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VD kommenterar
2020 var ett år då vi såg god organisk tillväxt
och då vi tydliggjorde och kommunicerade våra
framtida fokusområden. Vi har även prioriterat
säkerheten för våra anställda och supporten
gentemot våra kunder och vi har fortsatt
investera för framtiden via våra nya produktplattformar, produktionsteknik, tekniksamarbeten och i vår organisation. Att vi under ett
turbulent år präglat av Covid-19 har lyckats
upprätthålla en hög leveranssäkerhet mot våra
kunder, både vad gäller produkt- och projektleveranser, att vi har kunnat leverera bra tillväxt
i vår produktförsäljning samtliga fyra kvartal och
att vi har byggt upp en mycket stark projektpipeline är något jag är stolt över och tacksam
för mot våra kunder och medarbetare.
Anders Kottenauer, VD
I tillägg till tydlighet kring våra tre prioriterade
fokusområden Precision, Compact Drives och
Consumer har vi även vidareutvecklat vår affärsmodell och vår kärnkompetens. Vi har en hög
komplexitet kring de lösningar och det utvecklingsstöd våra kunder behöver och kommer att
öka vår egen närvaro i marknaden, både genom
egen direktförsäljningskapacitet, men också
genom att vi expanderar vårt tekniska säljstöd
för våra återförsäljare och våra kunder. Vi ser
redan resultatet av detta arbete genom expansionen av vår pipeline och kortare ledtider för
våra kundprojekt. En viktig del av denna expansion är också att komma ännu närmare våra
kunder och öka förståelsen kring deras behov
för att snabbare kunna anpassa och expandera
vårt produkterbjudande men också för att bättre

kunna prioritera vår framtida tillväxt inom olika
applikationsområden. Vi har fortsatt att investera
i vår kärnkompetens inom våra produktions- och
utvecklingsorganisationer, men vi har samtidigt
identifierat och börjat implementera strategiska
samarbeten kring våra produktplattformar. Detta
gäller inte minst för massvolymapplikationer.

Vi agerar på marknader och applikationer med mycket
bra potential för
expansion och med
bra underliggande
tillväxt som drivs av
automatisering, miniatyrisering och ökade
krav på precision.
Vi agerar på marknader och applikationer med
mycket bra potential för expansion och med bra
underliggande tillväxt som drivs av automatisering, miniatyrisering och ökade krav på precision.
Vi har en befintlig global kundbas med fin
tillväxt inom bland annat halvledarindustrin och
avancerad optik och vi har nu expanderat vår
pipeline inom life science och har pågående
affärsutvecklingsaktiviteter konsumentelektronik

baserat på licensiering och partnerskap kring
marknadsbearbetning och tillverkning.
Under 2021 kommer vi att fortsätta med vår
kommersiella expansion och ökning av vår
pipeline, breddning av vårt produkterbjudande
genom lansering av nya produktplattformar och
att erbjuda mer kompletta lösningar för våra
kunder – allt med fokus på att ytterligare öka vår
organiska tillväxt. Parallellt utvärderar vi olika
möjligheter till strategiska förvärv.

Anders Kottenauer, VD
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100+
globala kunder

Trender och marknad

Precision

PiezoMotor riktar in sig på marknader med
hög lönsamhet och stark tillväxt där traditionell
motorteknologi har nått sin begränsning.

Licens
möjligheter

Megatrender som driver PiezoMotors expansion:

Miniatyrisering

7

Automatisering

Teknologi som möjliggör kostnadseffektiva
och kompakta lösningar för positionering med
extrem precision.

M&A

aktiviteter

Miljonvolym
produktionskapacitet

500
kr
MSEK

pipeline 2021-2023

Stark

patentportfölj
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Nydanande lösningar
för positionering

Med vår LEGS-plattform fokuserar vi på projekt
inom medicinteknik, diagnostik och lab-automatisering. Även inom halvledarindustrin vinner
vi projekt. Gemensamt för projekten är att de
innebär medelhöga volymer, hög lönsamhet och
kraftig tillväxt. Kundrelationerna är långa vilket
ger stabila intäkter och kassaflöden när teknologin indesignats.

9

Fokusområden

Vår nya LINK-teknologi lanseras brett under
2021. I närtid finns flera projekt inom medicinteknik och diagnostik. Vi är redan även involverade i och ser stora volympotentialer inom
5G-applikationer, t.ex. justering av mikrovågsfilter och styrning av antenner.

PiezoMotors verksamhet är idag tvådelad – en
del riktar sig mot applikationer där väldigt hög
precision utgör ett huvudsakligt kundkrav medan
den andra delen fokuserar mot applikationer med
stora volymer och höga krav på en kombination
av till exempel liten storlek, hög kraft och kostnadseffektivitet.

Parallellt med LEGS- och LINK-plattformarna för
vi samtal kring licensiering och partnerskap med
större bolag för applikationer inom konsumentelektronik, t.ex. mobiltelefoni. De potentiella
volymerna handlar i dessa sammanhang om tiotals miljoner enheter årligen.

Rolf Kohler, Global sales Director

Fokusområdet PRECISION har kunder och applikationer som har behov av rörelseprecision och
positionering ner på nanometernivå medan kunder inom fokusområdet COMPACT DRIVES söker
kompakta, kostnadseffektiva lösningar i högre
volymer. Inom både PRECISION och COMPACT
DRIVES efterfrågar fler och fler kunder mer kompletta lösningar. Inom fokusområdet CONSUMER
tillämpas en affärsmodell som bygger på kommersialisering via partnerskap och licensiering för
applikationer med mycket höga volymer och en
komplex leveranskedja.
COMPACT DRIVES
PRECISION

Applikationsområden

PiezoMotor tar över där lösningar baserade på
traditionell teknologi har nått sin gräns. Vi möjliggör enkla, kompakta, kostnadseffektiva lösningar
med extrem precision. Under de kommande
åren investerar vi kraftigt för att expandera vår
pipeline så att vi kan accelerera vår redan kraftiga
försäljningstillväxt. Vägen dit går genom att öka
direktförsäljningen och expandera framåt i värdekedjan för att ta en större del av varje affär samt
lansera LINK-teknologin i högvolymapplikationer.

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
556539-6396

Semicon

Optics

Automation
incl. Telecom

Medtech

Laboratory
& Diagnostics

PRECISION: Lösningar med extremt hög precision - stödjer miniatyrisering och kontroll på nano-nivå
COMPACT DRIVE: Kompakta och kostnadseffektiva lösningar - ersätter andra teknologier och öppnar nya marknader
CONSUMER: Mobilenheter - licensieringsstrategi
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Behovet av positionering och
förflyttning finns i mängder av
applikationer, några exempel

Avancerad mikroskopi

Mikrofluidik

Halvledartillverkning

Optik i mobiltelefoner

Avancerade mikroskop möjliggör analys på nanonivå. Det är då möjligt att analysera exempelvis
material eller celler vilket ställer högra krav på
förflyttningar av linser. Lösningar baserade på
mikromotorer från PiezoMotor möjliggör dessa
prestanda. Våra teknologier möjliggör även fler
analyser på kortare tid.

Genom att bygga lösningar på PiezoMotors
mikromotorer i stället för traditionell teknologi
går det att utveckla instrument som analyserar
och karakteriserar vävnader på molekylär nivå
och möjliggör snabbare resultat och optimerad
behandlingsplan. Den extrema precisionen gör
att det är möjligt att dispensera vätskor som analyseras i så små mängder att kvaliteten på det
som ska analyseras ökar dramatiskt.

Halvledarindustrin har under lång tid flyttat
gränserna för både storlek och prestanda på
mikrochip. För att maximera prestanda krävs
extremt hög kontroll av rörelser under produktionsprocessen. För att komma ner i pris
är det även av yttersta vikt att tillverkningen av
mikrochip är snabb och effektiv. Många delar
i framställningen av mikrochip har nu så höga
krav att traditionell teknologi har svårt att möta
dessa. PiezoMotor erbjuder lösningar för halvledarindustrin och ser en fortsatt ökning av
kundprojekt inom detta område.  

Dagens teknologi för zoom och autofokus i
mobiltelefoner har nått gränsen för prestanda
kontra storlek, kostnad och batteritid.
Genom att erbjuda kompakta, starka och energieffektiva lösningar till ett bra pris har PiezoMotor
blivit kontaktat av två globala tillverkare för att
utveckla nästa generations mobilkamera.
Detta är ett utmärkt exempel på hur PiezoMotor
avser arbeta inom sitt fokusområde Consumer. Vi
erbjuder vår grundteknologi och anpassar den för
att lösa ett behov. PiezoMotor tar fram koncept
och prototyper och lämnar sedan över till en partner för tillverkning.

Årsredovisning
2020

12

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
556539-6396

13

Vår LEGS teknologi

Vår LINK teknologi

Kärnan i Piezo LEGS består av ett elektrokeramiskt material som ändrar form när elektisk
spänning tillförs. Till skillnad från traditionell
elmotorteknologi går LEGS-motorer att göra oerhört kompakta vilket ger en överlägsen kontroll
av rörelsen. Vid behov kan en användare göra
förflyttningar med extrem precision, ända ned till
enstaka nanometer men många kunder har stor
nytta av den kontrollerade rörelsen även när det
handlar om större förflyttningar. Ytterligare en
fördel med LEGS-teknologin är att den klarar
svåra miljöer såsom vakuum och magnetiska fält.

LINK-teknologin utvecklades ursprungligen på
uppdrag av ett av världens största och ledande
teknik- och elektronikbolag. Även om rörelseprecisionen är betydligt högre än för traditionella
elmotorer är inte detta den främsta styrkan i
teknologin. LINK riktar sig till kunder som vill
erbjuda kompakta lösningar till mycket låga priser vid höga volymer.

Piezo LEGS har ett allt växande antal kunder
inom halvledarindustrin som uppskattar
kombinationen av precision och hög kraft.

På senare tid har även antalet kunder inom
medicinteknik och diagnostik ökat kraftigt. Här är
precision viktigt, men också bland annat möjligheten att bygga lösningar som inte påverkas av
miljöer med kraftiga magnetfält.

PiezoMotor har satt upp en produktionslina med
årlig kapacitet för 1,5 miljoner LINK-motorer.
Under 2021 genomförs lansering av LINK-teknologin på bred front men flera kundprojekt har
redan startat och pågår. Exempel på sådana är
projekt inom telekominfrastruktur för 5G.
Dessa projekt avser justerbara antenner och

mikrovågsfilter. LINK erbjuder en otroligt imponerande kombination av kompakt lösning, kraft,
tålighet och lågt pris. Det senaste året har även
projekt inom olika applikationer inom medicinteknik och diagnostik inletts.

Årsredovisning
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Operations
Produktionslina för högvolym
I slutet av 2020 driftsattes vår nya produktionslina för högvolym. Med en årlig kapacitet på
1,5 miljoner LINK-motorer och möjlighet att skala
upp produktionen i takt med ökad försäljning
står PiezoMotor väl rustat att förändra mikromotorvärlden. Aldrig tidigare har piezomotorer med
sådana prestanda kunnat produceras i så hög
volym till en så låg kostnad.

Produktionslina för högvolym installerad i slutet av 2020

LEGS-produktion

Stefan Jirhede, Head of Operations

Vår LEGS-produktion har utvecklats och byggts
upp under flera år. Genom åren har vi tillverkat tiotusentals motorer genom en fantastisk
kombination av utrustning och ett gediget produktionskunnande. Dagens produktion kan vid
behov skalas upp upp till fem gånger dagens
volymer utan behov av ytterligare större investeringar eller rekryteringar.

Hög precision vid montering

Höga krav på en stabil produktionsprocess

Smart design möjliggör
hög produktivitet och kvalitet

Årsredovisning
2020
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Hög lönsamhetspotential
PiezoMotors produktionsprocess är utvecklad
under lång tid för att möjliggöra en kostnadseffektiv produktion med hög kvalitet. För att hålla
den nivå som vi och våra kunder kräver behövs en
kritisk massa operatörer och produktionsteknisk
personal med hög kompetensnivå. Produktionsprocessen är en strategisk process och utgör
tillsammans med vår patentportfölj en viktig del
av kunskapsbasen i bolaget.

Olof Stranding, Chief Financial Officer (CFO)

För LEGS-produktionen kan dagens maskinpark
och personal producera uppemot fem gånger
dagens volymer utan ytterligare investeringar.
Kostnaden för direkt material kvarstår på samma
andel av försäljningsvärdet vilket innebär ett
täckningsbidrag om ca 75 procent. Grafen visar
den finansiella hävstången som tillkommer med
ökade volymer. Huvuddelen av stigande försäljning resulterar alltså i en ökad bruttomarginal.
Bolagets bedömning är att vi vid en försäljning på
100 MSEK uppnås en bruttomarginal på omkring
50-60 procent. Förutsättningarna för hög lönsamhet är goda och utgör grunden för ett intressant
investeringsobjekt.

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
556539-6396
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Anledningar till
att investera i PiezoMotor
Bra tillväxt

50-60%
bruttomarginal

i existerande kundbas

bedömd vid fullt kapacitetsutnyttjande

500 MSEK
pipeline

Förvärvsmöjligheter

pipeline 2021-2023

Direktförsäljning

ökad del av värdekedjan

ökande

Finansiell hävstång i takt med ökade volymer
100M

100M
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20M

20M
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Produktförsäljning

Direkt
material

Fasta
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Bruttomarginal

0

Produktförsäljning
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Vi levererar nästa generations
lösningar för positionering
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Styrelsen och verkställande direktören för PiezoMotor Uppsala AB (publ) (nedan ”PiezoMotor” eller ”bolaget”), med organisationsnummer 556539-6396 och säte i Uppsala, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Bolaget har svenska kronor som redovisningsvaluta.

Förvaltningsberättelse 2020
Verksamheten
PiezoMotor är en världsledande utvecklare och
producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin
möjliggör mycket kompakta motorer med hög
precision vilket uppfyller marknadens allt högre
krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar
motorer till kunder över hela världen verksamma
inom bland annat halvledarindustri, medicinsk
teknik, telekom och avancerad optik.
Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin
egen anläggning för utveckling och produktion.
Bolaget har en väl utbyggd patentportfölj med
över 50 patent. PiezoMotors aktie handlas på
Nasdaq First North Growth Market.
Under året har PiezoMotor etablerat en filial i
kanonen Zug i Schweiz. Anledningen är för att
på ett korrekt sätt hantera de anställda med bas
i landet.

Väsentliga händelser under 2020
· 2020-01-16: PiezoMotor levererar motorer
inom ramen för tredje fasen i utvecklingen av
nya massvolymmotorn LINK
· 2020-02-11: PiezoMotor investerar i produktionskapacitet för nya massvolymmotorn LINK

· 2020-03-26: PiezoMotors LINK-motorer tar
nästa steg inom mobiltelefoninät. LINKmotorer anpassade för en specifik kundapplikation ska inom kort levereras för nästa
utvecklingsfas
· 2020-05-22: PiezoMotor genomför en riktad
nyemission och tillförs 25 MSEK. Tecknare i
nyemissionen är Länsförsäkringar Fonder
· 2020-05-27: PiezoMotor sluter avtal kring
projekt för integrering av Piezo LINK i högvolymsapplikation inom diagnostik. Under 2020
erhåller PiezoMotor kostnadsersättning om
1,5 MSEK
· 2020-09-10: PiezoMotor fokuserar verksamheten mot tre fokusområden. Syftet är att
tydliggöra bolagets kommersialisering och
strategi. PiezoMotor har en stor bredd i sin
kundbas och bolagets kunder är verksamma på
många olika geografiska marknader och inom
många olika områden. I syfte att tydliggöra
bolagets verksamhet fokuseras nu bolagets
aktiviteter mot tre tydliga områden; PRECISION, COMPACT DRIVES och CONSUMER
· 2020-09-10: PiezoMotor utvecklar en motorteknologi för konsumentelektronik såsom till
exempel mobiltelefoner. Inriktningen för kommersialiseringen ligger på partnerskap och
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licensiering. Baserat på förfrågningar från flera
mobiltelefontillverkare och deras underleverantörer har PiezoMotor under 2020 bedrivit
utvecklingsarbete som syftar till att ta fram en
motorteknologi för extremt små utrymmen
i bärbar konsumentelektronik och nu finns
prototyper på plats. Det är inte PiezoMotors
avsikt att etablera egen produktionskapacitet
för denna motor. Inriktningen för kommersialiseringen ligger istället på partnerskap och
licensiering. Dialog förs med flera aktörer på
marknaden
· 2020-10-02: Rolf Kohler, tidigare säljchef för
Sydeuropa på schweiziska maxon Group,
anställs som global försäljningschef
· 2020-10-22: Kravspecifikationen för den första
monteringscellen för Piezo LINK uppnås och
styrelsen godkänner den offert som lämnats av
leverantören. Utrustningen kommer därmed
levereras till PiezoMotors produktionsanläggning i enlighet med den plan som tidigare
kommunicerats
· 2020-11-06: PiezoMotor vinner order inom
medicinteknik. Ordern kommer från företaget
3DHISTEC, baserat i Budapest, som utvecklar
och tillverkar avancerad utrustning för digital
scanning för analys av vävnadsprover

Händelser efter
räkenskapsårets utgång
· 2021-01-21: PiezoMotor beslutar producera
och leverera prototyper av mikromotorer för
mobiltelefonkameror till två av världens största
aktörer på denna marknad. Leveranser planeras ske under första halvåret 2021
· 2021-01-26: PiezoMotor inleder nästa fas i
5G-projekt. Tester av massvolymmotorn LINK
– som under 2020 genomförts av en av de
största tillverkarna av utrustning för telekominfrastruktur – har fallit väl ut och PiezoMotor har
fått en beställning på ytterligare LINK-motorer

21

samt elektronik för nästa fas. Applikationen
utgörs av mikrovågsfilter för 5G
· 2021-02-04: PiezoMotor vinner order inom
vävnadsdiagnostik. Leverans av de första mikromotorerna sker under första halvåret 2021 och
avser förserieproduktion av diagnostiksystem
· 2021-02-05: PiezoMotor vinner order inom
avancerad mikroskopi. Ordervärdet uppgår
till ca 0,5 MSEK och leverans sker under första
kvartalet 2021. PiezoMotor betraktar ordern
som en första instegsorder med goda förutsättningar för uppföljningsbeställningar
· 2021-02-10: PiezoMotor vinner instegsorder
från kinesisk kund inom halvledarindustrin.
Applikationen utgörs av automatiserad optisk
inspektion. Leveranserna kommer att ingå i
PiezoMotors fokusområde PRECISION. Ordervärdet uppgår till ca 0,65 MSEK
· 2021-02-25: PiezoMotor vinner order inom mikrofluidik. Ordervärdet uppgår till 250 KSEK och
avser kundens förserieproduktion. Leverans sker
under första kvartalet 2021. Uppföljningsorder
förväntas under innevarande år. Fullskalig produktion av diagnostiksystemet väntas uppnås
2023 vilket uppskattas ge 2 MSEK i årliga intäkter för PiezoMotor
· 2021-03-16: PiezoMotor vinner uppföljningsorder från kinesisk kund inom halvledarindustrin.
Ordervärdet uppgår till 1 MSEK och leverans
sker under andra kvartalet 2021. Kunden tillverkar s.k. litografiutrustning och representerar
bra potential för framtida försäljningstillväxt för
PiezoMotor
· 2021-03-19: PiezoMotor vinner uppföljningsorder från Ginolis. Ordern gäller lösningar inom
mikrofluidik till ett produktionssatt system.
Ordervärdet uppgår till 0,5 MSEK med leverans under första kvartalet 2021. Ytterligare
leveranser till denna kund förväntas ske under
innevarande år

Årsredovisning
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· 2021-04-21: PiezoMotor ingår avtal om att
förvärva Sensapex. Bolaget har ingått avtal
om att förvärva Sensapex Oy, en utvecklare
och tillverkare av avancerade system för
positionering inom bland annat Life Science.
Köpeskillingen uppgår initialt till sammanlagt
ca 13,6 MEUR och ska erläggas dels kontant,
dels i form av nyemitterade aktier av serie
B i PiezoMotor. Transaktionen är villkorad
av att Bolaget kan säkerställa erforderlig
finansiering av kontantdelen och att en extra
bolagsstämma lämnar erforderligt emissionsbemyndigande till styrelsen för emission av
vederlagsaktier. Finansieringen förutsätter
delvis beslut från en extra bolagsstämma.
Styrelsen avser kalla till extra bolagsstämma
inom kort
Sensapex Oy utvecklar och tillverkar avancerade system för positionering inom bland
annat Life Science. Med en omfattande kundbas har man etablerat sig som en leverantör
till många forsknings- och utvecklingsenheter världen över. Företaget står nu inför att
lansera sin tredje generations system som
möjliggör fullt ut automatiserade arbetsflöden inom avancerad mikroskopi
Förvärvet av Sensapex är första steget i
PiezoMotors tidigare kommunicerade strategi
att genom förvärv bygga en företagsgrupp
som svarar upp mot marknadens behov av allt
högre precision och miniatyrisering. Genom
förvärvet av Sensapex kommer PiezoMotor
att erbjuda systemlösningar för flera olika
marknadsområden och applikationer. Värdet
av systemen är högre än värdet av de enskilda
komponenterna. Förvärvet av Sensapex stärker också PiezoMotors finanser och skapar
stabilitet liksom utrymme för fortsatt tillväxt
· 2021-04-21: PiezoMotor offentliggör avsikt att
genomföra två riktade nyemissioner av aktier
genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Bolaget har uppdragit åt ABG Sundal
Collier att utreda förutsättningarna för att
genomföra två riktade kontanta nyemissioner

om totalt cirka 85 miljoner kronor på basis av
ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. Syftet med de riktade emissionerna är
huvudsakligen att finansiera kontantdelen av
köpeskillingen i förvärvet av Sensapex

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
556539-6396

Rörelseresultatet för året uppgick till -24,0
MSEK (-15,8). För att tillvarata bolagets affärsmöjligheter har bolaget under andra halvåret
2020 ökat kostnaderna för försäljningsorganisation och produktion.

· 2021-04-21: PiezoMotors nyemissioner
kraftigt övertecknade – bolaget tillförs ca
100 miljoner kronor

Resultatet efter skatt uppgick under perioden
till -24,1 MSEK (-15,9). Resultatet per aktie uppgick till -1,60 SEK (-1,10).

Intäkter och resultat

Kassaflöde, likviditet och
finansiell ställning

Produktförsäljningen (motorer och elektronik)
uppgick under helåret 2020 till 24,0 MSEK (21,7)
vilket motsvarar en tillväxt med 11 procent
jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för året uppgick till 27,4 MSEK (30,7)
där intäkter utöver produktförsäljning utgörs av
projekt- och licensintäkter. Under 2020 intäktsfördes 3,4 MSEK (9,0) som intäkter från annat
än produktförsäljning. Av dessa var 1,9 MSEK
(7,5) hänförliga till utvecklingsprojekt. Det primära målet för PiezoMotor är att driva volym i
produktförsäljningen varför utvecklingsprojekten huvudsakligen utgör ett verktyg för detta
ändamål. Strategiska beslut, såsom rättigheter
och exklusivitetshänsyn, ligger till grund för om
bolaget i ett givet projekt väljer att ta betalt av
kunden ifråga. Intäkter från utvecklingsprojekt
varierar därför från år till år.
Bruttomarginalen för produktförsäljningen
uppgick under 2020 till 10 procent vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Vid stigande
produktförsäljning ökar endast materialkostnader upp till uppskattningsvis fyra gånger
dagens volymer. Övriga produktionskostnader
såsom löner och avskrivningar kvarstår i stort
sett oförändrade upp till dessa volymer. Detta
indikerar en bruttomarginal på över 50 procent
vid produktförsäljning 100 MSEK. Bruttoresultatet för helåret 2020 uppgick till 4,3 MSEK (9,2).
Skillnaden i bruttoresultat förklaras främst av att
projektintäkterna var 5,6 MSEK lägre än föregående år.

Vid periodens utgång uppgick bolagets
anläggningstillgångar till 19,6 MSEK (15,1).
Ökningen kan hänföras till aktiverade utvecklingskostnader i samband med utveckling
av en ny motorteknologi om totalt 2,2 MSEK
samt investeringar i produktionsutrustning om
totalt 1,0 MSEK. Bolagets lager uppgick vid
periodens utgång till 11,1 MSEK (12,5). Kundfordringarna var oförändrade jämfört med
föregående år 6,6 MSEK (6,6).
Vid årets utgång uppgick bolagets likvida
medel till 17,3 MSEK (16,9). Kassaflödet från
den löpande verksamheten före förändringar
i arbetande kapital uppgick till -22,8 MSEK
(-15,2). Den högre försäljningen under fjärde
kvartalet 2020 beräknas medföra ett motsvarande kassaflöde under första halvåret 2021.

Personal
Antal anställda per 2020-12-31 uppgick till 39
personer (32). I not 5 anges fördelning mellan
män och kvinnor samt kostnader för personal
och ledning.
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Bolagsstyrning
PiezoMotor är ett svenskt aktiebolag noterat på
Nasdaq First North Growth Market. PiezoMotors
bolagsstyrning baseras därför på svensk
lagstiftning och svenska regelverk såsom aktiebolagslagen, bolagsordningen och andra relevanta
regler och riktlinjer.

Aktieägare och aktien
Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB. Antalet
aktieägare uppgick per 2020-12-31 till ca 2000.
Antalet aktier var då 15 479 970 varav 0 A-aktier
och 15 479 970 B-aktier.
Per 2020-12-31 var Adam Dahlberg största ägare
och tillika styrelseordförande med ca 18,4 procent
av bolagets samtliga utestående aktier. Adam
Dahlberg är medlem av familjen Crafoord och har
varit engagerad i PiezoMotor sedan starten 1998.
PiezoMotor har en industriell ägare; Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG (”DFF”) som är verksam
på marknaden för högkvalitativa elektromagnetiska motorer. DFF är baserat i Tyskland och har
ett distributionsnätverk över hela världen. DFF:s
ägarandel i PiezoMotor uppgick per 2020-12-31
till ca 14,8 procent. PiezoMotor samarbetar på
distributionssidan med DFF, men det föreligger
ingen exklusiv försäljningsrätt till PiezoMotors
produkter. En finansiell placerare, Ping Faulhaber,
bosatt i USA, innehar 14,8 procent av bolagets

utestående aktier (genom sitt helägda bolag
Gaudium IVST, LCC). Det finns ingen annan aktieägare med röstetal överstigande 10 procent av
totala antalet röster. Samtliga aktier har samma
rätt till bolagets tillgångar och vinst och berättigar till lika stor utdelning.

Styrelsen
Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för
bolagets organisation och förvaltning samt för
kontrollen av redovisningen, medelsförvaltningen
och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt.
Styrelsen fastställer bolagets övergripande strategi, mål och policies. Styrelsen beslutar även i
frågor om förvärv, avyttringar och större investeringar. Styrelsen godkänner årsredovisningar och
delårsrapporter samt föreslår utdelning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
för beslut på årsstämman.
Styrelsen i PiezoMotor ska bestå av lägst tre
och högst åtta ordinarie ledamöter och högst
åtta suppleanter valda av årsstämman. Styrelsen
består för närvarande av fem ordinarie ledamöter.
På styrelsesammanträdena kan tjänstemän inom
bolaget föredra ärenden. Två ledamöter, Henrik
Nittmar och Joakim Stenberg, är oberoende i
förhållande till bolagets större ägare och till bolaget. Henrik Nittmar har dock ett nära samarbete
med Adam Dahlberg inom ramen för Corline
Biomedical AB (publ) där Nittmar är VD och

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
556539-6396

Aktieägare
Aktieägare per 2020-12-31

B-aktier*

Röster och kapital, %

Adam Dahlberg (privat och genom bolag)

2 851 809

18,4

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG

2 292 120

14,7

MicroMo Electronics, Inc.

2 287 168

14,8

Handelsbanken Microcap

1 099 925

7,1

Länsförsäkringar Fonder

1 003 716

6,5

Swedbank Robur Ny Teknik

923 493

6,0

Avanza Pension

512 131

3,3

Gunvald Berger

267 283

1,7

Tibia Konsult AB

195 179

1,3

Crossbow AB

183 410

1,3

11 616 234

75,1

3 863 736

24,9

15 479 970

100,0

Summa tio största ägare
Summa övriga (ca 1 900 stycken)
Totalt antal aktier
* Endast aktier av serie B är utgivna.

Dahlberg är styrelseordförande. Under 2020 höll
PiezoMotors styrelse sex protokollförda styrelsemöten. Vid styrelsemötena följs försäljnings- och
lönsamhetsutvecklingen, mål och strategier för
verksamheten.
Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning
för sitt arbete som bland annat reglerar följande:
· Antalet styrelsemöten.

50

· Tid för och innehåll i kallelse till styrelsemöte.

40

· De punkter som normalt ska finnas på dagordningen för respektive styrelsemöte.

30

· Protokollföring från styrelsemöten.

20

10

Jan

Feb

Mar

Apr

PiezoMotor-aktiens utveckling under 2020
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· Delegering av beslut till VD. Styrelsens arbetsordning revideras årligen och vid behov
uppdateras den. VD-instruktionen klargör
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt dennes ansvar och
befogenheter.

Styrelsen får månatligen information om
utvecklingen bolaget via löpande rapporter innehållande viktigare händelser och utveckling av
orderingång, fakturering, marginaler, resultat, kassaflöde, ekonomisk ställning samt antal anställda.

Årsredovisning
2020

26

Extern revision
Vid årsstämman 2020 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”) till revisor fram
till årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor är
Leonard Daun.

Risker och osäkerhetsfaktorer
PiezoMotors risker består av bland annat affärsmässiga och finansiella risker. Affärsmässiga
risker kan exempelvis vara stort beroende av
kunder och/eller leverantörer. Finansiella risker
avser främst valutarisker, kreditrisker och risker
för bolagets finansiering. För att hantera finansiella risker försöker bolaget matcha intäkter
mot kostnader så att stora intäkter i en valuta
möts av inköp i samma valuta. Större delen av
försäljningen går via väl upparbetade distributionskanaler. Historiskt har kundförlusterna
varit försumbara. Försäljning som sker direkt
sker mot förskottsbetalning om inte kunden
har en upparbetad affärsmässig relation med
PiezoMotor. Då PiezoMotor har ett negativt
kassaflöde krävs än så länge extern finansiering
för att driva verksamheten. Bolaget har långsiktiga stabila ägare som i vissa fall under mer
än 20 år har deltagit i och arbetat med finansieringen av bolaget.

För närvarande har
bolaget inga försörjningsproblem av
material på grund
av COVID-19 men
för säkerhets skull
har lagren av vissa
kritiska komponenter
utökats något.

De affärsmässiga riskerna hanteras genom att
bredda kundbasen och arbeta för att ha flera
leverantörer av kritiska komponenter.
PiezoMotor står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen av
COVID-19 (Corona-viruset). Det har hittills inte
noterat tydliga signaler om att situationen kring
spridningen av sjukdomen påverkar orderingången men detta är något som bevakas och
hanteras om så skulle vara fallet. Risken för
kundförluster bedöms vara låg.
För närvarande har bolaget inga försörjningsproblem av material men för säkerhets skull har
lagren av vissa kritiska komponenter utökats
något. Ökad sjukfrånvaro är en framtida risk
men denna är för stunden inget som äventyrar
nödvändig produktionstakt och leveranser inom
prioriterade projekt.

Utsikter för 2021
Vid utgången av 2020 uppgick PiezoMotors
likvida medel till 17,3 MSEK. I april 2021
genomfördes två riktade nyemissioner som
totalt tillförde bolaget 100 MSEK. Drygt 75
MSEK (7,5 MEUR) av nyemissionen är avsedd
att användas som kontantdel i förvärvet av
Sensapex Oy. Kvarstående tillgängliga medel
beräknas täcka bolagets operativa behov för de
kommande 12 månaderna. Bolaget balanserar
hela tiden möjliga investeringar eller satsningar
mot de finansiella medel som kan göras tillgängliga vid var tidpunkt. PiezoMotors ledning
och styrelse arbetar också kontinuerligt med
att säkerställa att bolaget har en ändamålsenlig
finansiering.

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
556539-6396
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Förändring av eget kapital (KSEK)
2019
Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Fond för utvecklingskostnader

Överskursfond

årets resultat

7 236

1 950

74 822

-21 079

Emissionskostnader

-62

Överföring till utvecklingsfond

5 464

-5 464

lnbetalningar optionsprogram

797

Disposition av föregående års
förlust

-21079

21 079

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

7 236

7 414

49 014

-21 079

7 236

7 414

49 014

-15 910

2020
Belopp vid årets ingång
Nyemission

504

24 496

Överföring till utvecklingsfond

2 192

Disposition av föregående års
förlust

-2192
-15 910

Årets resultat

15 910
-24 078

Belopp vid årets utgång

7 740

9 606

55 408

-24 078

Aktiekapitalet utgörs per 2020-12-31 av 15 479 970 aktier, varav serie A 0 st. och serie B 15 479 970 st.
Det finns 370 500 utestående optioner.

Historiska finansiella nyckeltal
(KSEK)

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning

27 382

30 696

25 962

25 022

15 005

Produktförsäljning

23 983

21 652

20 470

14 300

14 972

-23 960

-15 768

-20 774

-15 147

-26 764

59 736

59 122

80 336

24 753

39 852

81 %

81 %

78 %

39 %

63 %

Rörelseresultat
Balansomslutning
Soliditet

Årsredovisning
2020
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10

10000

Produktförsäljning
(MSEK)

8
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Resultaträkning
(KSEK)

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

23 983

21 652

3 399

9 044

2

27 382

30 696

5, 6, 7

-23 117

-21 522

3

4 265

9 174

5, 6, 7

-1 860

-2 887

5, 6, 7, 8

-14 783

-10 668

5, 6, 7

-10 806

-9 923

976

629

-1 753

-2 093

-23 960

-15 768

0

24

-118

-166

-24 078

-15 910

0

0

-24 078

-15 910

Not

Produktförsäljning
Övriga intäkter
Nettoomsättning

6

Kostnad för sålda varor
4

Bruttoresultat
Försäljningskostnader

2

Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
0

Q1

Q2 Q3
2015

Q4

Q1

Q2 Q3
2016

Q4

Q1

Q2 Q3
2017

Q4

Q1

Q2 Q3
2018

Q4

Q1

Q2 Q3
2019

Q4

Q1

Q2 Q3
2020

Q4

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

7

Rörelseresultat

Vinstdisposition

Resultat från finansiella investeringar

Till årsstämmans förfogande
står följande vinstmedel:

Räntekostnader och liknande resultatposter

Ränteintäkter och liknande finansiella intäkter
Resultat efter finansiella poster

Överkursfond

55 408 460

Skatt på periodens resultat

Årets resultat

-24 077 696

Periodens resultat

SEK

9

31 330 763

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att
i ny räkning överförs

31 330 763

SEK

31 330 763

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår
av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.

Resultat per aktie före utspädning

15

-1,60

-1,10

Resultat per aktie efter utspädning

15

-1,60

-1,10

Genomsnittligt antal aktier (tusen)

15 060

14 472

Antal aktier vid periodens slut (tusen)

15 480

14 472

Årsredovisning
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Balansräkning
Tillgångar
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Eget kapital och skulder
Not

2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital

Not

2020-12-31

2019-12-31

15

7 740

7 236

9 606

7 414

17 346

14 650

Överkursfond

55 408

49 014

Årets resultat

-24 078

-15 910

31 331

33 104

48 676

47 754

16

0

1 210

17

1 210

2 243

3

0

Anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskningsoch utvecklingsarbete

Aktiekapital
10

9 606

7 414

Patent

11

2 070

1 521

Övriga immateriella anläggningstillgångar

12

1 655

850

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar

31

13

5 555

4 576

Fond för utvecklingskostnader

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skatt
Summa anläggningstillgångar

752

752

19 637

15 113

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder till kreditinstitut

Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder

Lager
Råvaror och förnödenheter

6 201

5 874

Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut

Varor under tillverkning

4 271

5 566

Förskott från kunder

631

1 029

Leverantörsskulder

5 233

2 527

11 103

12 469

Övriga skulder

1 296

841

3 318

4 547

11 060

10 158

59 736

59 122

Färdiga varor

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

6 612

6 590

492

690

1 968

2 467

2 604

4 885

11 676

14 632

Kassa och bank

17 320

16 908

Summa omsättningstillgångar

40 099

44 009

Summa Tillgångar

59 736

59 122

Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

Summa Eget Kapital Och Skulder

18
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Kassaflödesanalys

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

-24 078

-15 910

1 308

746

-22 770

-15 164

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager

1 366

-2 318

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

2 419

-4 482

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

1 934

-3 796

Kassaflöde från den löpande verksamheten

5 719

-25 760

Not

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
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Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
i rörelsekapital

19

Förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-1 812

-2 897

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-4 021

-6 230

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-5 832

-9 127

Nyemission

25 538

259

Amortering på lån

-2 243

-2 243

23 295

-1 984

412

-36 871

Likvida medel vid periodens början

16 908

53 779

Likvida medel vid periodens slut

17 320

16 908

Noter
1 Redovisnings och
värderingsprinciper
Allmänt
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer
med Årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Utländska valutor
När valutasäkring inte tillämpas, värderas monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta
till balansdagens avistakurs. Transaktioner i
utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

total tid. Upparbetningsgraden bedöms av
ledningen.

Kostnad såld vara
Som kostnad såld vara redovisas sådana kostnader som är direkt hänförliga till framställande av
vara samt fasta kostnader och avskrivningar som
tillhör produktionen. Indirekta kostnader som
anses hänförliga till produktionen redovisas som
kostnad såld vara. Till detta kommer avskrivningar
för forskning och utveckling. I de fall aktiverade
forsknings- och utvecklingskostnader skrivs ner
eller utrangeras så anses detta tillhöra forskningsoch utvecklingskostnader. Under året har även
ingenjörsresurser för att driva större projekt redovisats som kostnad såld vara.

Leasingavgifter

Intäktsredovisning

Bolagets leasingavgifter såsom operationella leasingavtal och fördelas linjärt över avtalsperioden,
vilket bedöms bäst återspegla den ekonomiska
nyttan över tiden.

Försäljning av produkter intäktsredovisas då
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och
när i allt väsentligt alla risker och rättigheter som
är förknippat med risken av produkten övergått
till köparen. Detta sker normalt vid leverans.

Ersättningar till anställda

Projekt intäktsförs i takt med den nedlagda
tiden för projektet i förhållande till bedömd

Avser alla typer av ersättningar som företaget
lämnar till de anställda. Företagets ersättningar
innefattar bland annat löner, betald semester,
betald frånvaro och ersättningar efter avslu-
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tad anställning (pensioner). Redovisning sker i
takt med intjänandet. Ersättningar till anställda
efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas
och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller
informella, att betala något ytterligare, utöver
dessa avgifter. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Inkomstskatter
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande
räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats.
Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats
som gäller per balansdagen.

tillgången. Framtida ekonomiska fördelar kan vara
både ökade intäkter eller kostnadsbesparingar.
Varje kvartal kontrollerar PiezoMotor om kriterierna
för att tillgångsföra forsknings- och utvecklingskostnaderna fortfarande är uppfyllda. Är de inte det sker
en nedskrivning eller utrangering av tillgången.
Till immateriella anläggningstillgångar hänför sig
direkta externa kostnader för patentansökningar.
Årsavgifter kostnadsförs direkt. Avskrivningar
påbörjas när ett patent har blivit godkänt av en
myndighet och det skrivs sedan av över hela
patents livslängd. I de fall där PiezoMotor inte
längre har kontroll över ett patent utrangeras detta.
Övriga immateriella anläggningstillgångar är
kostnader för hemsida och e-handelsplattform.

Ackumulerade underskottsavdrag i bolaget
uppgick t.o.m. 2019-12-31 till 368 274 050 SEK.
Tillsammans med årets skattemässiga förlust om
23 473 441 SEK uppgår ackumulerade skattemässiga underskott i bolaget till 391 983 348 SEK per
2020-12-31. Dessa underskottsavdrag kan användas till att reducera skatten på framtida vinster.

Immateriella anläggningstillgångar
PiezoMotor balanserar utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbete. För att balanseras krävs att tillgångarna är under PiezoMotors kontroll, att de går
att identifiera som en egen del samt att det går
att förvänta sig framtida ekonomiska fördelar av

Forsknings- och utvecklingsarbete

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med
reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar, övriga
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från
instrumentet har löpt ut eller överförts och
bolaget har överfört i stort sett alla risker och
förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen
när förpliktelserna har reglerats eller på annat
sätt upphört.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden.
Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära
skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och
skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller
underskott. Uppskjuten skatt beräknas på den
kända skattesats som gäller vid den tidpunkt då
skatten bedöms bli återvunnen.

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
556539-6396
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Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till
anskaffningsvärde.
Den utländska filialens balansposter räknas om
till stängningskurs medan resultatposter räknas
om till genomsnittskurs.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av
först in, först ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår
alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. För varor
under tillverkning och färdiga varor inkluderar
anskaffningsvärdet formgivningskostnader,
råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader,
hänförbara indirekta tillverkningskostnader samt
lånekostnader.

10-20 %

Patent

5-10 %

Övriga

10-20%

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas
utifrån anskaffningsvärdet.
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över
respektive tillgångs förväntade nyttjandeperiod.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Bärbar datorutrustning

33 %

Övrig datorutrustning

20 %

Övriga maskiner, inventarier
och tekniska anläggningar

10 %

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag mer
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas
upp till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar. Fordringar som är räntefria eller som
löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader,
redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader
(upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig det
redovisade beloppet från det belopp som ska
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets
löptid med hjälp av instrumentets effektivränta.
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp
som ska återbetalas.

Kassaflödesanalys
Indirekt metod används för kassaflödesanalysen.

Beräkning av nyckeltal
Soliditet beräknas genom att ta det egna kapitalet dividerat med balansomslutningen.
Täckningsgraden erhålls genom att ta täckningsbidrag dividerat med nettoomsättningen. Som
täckningsbidrag räknas nettoomsättningen minus
de rörliga kostnaderna för att producera varan.
Som rörlig kostnad räknas material till produkter.
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2 Nettoomsättning

2020

2019

57

735

19 275

15 714

USA

3 099

3 624

Kina

2 286

5 179

Övriga världen

2 666

5 444

27 382

30 696

Sverige
Övriga Europa inklusive Israel

Total omsättning

3 Bruttoresultat

2019-01-01
2019-12-31

Produktförsäljning

23 983

21 652

Direkt material

-7 669

-7 016

-13 422

-12 206

-589

-324

Bruttoresultat produktförsäljning

2 303

2 106

Täckningsbidrag 1 produktförsäljning

68 %

68 %

Bruttomarginal produktförsäljning

10 %

10 %

Övriga intäkter

3 399

9 043

-1 437

-1 975

Bruttoresultat övriga intäkter

1 962

7 068

Periodens totala försäljning

27 382

30 695

Periodens bruttoresultat

4 265

9 174

Periodens bruttomarginal

16 %

30 %

Avskrivningar

Kostnad såld vara övriga intäkter
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4 Uppskattningaroch bedömningar
PiezoMotor har aktiverade forsknings- och
utvecklingskostnader. Dessa har värderats
genom att bedöma de framtida kassaflöden de
antogs generera.

5 Övriga externa
kostnader / leasingavtal
Under året har bolagets leasingkostnader uppgått till:

2020-01-01
2020-12-31

Övriga direkta produktionskostnader

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
556539-6396

Projekt intäktsförs i takt med den nedlagda tiden
för projektet i förhållande till bedömd total tid.
Upparbetningsgraden bedöms av ledningen.

2020

2019

2 415

2 317

Bolaget har ingått leasingavtal avseende lokalhyra,
maskiner
Avgifter som förfaller:
år 2021

4 685

år 2022 – 2025

6 755

år 2026 –

0
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6 Anställda och personalkostnader

2020

2019

Kvinnor

13

12

Män

22

20

35

32

Löner, ersättningar och sociala kostnader

2020

2019

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD

1 929

1 884

679

126

15 780

12 975

Pensionskostnader till styrelse och VD

0

70

Pensionskostnader till övriga anställda

1 766

1 302

Övriga sociala kostnader

5 168

5 223

25 322

21 580

Medelantal anställda

Sociala avgifter på ersättningar
till styrelse och VD
Löner och andra ersättningar
till övriga anställda

Totala löner, ersättningar och sociala kostnader

I styrelsen finns två oberoende ledamöter; Henrik
Nittmar och Joakim Stenberg. På årsstämman i
juni 2020 beslutades att dessa två skulle ersättas
med två prisbasbelopp exklusive sociala avgifter
vilket motsvarar 91 000 SEK. Övriga styrelseledamöter uppbär ingen ersättning.

Avgångsvederlag för VD uppgår till nio månadslöner i det fall uppsägningen sker på bolagets
initiativ.

Könsfördelning i företagsledningen
2020

2019

Kvinnor

1

1

Män

4

4

Kvinnor

1

1

Män

6

4

Styrelse

Företagsledning

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
556539-6396
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7 Avskrivningar
Avskrivningar per funktion
2020

2019

570

324

20

16

627

235

90

233

1 307

808

2020

2019

415

278

50

0

Skatterådgivning

0

0

Övriga tjänster

0

3

465

281

Kostnad såld vara
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader

8 Ersättningar till revisiorer
PwC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
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9 Skatt på årets resultat samt
uppskjuten skattefordran
Aktuell skatt

2020

2019

0

0

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag

0

0

Summa redovisad skatt

0

0

0%

0%

Genomsnittlig effektiv skattesats

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4 %)

-24 078

-15 910

-5 152

-3 405

50

5 023

3 355

Återföring av tidigare års uppskjutna skattefordran

0

0

Summa redovisad skatt

0

0

0%

0%

2020

2019

752

752

Tillkommande skattefordringar

0

0

Återförda skattefordringar

0

0

752

752

Effektiv skattesats
Uppskjuten skattefordran
Ingående anskaffningsvärde

Utgående balans

2019-12-31

32 660

27 196

2 192

5 464

34 852

32 660

-18 298

-18 298

0

0

-18 298

-18 298

-6 948

-6 948

0

0

-6 948

-6 948

9 606

7 414

Ackumulerade balanserade värden
Årets investeringar
Utgående ackumulerade balanserade värden

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ackumulerade nedskrivningar enligt plan

129

Underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som en tillgång

2020-12-31

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader
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10 Balanserade utgifter för
forskning och utvecklingskostnader
Ingående balanserat värde

Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
556539-6396

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar enligt
plan
Utgående planenligt restvärde

Avskrivningar påbörjas vid produktlansering vilket
förväntas ske under 2021.
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11 Patent

2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 280

9 343

693

101

0

-164

9 973

9 280

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-6 593

-6 541

0

124

-144

-176

-6 737

-6 593

-1 166

-1 166

0

0

-1 166

-1 166

2 070

1 521

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående balans

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
556539-6396

12 Övriga immateriella
anläggningstillgångar
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2020-12-31

2019-12-31

1 030

323

765

707

2 165

1 030

Ingående avskrivningar enligt plan

-180

-90

Årets avskrivningar enligt plan

-329

-90

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-509

-180

1 655

850

2020-12-31

2019-12-31

14 597

11 700

1 812

2 897

0

0

16 409

14 597

-10 021

-9 477

-833

-544

0

0

-10 854

-10 021

5 555

4 576

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Utgående balans

13 Maskiner, inventarier
och tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
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14 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

2020-12-31

2019-12-31

Hyra

781

510

Försäkringar

340

0

IT system

644

311

Patent, kostnad för årsavgift

214

289

0

3 655

Personal

496

0

Övrigt

129

120

2 604

4 885

Förutbetald intäkt

15 Aktiekapital, antal aktier
Antalet aktier var per 2020-12-31 15 479 970
varav 0 A-aktier och 15 479 970 B-aktier. Kvotvärdet är 0,5 SEK per aktie. Totalt finns det 370 500
utställda optioner. Lösenpriset på dessa uppgår
till 98,6 SEK och programmet löper ut i juni 2022.
Genomsnittligt antal aktier under året är 15 059
943 B-aktier.
Resultat per aktie är beräknat genom att dividera
periodens resultat med genomsnittligt antal
aktier. Genomsnittligt antal aktier är vägt antal
utestående aktier under året efter återköp av
egna aktier. Ingen utspädningseffekt finns.

Vid bolagsstämman i maj 2019 beslutades att ett
teckningsoptionsprogram för personalen skulle
inrättas genom emission av teckningsoptioner.
Programmet omfattar 450 000 teckningsoptioner där varje option ger rätt till nyteckning av
en aktie till ett lösenpris på 98,60 SEK per aktie.
Programmet löper på 3 år. Av emitterade teckningsoptioner har 370 500 optioner tecknats
enligt nedan och överlåtits för en köpeskilling
framräknad enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell om 2,15 SEK per option. Under året
har inga nya optioner tillkommit.

Löptid t.o.m.

Lösenpris per aktie

200 000

3 maj – 30 juni 2022

98,60 SEK

befattningshavare

90 000

3 maj – 30 juni 2022

98,60 SEK

Övriga anställda

80 500

3 maj – 30 juni 2022

98,60 SEK

Övriga ledande

Totalt antal

370 500

16 Övriga långfristiga
skulder till kreditinstitut

45

2020-12-31

2019-12-31

0

1 210

0

0

2020-12-31

2019-12-31

1 210

2 243

1 210

2 243

2020-12-31

2019-12-31

1 889

2 058

594

645

Särskild löneskatt

0

511

Förskottsbetalning från kunder

0

443

Konsultkostnader

279

560

Övriga poster

556

330

3 318

4 547

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

17 Övriga kortfristiga
skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av långfristiga lån

Antal tecknade optioner
VD

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
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18 Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Löner/semesterlöner
Sociala avgifter
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19 Justering för poster
som inte ingår i kassaflödet
Av-/nedskrivningar
Övrigt

20 Närstående
Närståenderelationer
Omkring 47 procent av försäljningen under 2020
har skett via vad som kan anses vara närstående
parter, Faulhaber. Försäljningen har skett på armlängds avstånd med samma priser som till övriga
distributörer.
Transaktioner med nyckelpersoner
i ledande ställning
Utöver vad som angivits i not 5 Anställda och
personalkostnader har inga transaktioner med
närstående fysiska personer ägt rum.

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
556539-6396

i PiezoMotors fokusområde PRECISION.
Ordervärdet uppgår till ca 0,65 MSEK
2020

2019

1 308

809

0

-63

1 308

746

21 Händelser efter räkenskapsårets utgång
· 2021-01-21: PiezoMotor beslutar producera
och leverera prototyper av mikromotorer
för mobiltelefonkameror till två av världens
största aktörer på denna marknad. Leveranser
planeras ske under första halvåret 2021
· 2021-01-26: PiezoMotor inleder nästa fas i
5G-projekt. Tester av massvolymmotorn LINK
– som under 2020 genomförts av en av de
största tillverkarna av utrustning för telekominfrastruktur – har fallit väl ut och PiezoMotor har
fått en beställning på ytterligare LINK-motorer
samt elektronik för nästa fas. Applikationen
utgörs av mikrovågsfilter för 5G
· 2021-02-04: PiezoMotor vinner order inom
vävnadsdiagnostik. Leverans av de första mikromotorerna sker under första halvåret 2021
och avser förserieproduktion av diagnostiksystem
· 2021-02-05: PiezoMotor vinner order inom
avancerad mikroskopi. Ordervärdet uppgår
till ca 0,5 MSEK och leverans sker under första
kvartalet 2021. PiezoMotor betraktar ordern
som en första instegsorder med goda förutsättningar för uppföljningsbeställningar
· 2021-02-10: PiezoMotor vinner instegsorder
från kinesisk kund inom halvledarindustrin.
Applikationen utgörs av automatiserad optisk
inspektion. Leveranserna kommer att ingå

· 2021-02-25: PiezoMotor vinner order inom
mikrofluidik. Ordervärdet uppgår till 250
KSEK och avser kundens förserieproduktion. Leverans sker under första kvartalet
2021. Uppföljningsorder förväntas under
innevarande år. Fullskalig produktion av diagnostiksystemet väntas uppnås 2023 vilket
uppskattas ge 2 MSEK i årliga intäkter för
PiezoMotor
· 2021-03-16: PiezoMotor vinner uppföljningsorder från kinesisk kund inom
halvledarindustrin. Ordervärdet uppgår till 1
MSEK och leverans sker under andra kvartalet
2021. Kunden tillverkar s.k. litografiutrustning
och representerar bra potential för framtida
försäljningstillväxt för PiezoMotor
· 2021-03-19: PiezoMotor vinner uppföljningsorder från Ginolis. Ordern gäller lösningar
inom mikrofluidik till ett produktionssatt system. Ordervärdet uppgår till 0,5 MSEK med
leverans under första kvartalet 2021. Ytterligare leveranser till denna kund förväntas ske
under innevarande år
· 2021-04-21: PiezoMotor ingår avtal om att
förvärva Sensapex. Bolaget har ingått avtal
om att förvärva Sensapex Oy, en utvecklare
och tillverkare av avancerade system för
positionering inom bland annat Life Science.
Köpeskillingen uppgår initialt till sammanlagt
ca 13,6 MEUR och ska erläggas dels kontant,
dels i form av nyemitterade aktier av serie
B i PiezoMotor. Transaktionen är villkorad
av att Bolaget kan säkerställa erforderlig
finansiering av kontantdelen och att en extra
bolagsstämma lämnar erforderligt emissionsbemyndigande till styrelsen för emission av
vederlagsaktier. Finansieringen förutsätter
delvis beslut från en extra bolagsstämma.
Styrelsen avser kalla till extra bolagsstämma
inom kort
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Sensapex Oy utvecklar och tillverkar avancerade system för positionering inom bland
annat Life Science. Med en omfattande kundbas har man etablerat sig som en leverantör
till många forsknings- och utvecklingsenheter världen över. Företaget står nu inför att
lansera sin tredje generations system som
möjliggör fullt ut automatiserade arbetsflöden inom avancerad mikroskopi
Förvärvet av Sensapex är första steget i
PiezoMotors tidigare kommunicerade strategi
att genom förvärv bygga en företagsgrupp
som svarar upp mot marknadens behov av allt
högre precision och miniatyrisering. Genom
förvärvet av Sensapex kommer PiezoMotor
att erbjuda systemlösningar för flera olika
marknadsområden och applikationer. Värdet
av systemen är högre än värdet av de enskilda
komponenterna. Förvärvet av Sensapex stärker också PiezoMotors finanser och skapar
stabilitet liksom utrymme för fortsatt tillväxt
· 2021-04-21: PiezoMotor offentliggör avsikt
att genomföra två riktade nyemissioner av
aktier genom ett accelererat bookbuildingförfarande. Bolaget har uppdragit åt ABG
Sundal Collier att utreda förutsättningarna för
att genomföra två riktade kontanta nyemissioner om totalt cirka 85 miljoner kronor
på basis av ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. Syftet med de riktade
emissionerna är huvudsakligen att finansiera
kontantdelen av köpeskillingen i förvärvet av
Sensapex
· 2021-04-21: PiezoMotors nyemissioner
kraftigt övertecknade – bolaget tillförs ca
100 miljoner kronor
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22 Ställda säkerheter
och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter

2020-12-31

2019-12-31

Företagsinteckning

6 000

6 000

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

PiezoMotor Uppsala AB (publ),
556539-6396
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i PiezoMotor Uppsala AB (publ), org.nr 556539-6396

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

23 Förslag till vinstdisposition

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för PiezoMotor Uppsala AB (publ) för år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på
sidorna 18-48 i detta dokument.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond

55 408 460

Årets resultat

-24 077 696

SEK

31 330 763

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

31 330 763

SEK

31 330 763

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av PiezoMotor Uppsala AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för PiezoMotor Uppsala AB (publ).
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till PiezoMotor Uppsala AB (publ) enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1–17. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. I samband med vår revision
av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som
har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Adam Dahlberg, Styrelseordförande

Uppsala, 2021-05-18

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Henrik Nittmar
Joakim Stenberg
Gert Frech-Walter
Ping Faulhaber
Anders Kottenauer, VD

Revisorns ansvar

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-05-18
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Leonard Daun,
Auktoriserad revisor
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
PiezoMotor Uppsala AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till PiezoMotor Uppsala AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas
på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Uppsala den 18 maj 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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