KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR januari – mars 2011

Lucent Oil AB (publ)
KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 – 2011-03-31

Perioden i sammandrag
Koncernen
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 2 516 (2 076) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 414 (5)tkr
Resultat efter skatt uppgick till 66 (-802) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 442 (4 525) tkr

Moderbolaget
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 713 (674) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -234 (-189) tkr
Resultat efter skatt uppgick till -224 (-168) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 539 (2 435) tkr

Kommande rapportdatum
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2011
Delårsrapport
Kvartalsredogörelse för kvartal 3
Bokslutskommuniké
Årsredovisning
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VD kommentar
Omsättningen för koncernen blev 2 516 tkr vilket kan jämföras med fjolårets 2 076 tkr, en ökning
som hade varit större om inte euron hade försvagats mot den svenska kronan. Euron har dock legat
stabilt kring en relativt låg nivå under kvartalet vilket lett till att kursförlusterna, som har tyngt
koncernen under en 2 års period, haft en marginell påverkan. För resultat förbättringen har detta
haft betydelse men även råoljepriset har påverkat resultatet i positiv riktning som under perioden
medfört att Phoenix har kunnat sälja den producerade oljan med god marginal. Phoenix har under
perioden även påbörjat förhandlingar med ett antal nya källor med oljebemängt avfall varav några
har börjat leverera mindre mängder för test. En modell för behandlingskostnader har under en tid
tagits fram och verifierats mot verkliga kostnader och kommer att vara ett viktigt verktyg för att
kunna erbjuda kunder konkurrenskraftiga priser framöver.
För bolaget Boll-Lucent så har vi god anledning att tro att förhandlingarna inledda under 2010
påbörjade efter ett test hos en valsverkskund kommer att leda till order under mitten av 2011. BollLucent har under perioden även fortsatt att bearbeta marknaden och påbörjat nya tester med den
framtagna Boll-Lucent modulen. Under kvartalet så har kontakter tagits med andra valsverk och
potentiella kunder utanför norden. Den geografiska utvidgningen anses nödvändig trotts att det finns
en mängd potentiella kunder inom norden eftersom vi har sett att tiden från introduktion av
produkten till leverans är mycket lång.
Projektet som drog igång i och med att Vinnova bidrog med bidrag påbörjades under kvartalet och
kommer att fortsätta fram till hösten då resultat förväntas. Då bidraget var i form av finansiering för
förstudie så kommer man att eventuellt följa upp projektet med en ny ansökan.
Några nya potentiella agenter bearbetades under kvartalet där målet är att öka kemikalie
försäljningen i några av de större oljeproducerande länderna. Olyckligtvis så har oroligheterna i några
av dessa länder begränsat kommunikationerna men förhoppningen är att dessa skall komma igång
igen när oroligheterna har lagt sig.
Med vänlig hälsning,
Siimon Vaske
Verkställande Direktör och Koncernchef
Kungens Kurva den 26 maj 2011
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Nyckeltal - koncernen
Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, dess helägda dotterbolag Oy Phoenix Oil Collector Ltd samt
det delägda intressebolaget Boll Lucent AB utgör koncernen.
TSEK

Kvartal 1

Kvartal 1

Helår

2011

2010

2010

2 516

2 076

9 654

Rörelsens resultat

414

5

1 178

Resultat efter skatt

66

-802

74

42 374

42 374

42 374

Resultat per aktie

0,00

-0,02

0,00

Soliditet %

85%

88%

86%

6 442

4 525

6 287

8

8

8

Nettoomsättning

Antal utestående aktier

Likvida medel
Antal anställda vid periodens slut

Moderbolaget Lucent Oil AB
Moderbolagets verksamhet omfattar 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. Även
ett tredje affärsområde finns, Specialkemi, men verksamheten är begränsad till utveckling av kemiska
produkter till de huvudsakliga affärsområdena samt underhåll av produkter till befintliga kunder.

Dotterbolaget OY Phoenix Collector ltd.
Dotterbolagets verksamhet omfattar uppsamling och behandling av oljiga avfall dessa upparbetas 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 ersätter användningen av ny olja samt minskar
onödiga deponier och utsläpp. VD för bolaget är Jouni Tukiainen.

Intressebolaget Boll Lucent AB
Boll Lucent AB är främst ett marknadsbolag vars mål är att marknadsföra och sälja system och
oljereningskemikalier utvecklade av Lucent Oil AB. Bolaget samägs av Bollfilter Nordic som utvecklar
filter som används i processen. Systemet som utgörs av en kombination mellan Lucents UCO teknik
och Bollfilters teknik gör det möjligt att rena stora oljevolymer på ett effektivt och ekonomiskt sätt
med minsta möjliga miljöbelastning. VD för bolaget är Stefan Sandberg.
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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 och 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.

Transaktioner till närstående
Under perioden har ersättning till närstående (Skeppskajen AB, ägd av styrelseledamot) skett om
totalt 8 400 kr.

Huddinge 26 maj 2011
Lucent Oil AB (publ)
Styrelsen

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Siimon Vaske
Verkställande direktör
Tel: +46 8 778 00 06
E-post siimon@lucentoil.com
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