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Bokslutskommuniké 2022
ÖREBRO 2023-02-16

METACON AB (PUBL) 556724–1616  

Fjärde kvartalet i sammandrag (koncernen)

• Rörelsens intäkter uppgick till 12 250 (11 741) TSEK

• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -12 173 (-6 204) TSEK

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 575 (-16 959) TSEK. Resultatet har påverkats posi-
tivt av en engångseffekt om 27 700 TSEK på grund av justerad redovisningsprincip* gäl-
lande redovisning av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolag. Justerat rörelseresultat 
uppgick till -22 125 (-16 959) TSEK.

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 732 (-17 030) TSEK, justerat för engångs-
effekt uppgick resultatet efter finansiella poster till -24 968 (-17 030) TSEK. 

• Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (-0,06) SEK, justerat för engångseffekt uppgick resul-
tat per aktie till -0,07 (-0,06) SEK.

Helåret 2022 i sammandrag (koncernen)

• Rörelsens intäkter uppgick till 67 145 (13 733) TSEK 

• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -35 173 (-22 383) TSEK

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -47 371 (-39 105) TSEK. Resultatet har påverkats 
positivt av en engångseffekt om 27 700 TSEK på grund av justerad redovisningsprincip. 
Justerat rörelseresultat uppgick till -75 071 (-39 105) TSEK.

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -50 436 (-34 397) TSEK, justerat för en-
gångseffekt uppgick resultatet efter finansiella poster till -78 136 (-34 397) TSEK. 

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022

* Mer information om ändrade redovisningsprinciper gällande redovisning av goodwill, se sid 7
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Väsentliga händelser under perioden 
1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022

• 18 november offentliggör Metacon att man har uppnått godkänd CE-märkning av första 
generationens reformer-baserade vätgasgenerator HHG 40.

• 21 november meddelar Metacon att man i samarbete med Hydroholding levererar ytterli-
gare en småskalig tankstation för vätgas (HRS) i Slovakien.

• 25 november pressmeddelas att Metacon och vattenreningsverket Abwasserverband 
Kempten (Allgäu) undertecknat Memorandum of Understanding (MoU) för demonstration 
av grön vätgas från biogas med Metacons reformerteknologi i Kempten.

• 8 december meddelar Metacon att man tecknat ett Master Supply Agreement (MSA) med 
Ground Investment Corp SRL som leverantör till ett nyckelfärdigt 10 MW grönt vätgaspro-
jekt.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

• 24 januari 2023 offentliggör Metacon att man tecknat MoU med statliga skogsförvaltaren 
RDSF i Polen för ett nyckelfärdigt vätgasprojekt med total kapacitet om cirka 5 MW.
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KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Metacon bidrar till den gröna 
vätgasmarknadens transforma-
tion och såg snabb försäljnings-
tillväxt under 2022
 

Under fjärde kvartalet lades sista pussel-
biten i vad som kan ses som ett transfor-

mativt år för Metacon. Vi har på kort tid gått 
från att vara ett bolag med en fragmenterad 
bolagsstruktur inom teknikutveckling och 
med begränsad försäljning till att under 2022 
omsätta närmare 70 Mkr och utvecklas enligt 
plan mot våra ambitiösa finansiella mål för 
försäljning och lönsamhet. Vi ökar intäkter-
na i fjärde kvartalet mot motsvarande kvartal 
2021, trots att det fjärde kvartalet 2021 inne-
höll i princip hela det årets intäkter. 

Vi har under perioden noterat en fortsatt starkt 
växande marknad inom fossilfri grön vätgas 
som drivs av både den industriella sektorn 
och transportsektorn med i princip alla olika 
landbaserade, havsbaserade och flygande 
fordonsslag. Vår pipeline av potentiella kund-
projekt är betydande och vi arbetar hårt med 
utvecklingen av den egna kapaciteten både 
organisationsmässigt och med affärsfinan-

siering för att kunna ta en så stor del av dessa 
kontrakt som möjligt.

Strategiomställning 
mot system för vät-
gasproduktion och 
B2B
Under det fjärde kvartalet kommunicerade 
vi en strategiuppdatering som innebär att vi 
samlar kraften, både inom teknikutveckling 
och försäljning mot större system för pro-
duktion av grön vätgas, från ett spektrum av 
olika fossilfria energikällor som till exempel 
fossilfri elektricitet, biogas, etanol och grön 
ammoniak. Här är vi konkurrenskraftiga med 
starka lösningar och en bredd som vi inte 
kan se att någon av våra konkurrenter har. 
Affärsfokus blir därmed enklare och tydligare 
med inriktning på företagskunder med större 
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projekt och affärer där vi har möjlighet till 
bättre riskhantering, lägre komplexitetsgrad 
och väsentligt bättre lönsamhet på det vi 
levererar.

Detta innebär att vi för tillfället har nedprio-
riterat vårt mindre CHP-system för enskilda 
hem och fastigheter. Vi avser dock att slut-
föra CE-märkningen av produkten (H2PS-5) 
och ta denna till företagsmarknaden. 

Fortsatt expansion in i en 
stor framtidsmarknad
Den europeiska vätgasmarknaden utvecklas 
fortsatt starkt och drivs både av klimatmå-
len och den ökande insikten om att vätgas 
kan bidra till att europeiska länder kan bli mer 
självförsörjande. Europa har i praktiken möj-
lighet att producera en stor del av sitt fram-
tida utsläppsfria fordonsbränsle själva i form 
av både grön elektricitet och grön vätgas. På 
EU-nivå finns förväntningar om att man inom 
kort ska kunna svara på USA:s IRA (Inflation 
Reduction Act) som avsatt 369 miljarder dol-
lar till nationella satsningar på grön teknik. 
Men även i Sverige börjar nu vätgas komma 
upp på myndigheternas agenda. Energimyn-
digheten meddelade nyligen i en delrapport 
tillsammans med Trafikverket att man under 
hösten avser att lägga fram en rapport med 
förslag till regeringen med konkreta förslag 

på en snabb, samordnad och samhällsekono-
miskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig 
ladd- och tankinfrastruktur för vätgas.

Det fortsatta arbetet i Metacon kommer i ök-
ande grad att inriktas mot försäljningstillväxt 
inom affärsområdet Elektrolys och kommer-
sialisering av våra egenutvecklade teknologier 
inom reformering. Det är med stor entusiasm 
och tillförsikt som jag och mina fantastiska 
medarbetare ser fram emot 2023. Ett år där vi 
förväntar oss fortsatt snabb tillväxt och efter-
längtade genombrott för våra egna produkter 
inom den gröna vätgasmarknaden i Europa

Christer Wikner  
Koncernchef och VD, Metacon AB (publ)
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 12 250 (11 741) TSEK. Intäkterna kommer 
från ökning av färdigställandegrad i nedan beskrivna projekt.

Koncernens intäkter för helåret 2022 uppgick till 67 145 (13 733) TSEK, vilket innebär en ök-
ning om 389 procent. Förutom projektet Uppvidinge som startade under 2021 har ytterligare 
ett projekt gällande elektrolys startats i Sverige och slutförts till 70 procent under 2022. Vidare 
har ett projekt avseende tankstationer till Slovakien i det närmaste slutförts. I dotterbolaget 
Helbio har viss försäljning skett men huvudsakligen har intäkterna bestått av bidrag.

Rörelsens kostnader

Koncernens rörelsekostnader för fjärde kvartalet uppgick till -6 675 (-28 700) TSEK. Posten 
har påverkats av kostnad sålda varor som har ökat i takt med projekten inom elektrolys och 
tankstationer samt av justeringen av redovisningsprincip gällande redovisning av goodwill på 
tilläggsinvestering i dotterbolag.

Koncernens rörelsekostnader för helåret uppgick till -114 516 (-52 838) TSEK. Posten har på-
verkats av kostnad sålda varor som har ökat i takt med projekten inom elektrolys och tank-
stationer samt av justeringen av redovisningsprincip gällande redovisning av goodwill på 
tilläggsinvestering i dotterbolag. Övrig ökning av kostnaderna kommer från förstärkning av or-
ganisationen både gällande försäljning, produktion och projektledning. Kostnaderna rör både 
egen personal och inhyrda konsulter för komplettering av organisationen.

Rörelseresultatet

Koncernens rörelseresultat för det fjärde kvartalet uppgick till 5 575(-16 959) TSEK i linje med 
plan för verksamhetens fortsatta expansion. Rörelseresultatet har påverkats positivt av en 
engångseffekt om 27 700 TSEK på grund av justerad redovisningsprincip gällande redovis-
ning av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolag. Justerat rörelseresultat uppgick till -22 
125 (-16 959) TSEK.

Koncernens rörelseresultat för året uppgick till –47 371 (-39 105) TSEK. Rörelseresultatet har 
påverkatspositivt av en engångseffekt om 27 700 TSEK, på grund av justerad redovisnings-
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princip. Justerat rörelseresultat uppgick till -75 071 (-39 105) TSEK. Bruttovinsten för året upp-
gick till 6 413 (285) TSEK vilket motsvarar en bruttomarginal om 10 procent (3).

Finansiell ställning

Per den 31 december uppgick koncernens eget kapital till 171 659 (230 775) TSEK. Utöver årets 
resultat har eget kapital främst påverkats av den nyemission som genomförts under 2022, vil-
ken tillfört bolaget netto 120 806 TSEK, omföring av goodwill till eget kapital om 122 907 TSEK 
på grund av justerad redovisningsprincip samt effekten av genomförd fusion i Helbio.

Likvida medel uppgick till 105 175 (42 940) TSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 
4 879 (4 085) TSEK. Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 90,3 procent (95,5).

Väsentliga förändringar i finansiell ställning efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga förändringar har skett efter rapportperiodens utgång.

Övrig information
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.

Redovisning av goodwill på tilläggsinvestering i dotterbolaget Helbio Holding har i samband 
med årsbokslutet justerats. Det har inneburit att tilläggsinvesteringen som gjordes hösten 
2021, har omförts till eget kapital i koncernredovisningen och att redovisade avskrivningar 
under de första tre kvartalen 2022 har återförts under innevarande kvartal. Moderbolagets 
redovisning har inte påverkats av denna justering.

Årsstämma 2023

Metacon AB:s årsstämma 2023 kommer att hållas 8 juni 2023. Ytterligare information om hur 
och när anmälan ska ske kommer att offentliggöras i god tid före årsstämman.



METACON AB (PUBL)  -  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ   2022   |    8

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

• 24 januari 2023 offentliggör Metacon att man tecknat MoU med statliga skogsförvaltaren 
RDSF i Polen för ett nyckelfärdigt vätgasprojekt med total kapacitet om cirka 5 MW.

Kommande finansiella rapporter

Företaget publicerar följande rapporter under året:

• Delårsrapport januari–mars 2023 publiceras den 17 maj 2023

• Årsredovisning 2022 publiceras den 26 april 2023

• Årsstämma hålls den 8 juni 2023

• Delårsrapport januari-juni 2023 publiceras den 24 augusti 2023

• Delårsrapport januari-september 2023 publiceras den 10 november 2023

• Bokslutskommuniké 2023 publiceras den 15 februari 2024
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Finansiell information i sammandrag

Belopp i TSEK om inte annat anges
2022 

okt-dec
2021 

okt-dec
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Nettoomsättning 10 957 9 369 63 825 10 186
Rörelseresultat 5 575 -16 959 -47 371 -39 105
Resultat efter finansiella poster 2 732 -17 030 -50 436 -34 397
Balansomslutning 190 095 241 530 190 095 241 530
Eget kapital 171 659 230 775 171 659 230 775
Rörelsemarginal % 51 % -181 % -79 % -384 %
Nettoskuldsättning % -58 % -17 % -58 % -17 %
Soliditet % 90,3 % 95,5% 90,3% 95,5%
Antal aktier vid periodens slut (’000) 342 586 265 380 342 586 265 380
Genomsnittligt antal aktier (’000) 342 586 262 601 301 908 240 556
Aktiekurs på balansdagen, kr 1,13 3,04 1,13 3,04
Antal anställda, årsmedeltal 33 24 31 22
Antal anställda, vid periodens slut 33 24 33 24

DEFINITIONER NYCKELTAL:

Rörelseresultat
Resultat före finansnetto

Rörelsemarginal
Rörelsere resultat 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 2022 
okt-dec

2021 
okt-dec

2022 
jan-dec

2021 
jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 10 957 9 369 63 825 10 186
Övriga rörelseintäkter 1 293 2 372 3 320 3 547

12 250 11 741 67 145 13 733

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -11 087 -9 901 -57 412 -9 901
Övriga externa kostnader -7 423 -4 130 -25 307 -14 635
Personalkostnader -5 696 -3 733 -18 522 -11 244
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 17 748 -10 755 -12 198 -16 722
Övriga rörelsekostnader -217 -181 -1 077 -336
Rörelseresultat 5 575 -16 959 -47 371 -39 105

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som är  
anläggningstillgångar -2 963 - -2 963 4 963
Ränteintäkter och liknande resultatposter 99 1 99 47
Räntekostnader och liknande resultatposter 21 -72 -201 -302
Resultat efter finansiella poster 2 732 -17 030 -50 436 -34 397
Resultat före skatt 2 732 -17 030 -50 436 -34 397
Periodens resultat 2 732 -17 030 -50 436 -34 397

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 2 732 -17 030 -50 436 -30 548
Innehav utan bestämmande inflytande - - - -3 849

Koncernens resultaträkning
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Koncernens balansräkning
Belopp i TSEK 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och  
liknande arbeten 1 087 1 078
Goodwill 33 959 169 001

35 046 170 079

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 691 4 209
Inventarier, verktyg och installationer 820 888

6 511 5 097

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 6 223 -
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 000 4 963
Andra långfristiga fordringar 115 89

8 338 5 052
Summa anläggningstillgångar 48 895 180 228

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 9 528 4 760
Pågående arbeten för annans räkning 4 061 5 580

13 589 10 340

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 17 960 936
Övriga fordringar 2 474 1 445
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 002 5 641

21 436 8 022

Kassa och bank 105 175 42 940

Summa omsättningstillgångar 140 200 61 302
SUMMA TILLGÅNGAR 190 095 241 530
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Koncernens balansräkning
Belopp i TSEK 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 3 426 2 654
Övrigt eget kapital 168 233 228 121
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 171 659 230 775
Innehav utan bestämmande inflytande - -
Summa eget kapital 171 659 230 775

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 464 3 107
Övriga långfristiga skulder 1 772 335

4 236 3 442

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 643 643
Leverantörsskulder 3 451 738
Skatteskulder 217 64
Övriga kortfristiga skulder 7 108 3 686
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 781 2 182

14 200 7 313
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 190 095 241 530
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Förändring av eget kapital i koncernen
Belopp i TSEK 2022  

jan-dec
2021 

jan-dec

Ingående kapital
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 230 775 90 437
Utan bestämmande inflytande - 108

Periodens resultat -50 436 -34 397
Nyemission, netto 120 806 172 626
Omföring goodwill Helbio till eget kapital -122 907

Poster bokade direkt mot eget kapital *) -6 579 2 001

Utgående eget kapital 171 659 230 775
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 171 659 230 775
Utan bestämmande inflytande - -

*) Posten består i huvudsak av effekt av fusion i Helbio-koncernen.



METACON AB (PUBL)  -  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  2022    |    14

Koncernens kassaflödesanalys
Belopp i TSEK 2022 

okt-dec
2021  

okt-dec
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Resultat efter finansiella poster 2 732 -17 030 -50 436 -34 397

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -14 533 10 735 10 042 11 830

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -11 801 -6 295 -40 394 -22 567

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 27 941 125 665 -9 777 - 5 959

Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 140 119 370 -50 171 -28 526

Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 -171 497 -9 194 -178 806

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 437 43 066 121 600 173 984

Periodens kassaflöde 17 541 -9 061 62 235 -33 348

Likvida medel vid periodens början 87 634 52 001 42 940 76 288

Likvida medel vid periodens slut 105 175 42 940 105 175 42 940
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Moderbolagets resultaträkning
Belopp i TSEK 2022 

okt-dec
2021 

okt-dec
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 10 549 - 49 063 162
Övriga rörelseintäkter 125 116 267 1 153

10 674 116 49 330 1 315

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -10 006 - -43 443 -
Övriga externa kostnader -3 645 -826 -12 999 -5 187
Personalkostnader -2 892 -1 866 -9 446 -5 412
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -115 -115 -457 -415
Övriga rörelsekostnader -17 -1 -892 -156
Rörelseresultat -6 001 -2 692 -17 907 -9 855

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som är  
anläggningstillgångar -2 963 - -2 963 4 963
Ränteintäkter och liknande resultatposter 200 - 200 -
Räntekostnader och liknande resultatposter -59 -48 -198 -204
Resultat efter finansiella poster -8 823 -2 740 -20 868 -5 096
Resultat före skatt -8 823 -2 740 -20 868 -5 096

Periodens resultat -8 823 -2 740 -20 868 -5 096
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Moderbolagets balansräkning
Belopp i TSEK 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande  
arbeten 0 0

0 0
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 582 1 024
Inventarier, verktyg och installationer 57 72

639 1 096
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 286 486 270 031
Andelar i intresseföretag 6 223 -
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 000 4 963
Andra långfristiga fordringar 7 7

294 716 275 001
Summa anläggningstillgångar 295 355 276 097

 
Omsättningstillgångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 1 444 - 

1 444 -
 
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 357 -
Fordringar hos koncernföretag 33 102 7 836
Övriga fordringar 67 255
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 684 276

35 210 8 367

Kassa och bank 100 779 34 799
Summa omsättningstillgångar 137 433 43 166
SUMMA TILLGÅNGAR 432 788 319 263
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Moderbolagets balansräkning
Belopp i TSEK 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 426 2 654
Reservfond 10 10
Fond för utvecklingsutgifter - -

3 436 2 664

Fritt eget kapital
Överkursfond 504 853 384 819
Balanserad vinst eller förlust -75 990 -70 894
Årets resultat -20 868 -5 096
Summa eget kapital 411 431 311 493

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 464 3 107

2 464 3 107

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 643 643
Förskott från kunder 10 078 -
Leverantörsskulder 2 337 444
Skulder till koncernföretag - 2 002
Skatteskulder 284 64
Övriga kortfristiga skulder 3 642 313
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 909 1 197

18 893 4 663
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 432 788 319 263
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Förändring av eget kapital i moderbolaget
Belopp i TSEK 2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Ingående kapital 311 493 143 963
Periodens resultat -20 868 -5 096
Nyemission, netto 120 806 172 626

Utgående eget kapital 411 431 311 493
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Moderbolagets kassaflödesanalys
Belopp i TSEK 2022 

okt-dec
2021 

okt-dec
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec
Resultat efter finansiella poster -8 823 -2 740 -20 868 -5 096
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 078 115 3 420 -4 478
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -5 745 -2 625 -17 448 -9 574

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 29 760 126 426 -14 057 -1 824
Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 015 123 801 -31 505 -11 398
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 299 -180 210 -22 678 -186 509
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -161 43 089 120 163 171 983
Periodens kassaflöde 16 555 -13 320 65 980 -25 924
Likvida medel vid periodens början 84 224 48 119 34 799 60 723
Likvida medel vid periodens slut 100 779 34 799 100 779 34 799

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08:00 CET.

För ytterligare frågor, kontakta Christer Wikner, Verkställande Direktör.  
christer.wikner@metacon.com, +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.com
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