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Väsentliga händelser under första kvartalet 
 

• PiezoMotor signerar huvudsakliga villkor för patent- och samarbetsavtal med tyska företaget 
Physik Instrumente (PI) GmbH & Co KG. (“PI”). Det är båda bolagens intention att slutföra och 
signera slutligt avtal under april månad 2017. 

 
o PiezoMotor och PI kommer att tillsammans integrera Piezo LEGS®-motorer i olika 

precisionssystem som PI marknadsför 
o PiezoMotor kommer att vara exklusiv leverantör av piezomotorer till de gemensamt 

nyutvecklade applikationerna 
o PI kommer att allokera cirka 10 MSEK över en tre årsperiod för utvecklingsarbetet, 

varav cirka 5 MSEK kommer att finansiera PiezoMotors ingenjörsinsatser 
o PiezoMotor och PI har även kommit överens om upprättandet av ett nytt licensavtal 

mellan bolagen vilket inkluderar årliga royaltybetalningar till PiezoMotor. PI kommer 
även att erlägga en Down Payment till PiezoMotor om ca 10 MSEK 

 
• PiezoMotor erhåller en order på motorer från en tysk tillverkare av avancerad optisk 

mätutrustning. Ordervärdet uppgår till cirka 0,5 MSEK och leverans planeras ske under 2017. 
 

• PiezoMotor får uppföljningsorder från en kinesisk tillverkare av avancerad utrustning till 
halvledarindustrin. Ordervärdet uppgår till cirka 1,8 MSEK och leverans skedde i mars 2017. 
PiezoMotor ser goda möjligheter till ytterligare uppföljningsorder under innevarande år. 
 

• PiezoMotor lanserar ny kompakt och stark precisionsmotor med integrerad positioneringssensor 
– Piezo LEGS® LL06. Denna motor är ännu mindre än sin föregångare och svarar upp mot kunders 
efterfrågan efter ytterligare miniatyrisering och ännu bättre motorer. Motorn väger bara 16 gram 
– en minskning med 30 procent jämfört med föregående modell. 
 

• PiezoMotor meddelar att styrelseledamot Fritz Faulhaber har avlidit till följd av allvarlig sjukdom. 
Dodd Disler, Vice President och COO i MicroMo Electronics, Inc. samt styrelsesuppleant i 
PiezoMotor, kommer att föreslås ersätta Fritz Faulhaber som styrelseledamot vid nästkommande 
ordinarie bolagsstämma. 

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång 
 

• PiezoMotor signerar det tidigare annonserade patent- och samarbetsavtalet med PI. PiezoMotor 
gör bedömningen att värdet av enbart licensierings- och utvecklingsersättningsdelarna i 
uppgörelsen summerar till omkring 30 MSEK, varav minst 12 MSEK utbetalas till PiezoMotor redan 
under 2017. Dessutom tillkommer genom avtalet framtida intäkter från försäljning av PiezoMotors 
Piezo LEGS®-motorer till PI när motorerna integrerats i PI:s högprecisionssystem. 
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VD kommenterar 

Mångmiljonavtal och 28 procents försäljningstillväxt 
 
Årets första kvartal och tiden därefter har varit en mycket framgångsrik period för PiezoMotor. 
Försäljningstillväxten har varit fortsatt god, vi har genomfört flera viktiga leveranser och vi har landat en 
stor affär med Physik Instrumente (PI) – världsledaren inom högprecisionssystem för bland annat halvledar- 
och medicinteknikindustri. 

För rätten till vissa delar av PiezoMotors patentportfölj kommer vi att erhålla betydande engångs- och 
royaltybetalningar av PI. Än viktigare är att vi tillsammans med PI kommer att integrera våra Piezo LEGS®-
motorer i deras avancerade högprecisionssystem. Miljardföretaget PI är en auktoritet när det gäller just 
dessa typer av Motion Systems och det är ett mycket starkt besked att de nu investerar stora summor i 
arbetet att komplettera sin befintliga affär med våra Piezo LEGS®-motorer. Avtalet är inget annat än ett 
stort erkännande av PiezoMotors höga tekniska kunnande och kvalitet, innovationsförmåga och 
konkurrenskraftiga produkterbjudande. 

Även PiezoMotor kompletterar härmed på ett bra sätt sin befintliga distribution och kundbas. Givet PI:s 
stora satsning på samarbetet med PiezoMotor – avtalet är enbart i första steget värt uppskattningsvis 
30 MSEK – och baserat på vår egen kunskap om marknaden och möjliga applikationer, ser jag positivt på 
den ytterligare potentialen genom framtida produktförsäljning. Jag utesluter inte att våra första leveranser 
till PI kan komma att ske redan under 2018. Samarbetet handlar om att integrera våra befintliga motorer i 
deras system – inte bedriva forskning och utveckling av nya motorer. 

Rensat för försäljning av engångskaraktär under 2014, till en enskild större kund som också genererade ett 
försäljningslyft under 2013, framgår en mer rättvisande bild av bolagets försäljningsutveckling. Givet de 
kundprojekt vi arbetar med ser jag ingen anledning till att den årliga tillväxten ska avta även om den kan 
variera från ett enskilt kvartal till ett annat. 
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Jag sammanfattar min syn på läget i PiezoMotor i följande punkter: 

- Vår grundförsäljning utvecklas mycket bra och vi upplever ett stort intresse för våra unika 
mikromotorer 

- Vi har nyligen lanserat en ny motorfamilj – mindre och lättare än sin föregångare 
- Vi driver flera intressanta kundprojekt med betydande potential 
- Vi har inlett ett strategiskt partnerskap med PI – världens ledande bolag inom avancerade 

högprecisionssystem. Partnerskapet kompletterar vår befintliga affär på ett mycket bra sätt 
- Avtalet med PI är enbart i första steget värt omkring 30 MSEK. Till detta ska sedan läggas 

kommande produktförsäljning till PI och jag utesluter alltså inte att sådan försäljning kan komma 
att inledas redan 2018 

- Vi har möjlighet att mångdubbla vår produktionskapacitet utan större investeringar 
- Vår likviditet är god och förutsättningarna finns för att nå kassaflödesneutralitet utan behov av 

ytterligare kapitaltillskott 

 
Naturligtvis ser jag med spänning framtiden an. 
 
Johan Westermark, VD 
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Ekonomisk översikt över perioden januari – mars 2017 

 
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4,6 MSEK (3,5). 
• Bruttoresultatet för perioden uppgick till 0,2 MSEK (-1,0). 
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4,2 MSEK (-5,1). 
• Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick till -4,3 MSEK (-5,4). 
• Resultatet per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till -0,35 SEK (-0,69). 
• Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 20,8 MSEK (11,1) eller 1,72 SEK per aktie (1,37). 
• Soliditeten uppgick på balansdagen till 61 procent (37). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -3,3 

MSEK (-4,5). 
• Per den 31 mars 2017 uppgick bolagets likvida medel till 9,1 MSEK (2,8). 

 
Försäljning och resultat 

Under perioden januari till mars ökade försäljningen med 28 procent jämfört med motsvarande period 
föregående år till 4,6 MSEK (3,5). Bruttoresultatet för det första kvartalet 2017 uppgick till 0,2 MSEK (-1,0). 
Bruttoresultatet påverkas av avskrivningar på aktiverade forsknings- och utvecklingskostnader om 
0,8 MSEK (0,8). Exklusive dessa uppgår bruttoresultatet för perioden till 1,0 MSEK (-0,2). 

Bolagets totala kostnader uppgick under första kvartalet till 7,6 MSEK (7,7). Exklusive avskrivningar uppgick 
den fasta kostnadsmassan under första kvartalet till 6,6 MSEK (6,8). Resultatet efter skatt för det första 
kvartalet uppgick till -4,3 MSEK (-5,4). 

 
Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning 

Vid första kvartalets utgång uppgick bolagets anläggningstillgångar till 6,9 MSEK (9,9). Balanserade 
forsknings- och utvecklingskostnader har sedan årsskiftet skrivits av med 0,8 MSEK. Kundfordringarna 
ökade till 3,9 MSEK (1,7) till följd av hög fakturering i mars månad. Vid periodens utgång uppgick bolagets 
likvida medel till 9,1 MSEK. Under det första kvartalet uppgick kassaflödet till -6,6 MSEK (-4,2). En stor del 
av kassan har bundits upp i kundfordringar (1,9 MSEK). Dessa förväntas bli betalda under maj 2017. Det 
egna kapitalet uppgick vid kvartalets utgång till 20,8 MSEK (11,1). 
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PiezoMotors aktie 
 
PiezoMotors aktiekapital uppgick per den 31 mars 2017 till 6 060 953 SEK fördelat på 12 121 906 aktier. 
Kvotvärdet är 0,50 SEK och endast aktier av serie B är utgivna. PiezoMotors aktie är sedan den 9 juni 2016 
listad på Nasdaq First North och antalet aktieägare i bolaget uppgick per den 31 mars 2017 till ca 960 – en 
ökning med ca 140 aktieägare sedan den 31 december 2016. Per den 31 mars 2017 uppgick 
stängningskursen för aktien till 11,00 SEK vilket gav PiezoMotor ett börsvärde om ca 133 MSEK. Även per 
den 9 maj 2017, sista handelsdagen före denna delårsrapport, uppgick stängningskursen för aktien till 
11,00 SEK. 

 

 

Aktieägare per den 31 mars 2017 

 
    Förändring innehav 
   Röster och antal B-aktier sedan 
Aktieägare  B-aktier kapital, % 31 december 2016  

Adam Dahlberg (privat och genom bolag)  2 826 448 23,3 0 
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG  2 292 120 18,9 0 
MicroMo Electronics, Inc.  2 287 168 18,9 0 
LMK STIFTELSEN  787 000 6,5 0 
Crossbow AB  452 656 3,7 0 
Gunvald Berger  266 283 2,2 0 
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension  264 487 2,2 -11 866 
Tibia Konsult Aktiebolag  240 000 2,0 0 
Margareta Nilsson  120 724 1,0 0 
Nordnet Pensionsförsäkring AB  98 416 0,8 +12 605 
Summa tio största ägare  9 635 302 79,5 +739 
Summa övriga (ca 950 stycken)  2 486 604 20,5 
Totalt antal aktier  12 121 906 100,0  
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Personal 
 
Medelantalet anställda uppgick för första kvartalet 2017 till 28 personer (33), varav 10 var kvinnor (9). 

Principer för delårsrapportens upprättande 
 
Räkenskaperna i denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som den senaste 
årsredovisningen för 2016, det vill säga i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 

Definitioner 
 
Täckningsbidrag 1: Nettoomsättning med avdrag för direkta materialkostnader. 
 
Täckningsgrad 1: Nettoomsättning med avdrag för direkta materialkostnader i procent av 

nettoomsättningen. 
 
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. 
 
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. 

Finansiell kalender 
 
Delårsrapport januari – juni 2017:    2017-08-29 
 
Delårsrapport januari – september 2017:  2017-11-15 
 
Bokslutskommuniké januari – december 2017: 2018-02-14 

Certified Adviser 
 
Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: info@penser.se. 
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Avlämnande av delårsrapport 
 
Uppsala den 10 maj 2017 
 
PiezoMotor Uppsala AB (publ) 
 
Styrelsen 

 
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
Johan Westermark, VD     Olof Stranding, CFO 
+46 (0)70-81 82 400      +46 (0)70-10 10 824 
johan.westermark@piezomotor.se   olof.stranding@piezomotor.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 08:35 CEST. 
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RESULTATRÄKNING 
 (KSEK) 
 

  2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 
  – 2017-03-31 – 2016-03-31 – 2016-12-31  
Nettoomsättning  4 550 3 546 15 005 
 
Kostnader för direkt material  -1 171 -933 -3 845 
 
Täckningsbidrag 1  3 379 2 613 11 160 
     
Täckningsgrad 1  74 % 74 % 74 %  
 
Kostnad för sålda varor, övrigt  -3 141 -3 613 -14 718 
     
Bruttoresultat  238 -1 000 -3 558 
    
 
Försäljningskostnader  -608 -969 -4 479 
 
Administrationskostnader  -1 838 -1 945 -7 641 
 
FoU-kostnader  -2 022 -1 171 -11 101 
 
Övriga rörelseintäkter  9 1 91 
 
Övriga rörelsekostnader  -4 3 -76 
 
Rörelseresultat  -4 225 -5 085 -26 764 
 
Räntekostnader och 
liknande finansiella kostnader  -67 -332 -604 
 
Resultat efter finansiella kostnader  -4 292 -5 413 -27 368 
 
Skatt på periodens resultat  0 0 -165  
   
Periodens resultat  -4 292 -5 413 -27 533  
 
 
Resultat per aktie, före utspädning  -0,35 -0,69 -2,65 
      
Resultat per aktie, efter utspädning  -0,35 -0,69 -2,65 
      
Genomsnittligt antal aktier (tusen)  12 122 7 807 10 377 
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BALANSRÄKNING 
(KSEK) 
 
TILLGÅNGAR   
 
  2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 
 
Anläggningstillgångar 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbete  6 948 9 945 7 697  
 
Patent  1 723 1 898 1 772  
     
Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner, inventarier och tekniska 
anläggningar  2 430 2 503 2 185  
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjuten skatt  803 968 803  
 
Summa anläggningstillgångar  11 904 15 314 12 457  
 
Omsättningstillgångar  
 
Lager  5 779 7 078 6 142  
 
Kundfordringar  3 916 1 673 2 801  
 
Skattefordringar  598 598 470  
 
Övriga fordringar  298 591 672  
 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter  2 572 1 790 1 556  
 
Kassa och bank  9 125 2 865 15 754  
 
 
Summa omsättningstillgångar  22 288 14 595 27 395  
 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  34 192 29 909 39 852  
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
  2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 
 
Eget kapital 
 
Bundet eget kapital 
 
Aktiekapital  6 061 4 061 6 061  
 
Pågående nyemission  0 9 700 0  
 
 
Summa bundet eget kapital  6 061 13 761 6 061  
 
 
Fritt eget kapital 
 
Överkursfond  19 057 2 783 46 590  
  
Årets resultat  -4 292 -5 413 -27 533  
 
 
Summa fritt eget kapital  14 765 -2 630 19 057  
 
 
Summa eget kapital  20 826 11 131 25 118  
 
 
Långfristiga skulder  6 903 10 595 6 903  
 
Kortfristiga skulder  187 0 187  
 
Förskott från kunder  0 135 3  
 
Leverantörsskulder  2 139 3 343 2 435  
 
Övriga skulder  342 1 980 742  
 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  3 795 2 725 4 464  
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  34 192  29 909 39 852 
 
  
Antal aktier vid periodens slut (tusen)  12 122 8 122 12 122 

 

  



 12 
 

KASSAFLÖDESANALYS 
(KSEK) 
 

   2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01  
   2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31  
Resultat efter finansiella poster   -4 292 -5 413 -27 368   
 
Justering för poster som  
inte ingår i kassaflödet 
 
Av-/nedskrivningar   947 960 3 819  
Ränta på lån från aktieägare   0 175 175  
Övrigt   0 -217 -1 192 
   947 918 2 802  
Kassaflöde från den löpande     
verksamheten före förändringar   -3 345 -4 505 -24 566  
i rörelsekapital     
 
Förändringar i rörelsekapital 
Lager   363 -285 668  
Rörelsefordringar   -1 887 -585 -1 653  
Rörelseskulder   -1 366 -2419 1 843 
   -2 890  -3 289 857  
 
Kassaflöde från den löpande  
verksamheten efter förändringar   -6 235 -7 784 -23 709  
i rörelsekapital 
 
Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   0 -52 -28  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -394 -47 -251  
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -394 -99 -279  
 
Finansieringsverksamheten 
Tillskott från aktieägare   0 1 300 37 300  
Upptagande av lån   0 2 950 4 500  
Amortering av lån   0 -646 -9 201  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 3 604 32 599 
   
Periodens kassaflöde   -6 629 -4 279 8 611  
  
Likvida medel vid periodens början   15 754 7 144 7 144  
 
Likvida medel vid periodens slut   9 125 2 865 15 754  
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
(KSEK)   
 
   
  Januari – mars Januari – mars Helår 
  2017 2016 2016 
Ingående balans  25 118 13 668 13 668 
Nyemission  0 176 38 
983  
Inbetalning kommande nyemission  0 2 700 0 
Periodens resultat  -4 292 -5 413 -27 533 
Utgående balans  20 826 11 131 25 118 
 
Aktiekapitalet utgörs av 12 121 906 aktier, varav serie A 0 st. och serie B 12 121 906 st. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PiezoMotor Uppsala AB (publ) 
Stålgatan 14 

754 50 Uppsala 
www.piezomotor.com 
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