LUCENT OIL AB (publ)
KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2010-01-01 – 2010-03-31

Perioden i sammandrag
Koncernen (TSEK)
Nettoomsättningen uppgick till 2 076 (2 203)
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 5 (496)
Resultat efter skatt uppgick till -802 (-68)
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 525 (2 632)

Moderbolaget (TSEK)
Nettoomsättningen uppgick till 674 (324)
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -189 (-375)
Resultat efter skatt uppgick till -168 (-396)
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 435 (1 645)

Händelser under perioden





Initiala leveranser av emulsionsbrytande kemikalier till större ny kund
Positiva resultat från Boll-Lucent test avslutade under Q1, anläggning i fullskala offererad
Försök påbörjad med Boll-Lucent system i större skala
Ökat intresse för Phoenix återvunna olja

Kommande rapportdatum
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2010.
Delårsrapport för kvartal 1-2
Kvartalsredogörelse för kvartal 3
Bokslutskommuniké
Årsredovisning 2010

- publiceras i 26 augusti 2010.
- publiceras i 11 november 2010.
- publiceras i februari 2011.
- publiceras i maj 2010

Delårsrapport för perioden 2010-01-01 – 2010-03-31

Koncernen
Koncernen består idag av moderbolaget Lucent Oil AB samt det helägda bolaget OY Phoenix Collector Ltd.
lokaliserad i Finland och intressebolaget Boll Lucent AB.
Moderbolagets verksamhet består av utveckling och design av processer samt funktionskemikalier för
oljerening. Verksamheten är uppdelad på två huvudsakliga affärsområden, rening av process och smörjoljor
samt avvattning och slamavskiljning ur oljebemängt avfall, eldningsolja och råolja.
OY Phoenix Collector Ltd. är en processanläggning vars verksamhet består i att samla upp oljiga avfall och
upparbeta dessa till en produkt som kan energiåtervinnas. Den av moderbolaget installerade
processutrustningen utgör en huvudkomponent i produktionen. Processen tillsammans med Lucent Oil
utvecklade kemikalier gör det möjligt att producera en återvunnen olja som kan ersätta användningen av ny
olja.
Boll Lucent AB är främst ett marknadsbolag vars mål är att marknadsföra och sälja processer och
oljereningskemikalier utvecklade av Lucent Oil AB. Bollaget samägs av Bollfilter Nordic som marknadsför och
utvecklar filter som används i processen. Kombinationen mellan Lucents UCO teknik och Bollfilter gör det
möjligt att rena stora oljevolymer på ett effektivt och ekonomiskt sätt med minsta möjliga miljöbelastning.

Nyckeltal – Koncernen
TKR

Nettoomsättning
Rörelsens resultat
Resultat efter skatt
Resultat per aktie
Antal utestående aktier
Soliditet %
Antal anställda vid periodens slut
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Kvartal 1
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Kvartal 1
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2 076
5
-802
-0,02
42 374
88%
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496
-68
-0,002
42 374
88%
11

10 113
2 540
48
0,001
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Delårsrapport för perioden 2010-01-01 – 2010-03-31

Utvecklingen under första kvartalet
Lucent Oil AB
Omsättningen för perioden har ökat till 674 tkr jämfört med föregående års 324 tkr, främst till följd av ökade
intäkter ifrån försäljning av kemikalier inom området oljeproduktion. Den av Lucent Oil konstruerade pilotmodulen bestående av den kombinerade Bollfilter/UCO tekniken har sålts till Boll-Lucent, som fortsätter att
hyra ut och använda modulen som marknadsmaterial.
Resultatet för perioden (-189 tkr) var bättre än samma kvartal föregående år (-375 tkr). Fortsatt fokus på
befintliga inkomstbringande segment förväntas kunna ge ökade intäkter men till kostnad av tid för
nyutvecklingen. Ett fåtal produkter har dock modifierats efter specifika kunders behov där kortsiktig
lönsamhet har kunnat identifieras.
Nya projekt och förfrågningar inom segmentet för oljerening förväntas ge bra resultat under Q2 med
efterföljande offerering och försäljning i slutet av året.

OY Phoenix Oil Collector Ltd.
Ett flertal faktorer har bidragit till Phoenix minskade omsättning. Den beräknade återhämtningen av
fartygstrafiken i området har dragit ut på tiden och även den 15 dagar långa hamnstrejken i Finland bidrog
negativt till uppsamlingen av oljigt avfall. Vidare så har den hårda vintern medfört ett antal ventil och
pumphaverier som beräknas ha påverkat resultatet negativt. Skadorna har främst påverkat behandlingen av
olja och anläggningen har under denna tid behandlat vatten. Volymen olja som finns i förvaring har därför
ökat och med överkapaciteten som anläggningen besitter kommer volymerna såld olja sannolikt att öka
under kvartal 2.
Leveranser till nya oljekunder är på gång att avtalas och beräknas vara klara under kvartal 2 med följd att
Phoenix säkrat försäljningen av i stort sett all producerad olja under 2010.

Boll Lucent AB
Den av Lucent Oil konstruerade pilotanläggningen har under kvartal 4 påbörjat en marknadstour under BollLucents ledning. Den första testperioden har nu passerats med goda resultat och ett ökat intresse som följd.
Modulen kommer att skickas till nästa intressent som påbörjar försök under kvartal 2. Parallellt har en
installation i större skala utförts av Lucent Oil efter en tids marknadsarbete ifrån Boll-Lucent. Innan årets slut
kommer ett antal processer vara offererade och några beräknas gå vidare under 2010.
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Delårsrapport för perioden 2010-01-01 – 2010-03-31

Aktien
Lucent Oil AB är sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Den 31 mars 2010 var 42 373 792 aktier utgivna
varav alla aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Därutöver finns två serier av teckningsoptioner
i bolaget.
Av totalt utestående 14 942 864 st teckningsoptioner kan 12 442 864 teckningsoptioner i serie 1 utnyttjas
för nyteckning av en aktie till kursen 1 kr under perioden 1 september 2009 till och med 30 juni 2011. Serie 2
uppgår till 2 500 000 teckningsoptioner som med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt har tecknats
vederlagsfritt av det helägda dotterföretaget Oy Phoenix Collector Ltd, med rätt och skyldighet att överlåta
teckningsoptionerna vidare på marknadsmässiga villkor till ledande befattningshavare och anställda i
koncernen enligt styrelsens fördelning. Teckningskursen har fastställts till 0,55 kr och nyteckning kan ske
under perioden 1 april - 30 juni 2012.
Vid fullt utnyttjade av utestående teckningsoptioner kommer 57 316 656 aktier vara utgivna 1 juli 2012.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International Accounting Standards 34 avseende
delårsrapporter och internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU. De redovisningsoch värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med vad som tillämpades i
årsredovisningen för 2009. Ett antal nya eller uppdaterade redovisningsrekommendationer och tolkningar
gäller för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2008 eller senare. Dessa rekommendationer och tolkningar
bedöms inte ha någon effekt på koncernens redovisning annat än vad gäller utformning och omfattning av
de tilläggsupplysningar som presenteras i rapporterna. Därutöver finns vissa
redovisningsrekommendationer och tolkningar som inte är relevanta för Lucent Oil AB.

Transaktioner till närstående
Under första kvartalet 2010 har ersättningar till närstående (Skeppskajen AB) skett om totalt 6 600 kronor.

Tullinge den 3 maj 2010
Lucent Oil AB (publ)
Styrelsen

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.
För ytterligare information kontakta:
Siimon Vaske
Verkställande direktör
Tel: 0046 (0) 8 778 00 06
E-post: siimon@lucentoil.com
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