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Vad gör oss unika?
Metacon har idag möjlighet att erbjuda lösningar inom grön vätgasproduktion och lagring på ett sätt 
som vi inte hittar någon annan motsvarighet till inom ramen för ett och samma företag. Den egna 
kompakta patentskyddade teknologin inom katalytisk ångreformering av biogas utan öppen låga är 
i sig unik. Här kan vi börja offerera system som producerar grön vätgas på ett sätt som är kraftigt 
GHG (greenhouse gas) -negativt och kyler atmosfären, samtidigt som det möjliggör helt utsläpps-
fria transporter med vätgas som bränsle i nästa steg. Inom elektrolys börjar vi känna att vi skapat 
ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande med eget kunnande samt en partnerstruktur i världsklass. 
Våra produkter inom CHP-området nyttjar vår kärnteknologi inom reformering för vätgasgenerering 
och möjliggör el, värme och t.o.m. kyla till en fastighet där det finns användbar gas tillgänglig. Arbetet 
med CE-märkning av H2PS-5 som omstartades med nya externa parter efter sommaren fortskrider 
och kommer att annonseras när det är slutfört. Vi investerar även i en spännande utveckling av vår 
teknologi inom ammoniak-området. Grön ammoniak spås bli ett mycket stort område i framtiden inom 
transport-sektorn och för lagring av vätgas. Ammoniak är lätt att hantera och samma volym ammoniak 
innehåller mycket mer vätgas än ren komprimerad vätgas. Grön ammoniak är basen i vad som kallas 
”the carbon free economy”. Det är lätt att förstå när man tänker på att ammoniak (NH3) inte innehåller 
någon kolatom. Men däremot flera väteatomer (”H”) att göra vätgas av. Vi börjar nu utveckla teknologi 
för effektiv utvinning av vätgas från ammoniak.

Vidare offentliggjorde vi helt nyligen ett samarbete där Metacons teknologi kan ta sig in som 
en viktig komponent inom laddning av traditionella batterielbilar. Laddning med grön etanol 
som bränsle och utan behov av elnätet. Ni läste rätt. Vi knyter ihop gröna teknologier på ett nytt 
sätt och skapar nya lösningar. Sammantaget en minst sagt unik plattform av teknologier och 
erbjudanden om ni frågar mig.

Vi har under perioden likt många andra fortsatt att påverkas av Covid-19, framför allt beträf-
fande resande. Men även den internationella problemsituationen beträffande tillgång till och 

prisbild för vissa material och komponenter har blivit kännbar. 
Bedömningen är att detta inte är långsiktigt bestående utan 
börjar förhoppningsvis normaliseras under 2022.

Det långsiktiga arbetet med att skapa ett unikt företag inom 
både produktion av och applikationer inom grön vätgas fortsät-
ter nu med ökad hastighet. Jag ser som ni redan gissat fram 
emot att bygga Metacon vidare.  

Christer Wikner  
Koncernchef och VD, Metacon AB (publ)
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VD om förvärvet av Helbio
20 september beslutade en extra bolagsstämma i Metacon formellt om att genomföra förvärv av 
samtliga minoritetsägda aktier i Helbio Holdings SA. Metacon ägde då redan drygt 60% av aktierna 
och kontrollerade därmed Helbio.

Så vad var då anledningen till detta? Det finns flera drivkrafter bakom transaktionen. En viktig anled-
ning är att det befintliga ägandet visserligen medförde kontroll. Men i praktiken inte möjliggjorde att 
kunna driva företaget framåt tillräckligt snabbt med de investeringar som behöver göras i en sådan 
verksamhet över tiden. I praktiken behövde varje investeringsbeslut antingen matchas av övriga ägare 
eller förhandlas på något sätt om inte Metacon skulle acceptera att finansiera utvecklingen själv. Något 
som varken var aktuellt eller rimligt. Med bolag och verksamhet ägt till 100% slipper vi denna proble-
matik och kan driva utvecklingen helt enligt den önskvärda planen med full kraft och med alla ägare 
i samma båt. Vi slipper därmed även andra potentiella ägarfrågor i framtiden som diskussioner kring 
eventuella utdelningar och annat.

Anledningen till att vilja nå ett helägande är också att vi ser styrkan och potentialen i den spetskompe-
tens och teknologi Helbio besitter samt de patent som finns runt denna. Detta tror vi kommer att kunna 
skapa goda bruttomarginaler över tid för de produkter och system vi utvecklar och kommersialiserar 
inom reformering. Dessutom är 100% ägande och kontroll av all kärnteknologi och IP viktigt för varje 
teknikbolag.

Försäljningsmässigt finns en annan stor synergi inom marknaden för biogas, där Metacon besitter 
kunnande och access till potentiella kunder. I takt med att bilden runt biogasområdet förtydligats har 
vi kunnat se stora möjligheter växa fram med att kunna erbjuda biogasmarknaden en väg och ett 
affärscase rakt in i den nya framtidsmarknaden inom grön vätgas. Detta i ett läge då subventioner 
till biogasanläggningar försvinner på olika håll, fordonsindustrin börjar planera för vätgas i stället för 
biogas och förbränningsmotorer fasas ut. En stor mängd biogas eldas (”flammas”) idag bort i brist på 
avsättning.

De ca. 10 000 biogasanläggningar som finns bara i Tyskland representerar därför en mycket stor och 
konkret möjlighet för våra HHG-system (vätgasgeneratorer) som vi vill bearbeta genom direkt för-
säljning. En stor marknad finns även över hela världen. Styrkan i det affärscase vi kommer att kunna 
erbjuda dessa kunder är möjligheten att beräkna konsekvensen för en biogasanläggning som idag 
flammar bort stora mängder värdefull biogas.

En sådan kund har således näst intill gratis råvara för produktion av grön vätgas. En investering i vår 
HHG 250 blir en intressant affär med kort återbetalningstid som kan ge nytt liv till hela verksamheten. 
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Man producerar då plötsligt 22,5 kg vätgas i timmen under ca 8000 timmar per år vilket med ett anta-
get grossistpris på 55 kr/kg för grön vätgas blir ca 10 Mkr per år i intäkt. År efter år. Att man dessutom 
får en ännu mer hållbarhetsprofilerad och kraftigt ”carbon negative” verksamhet som kyler klimatet 
och producerar en produkt som går rakt in i gröna utsläppsfria transporter gör inte saken sämre.

VD om förvärvet av Water2H2
På liknande vis som för Helbio hade Metacon ett delägande i Water2H2 AB, med verksamhet inom 
produktion av grön vätgas via s.k. vattenelektrolys. Men i detta fall till 20% och med kontroll säker-
ställd genom en köpoption på resterande andelar för nyttjande specifikt under januari månad 2022.

Water2H2 har utvecklats mycket snabbt under året och man lyckades knyta till sig extremt starka 
partners och leverantörer för kompletta nyckelfärdiga lösningar inom elektrolysområdet. Med en tyd-
lig utveckling av Metacons egen strategi att bli starka inom hela det gröna vätgasområdet kombinerat 
med fokuset inom vårt ”Year of Build” blev det mer eller mindre självklart att så snart som möjligt ta 
ägarskap och integrera elektrolysverksamheten i Metacon. Beslutet visade sig vara rätt, bland annat i 
och med den genombrottsaffär inom Wind-to-Hydrogen som Water2H2 fick i stark konkurrens under 
september månad. Affären är i en perfekt storlek som första konkreta installation och vi ser fram emot 
kommande vår och sommar då vi ska uppföra projekten och ha både vätgasdrivna personbilar och 
timmerbilar rullandes i Småland med ”vår” gröna vätgas i tankarna.  

Vi ser också att den totala adresserbara marknaden för elektrolysörer under bara det senaste året har 
vuxit mycket kraftfullt och att det finns en stor efterfrågan på Water2H2s produkter och kunnande. 
Vi bedömer även att marknaden växer snabbare än den tillgängliga globala produktionskapaciteten 
och det var därför viktigt för oss att snabbt kunna integrera Water2H2 i vår verksamhet för att fullt ut 
kunna delta i denna tillväxt. Prognoser av International Energy Agency (IEA) pekar på ökning av den 
global konsumtionen av vätgas från dagens 70 miljoner ton till mer än 500 miljoner ton år 2050 och 
där den stora tillväxten sker inom grön vätgas.  Ur ett svenskt marknadsperspektiv motsvarar avisera-
de investeringar de kommande 10 åren bara i Norra Sverige av Spanska Grupo Fertiberia, i produktion 
av grön handelsgödsel och av HYBRIT och H2 Green Steel i grön stålproduktion, mer än 2000 MW 
installerad elektrolyseffekt. Enbart dessa satsningar medför en ökad elförbrukning i Sverige med 10%.

Genom att tidigarelägga förvärvet av Water2H2 kunde vi även lägga till en kompetent och erfaren 
säljorganisation med närvaro i olika europeiska länder till Metacons övriga verksamhet. Vi ser stora 
synergier med framtida korsförsäljning av bolagens respektive teknologier och lösningar för storskalig 
vätgasproduktion.
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Vidare så grundades beslutet också på fördelarna med att kunna vinna tid och accelerera den hän-
delseutveckling som vi ändå såg skulle komma och därigenom kunna gå in i 2022 med ett mer färdigt 
bolag strukturellt och organisatoriskt snarare än att spara detta till senare. Vi ligger nu långt före den 
ursprungliga tidplanen i detta avseende.

Värt att notera i samband med Water2H2 är de mycket starka och erfarna partners och leverantörer 
som vi nu har med oss på marknaden. PERIC som tillverkar själva elektrolysörerna är den dominerande 
aktören på den stora kinesiska marknaden och det företag som levererat flest elektrolysörer i världen. 
Vi kan knappast få högre rating i kommande upphandlingar beträffande produkterna än detta. Likaså 
inom EPC (montering, driftsättning, service mm) är Axel Johnson International-ägda GISAB (Gällivare 
Industriservice AB) ett minst lika starkt kort. 

GISAB har bl.a. byggt och underhåller nu den befintliga HYBRIT-elektrolysören i Luleå. Och på 
elektroniksidan behöver ABB inte någon närmare presentation.

Med Water2H2 lyckades vi få in ett perfekt komplement även timing-mässigt till våra egna 
reformeringsprodukter som ligger något tidigare i kommersialiseringskurvan. Inom elektrolys 
kan vi nu ut direkt och konkurrera kraftfullt i de upphandlingar som kommer och göra det med 
ett moget och svårslaget erbjudande.

Jag har avslutningsvis själv varit verksam inom solenergiområdet under flera år och såg vad 
som hände med europeiska och amerikanska leverantörer av solpaneler när Kina bestämde sig 
för att satsa. Det blev inte mycket kvar. Något säger mig att Metacon kan ha rätt leverantör av 
elektrolysörer med sig på den här resan.
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 

Rörelsens intäkter
Koncernens intäkter för perioden uppgick till 1 040 (1 814) TSEK.

Rörelsens kostnader
Koncernens rörelsekostnader för perioden uppgick till -9 187 (-8 797) TSEK.

Rörelseresultatet
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -8 147 (-6 983) TSEK.

Finansiell ställning
Per den 30 september uppgick koncernens eget kapital till 204 576 (20 717) TSEK. I detta 
belopp ingår beslutad emission om totalt 129 375 TSEK hänförligt till kvittning vid förvärv av 
dotterbolaget Helbio Holding S.A. samt 2 002 TSEK hänförligt till utgivning av teckningsop-
tioner utifrån beslut på årsstämman. Registrering av kvittningsemissionen sker i början av 
oktober då beloppet omförs från kortfristig fordran till posten Andelar i koncernföretag.

Likvida medel uppgick till 52 001 (4 472) TSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 
4 269 (4 784) TSEK. Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 95,6 % (64,9 %).

Väsentliga förändringar i finansiell ställning efter 
rapportperiodens utgång
Inga väsentliga förändringar har skett efter rapportperiodens utgång.

Redovisningsprinciper
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Principerna är oförändrade 
jämfört med föregående period.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Företaget publicerar följande rapporter under året:
• Bokslutskommuniké med kvartal 4 (oktober – december) publiceras den 18 februari 2022



METACON AB (PUBL)  - DELÅRSRAPPORT Q3   2021    |    10

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Belopp i TSEK om inte annat anges
2021 

jul-sep
2020 

jul-sep
2021 

jan-sep
2020 

jan-sep
2020 

jan-dec

Nettoomsättning 700 491 817 2 008 4 071
Rörelseresultat -8 147 -6 983 -22 146 -15 772 -19 657
Resultat efter finansiella poster -8 158 -7 056 -17 367 -15 852 -19 788
Balansomslutning 213 959 31 934 213 959 31 934 100 466
Eget kapital 204 576 20 717 204 576 20 717 90 545
Rörelsemarginal % -1 164 % -1 422 % -2 711 % -785% -483 %
Nettoskuldsättning % -23 % 2 % -23 % 2 % -79 %
Soliditet % 95,6 % 64,9 % 95,6 % 64,9 % 90,1 %
Antal aktier vid periodens slut (’000) 233 207 194 339 233 207 194 339 233 207
Genomsnittligt antal aktier (’000) 233 207 194 339 233 207 194 339 199 738
Aktiekurs på balansdagen, kr 3,985 3,04 3,985 3,04 5,15
Antal anställda, årsmedeltal 23 15 21 15 17
Antal anställda, vid periodens slut 23 15 23 15 18

DEFINITIONER NYCKELTAL:
Rörelseresultat
Resultat före finansnetto

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Nettoskuldsättning
Lång- och kortfristiga räntebärande skulder minus likvida medel i procent av eget kapital

Resultat per aktie
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga anta-
let utestående aktier under perioden

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Genomsnittligt antal aktier
Genomsnitt av antal utestående aktier under perioden

Genomsnittligt antal anställda
Genomsnitt av antal anställda under perioden omräknat till heltidstjänster
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Belopp i TSEK 2021 
jul-sep

2020 
jul-sep

2021 
jan-sep

2020 
jan-sep

2020 
jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 700 491 817 2 008 4 071
Övriga rörelseintäkter 340 1 323 1 175 4 269 8 896

1 040 1 814 1 992 6 277 12 967

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -4 127 -4 761 -10 505 -10 006 -15 414
Personalkostnader -3 027 -1 790 -7 511 -4 853 -6 796
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -2 013 -2 077 -5 967 -6 230 -8 213
Övriga rörelsekostnader -20 -169 -155 -960 -2 201
Rörelseresultat -8 147 -6 983 -22 146 -15 772 -19 657

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som är anlägg-
ningstillgångar - - 4 963 - -
Ränteintäkter och liknande resultat- 
poster 1 16 46 198 249
Räntekostnader och liknande resultatposter -12 -89 -230 -278 -380
Resultat efter finansiella poster -8 158 -7 056 -17 367 -15 852 -19 788
Resultat före skatt -8 158 -7 056 -17 367 -15 852 -19 788
Periodens resultat -8 158 -7 056 -17 367 -15 852 -19 788

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -6 292 -6 430 -13 518 -14 002 -17 583
Innehav utan bestämmande inflytande -1 866 -626 -3 849 -1 850 -2 205

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och  
liknande arbeten 1 000 302 199
Goodwill 4 803 11 944 10 151

5 803 12 246 10 350

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 795 1 357 1 897
Inventarier, verktyg och installationer 837 794 848

2 632 2 151 2 745

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 6 000 - -
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 963 0 0
Andra långfristiga fordringar 89 90 88

11 052 90 88
Summa anläggningstillgångar 19 487 14 487 13 183

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 2 878 2 663 2 124
Pågående arbeten för annans räkning 2 970 3 821 2 632

5 848 6 484 4 756

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 509 18 232
Övriga fordringar 132 752 1 833 1 446
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 362 2 140 4 561

136 623 3 991 6 239

Kortfristiga placeringar - 2 500 -
Kassa och bank 52 001 4 472 76 288
Summa omsättningstillgångar 194 472 17 447 87 283
SUMMA TILLGÅNGAR 213 959 31 934 100 466
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 2 332 1 943 2 332
Övrigt eget kapital 205 984 18 311 88 105
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 208 316 20 254 90 437
Innehav utan bestämmande inflytande -3 740  463 108
Summa eget kapital 204 576 20 717 90 545

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit - - -
Övriga skulder till kreditinstitut 3 268 4 611 3 750
Övriga långfristiga skulder 358 173 336

3 626 4 784 4 086

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 643 - 712
Leverantörsskulder 423 1 544 676
Skatteskulder 58 7 27
Övriga kortfristiga skulder 3 099 3 506 3 079
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 534  1 376 1 341

5 757 6 433 5 835
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 213 959 31 934 100 466
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I KONCERNEN
Belopp i TSEK 2021  

jan-sep
2020  

jan-dec

Ingående kapital
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 90 437 34 324
Utan bestämmande inflytande 108 2 313

Periodens resultat -17 367 -19 788
Nyemission 131 377 80 067
Poster bokade direkt mot eget kapital 21 -6 371

Utgående eget kapital 204 576 90 545
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 208 316 90 437
Utan bestämmande inflytande -3 740 108
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS*
Belopp i TSEK 2021 

jul-sep
2020  

jul-sep
2021 

jan-sep
2020  

jan-sep
2020 

jan-dec

Resultat efter finansiella poster -8 158 -7 056 -17 367 -15 852 -19 788

Justeringar för poster som inte ingår i kassa-
flödet

2 164 2 163 1 025 6 162 7 455

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

-5 994 -4 893 -16 342 -9 690 -12 333

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -130 038 1 198 -131 554 - 929 452

Kassaflöde från den löpande verksamheten -136 032 -3 695 -147 896 -10 619 -11 881

Kassaflöde från investeringsverksamheten -301 -49 -7 308 -226 -904

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 131 189 -238 130 917 -2 419 71 337

Periodens kassaflöde -5 144 -3 982 -24 287 -13 264 58 552

Likvida medel vid periodens början 57 145 8 454 76 288 17 736 17 736

Likvida medel vid periodens slut 52 001 4 472 52 001 4 472 76 288

*Under tredje kvartalet har beslut om förvärv av minoritetens andel av Helbio Holding S.A. fattats. Det 
sker genom en nyemission via apport. Transaktionen innebär att kortfristiga fordringar och eget kapital 
ökar avsevärt vilket också får stor påverkan på poster i kassaflödet i koncernen och moderbolaget under 
perioden. I oktober registreras transaktionen av Bolagsverket.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Belopp i TSEK 2021 

jul-sep
2020 

jul-sep
2021 

jan-sep
2020 

jan-sep
2020 

jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 83 260 162 260 260
Övriga rörelseintäkter 203 182 1 037 387 555

286 442 1 199 647 815

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 038 -2 102 -4 361 -4 210 -6 565
Personalkostnader -1 557 -507 -3 546 -1 368 -1 907
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -108 -177 -300 -526 -702
Övriga rörelsekostnader -21 -13 -155 -97 -332
Rörelseresultat -2 438 -2 357 -7 163 -5 554 -8 691

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som är anlägg-
ningstillgångar - - 4 963 - -
Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 16
Räntekostnader och liknande resultatposter -50 -60 -156 -197 -254
Resultat efter finansiella poster -2 488 -2 417 -2 356 -5 751 -8 929
Resultat före skatt -2 488 -2 417 -2 356 -5 751 -8 929

Periodens resultat - 2 488 -2 417 -2 356 -5 751 -8 929
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknan-
de arbeten 0 79 0

0 79 0
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 136 1 258 1 160

1 136 1 258 1 160
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 83 897 68 099 83 872
Andelar i intresseföretag 6 000 - -
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 963 - -
Andra långfristiga fordringar 7 7 7

94 867 68 106 83 879
Summa anläggningstillgångar 96 003 69 443 85 039

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Pågående arbeten för annans räkning - 83 -

- 83 -
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - 181 -
Fordringar hos koncernföretag 4 373 3 862 3 307
Övriga fordringar 129 771 782 495
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 256 734 293

134 400 5 559 4 095

Kortfristiga placeringar - 2 500 -
Kassa och bank 48 119 2 507 60 723
Summa omsättningstillgångar 182 519 10 649 64 818
SUMMA TILLGÅNGAR 278 522 80 092 149 857
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 332 1 943 2 332
Ej registrerat aktiekapital 235 - -
Reservfond 10 10 10
Fond för utvecklingsutgifter - 80 -

2 577 2 033 2 342

Fritt eget kapital
Överkursfond 212 515 138 450 212 515
Pågående nyemission 129 141 - -
Balanserad vinst eller förlust -70 894 -62 045 -61 965
Årets resultat -2 356 -5 751 -8 929
Summa eget kapital 270 983 72 687 143 963

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit - - -
Övriga skulder till kreditinstitut 3 268 4 500 3 750

3 268 4 500 3 750

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 643 - 643
Leverantörsskulder 422 1 544 677
Skulder till koncernföretag 2 002 - -
Skatteskulder 58 7 27
Övriga kortfristiga skulder 216 550 126
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 930 804 671

4 271 2 905 2 144
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 278 522 80 092 149 857
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I MODERBOLAGET
Belopp i TSEK 2021 

jan-sep
2020 

jan-dec

Ingående kapital 143 963 78 438
Periodens resultat -2 356 -8 929
Nyemission 129 376 80 067
Poster bokade direkt mot eget kapital - -5 613

Utgående eget kapital 270 983 143 963
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i TSEK 2021 

jul-sep
2020 

jul-sep
2021 

jan-sep
2020 

jan-sep
2020 

jan-dec
Resultat efter finansiella poster -2 488 -2 417 -2 356 -5 751 -8 929
Justeringar för poster som inte ingår i kassa-
flödet 108 177 -4 663 526 702
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -2 380 -2 240 -7 019 -5 225 -8 227

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -128 230 573 -128 177 -3 028 259
Kassaflöde från den löpande verksamheten -130 610 -1 667 -135 196 -8 253 -7 968
Kassaflöde från investeringsverksamheten -276 - -6 301 - -15 774
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 129 215 - 128 893 - 73 705
Periodens kassaflöde -1 671 -1 667 -12 604 -8 253 49 963
Likvida medel vid periodens början 49 790 4 174 60 723 10 760 10 760
Likvida medel vid periodens slut 48 119 2 507 48 119 2 507 60 723
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För ytterligare frågor, kontakta Christer Wikner, Verkställande Direktör.  
christer.wikner@metacon.se, +46 707647389

Kort om Metacon AB (publ)  
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Örebro, vars 
övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för 
produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats 
för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se.



HEAD OFFICE

Tomtebogatan 2 
SE-703 43 Örebro 
Sweden
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