KVARTALSREDOGÖRELSE

perioden januari – september 2011

Lucent Oil AB (publ)
KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 – 2011-09-30
Perioden i sammandrag
Koncernen
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2 470 (2 026) tkr
Resultat efter skatt uppgick till 1 350 (225) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 544 (5 532) tkr

Moderbolaget
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 3 015 (1 927) tkr
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 343 (-277) tkr
Resultat efter skatt uppgick till 500 (-210) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 120 (1 728) tkr

Kommande rapportdatum
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2011
Bokslutskommuniké
Årsredovisning
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VD kommentar
För koncernen som helhet har utvecklingen under året inneburit ett litet steg i rätt riktning.
Omsättningen de tre första kvartalen uppgår till 8 835 tkr vilket är en ökning med drygt 20 % jämfört
med föregående år och resultatet efter skatt på 1 350 tkr, är en betydande förbättring jämfört med
föregående år.
I dotterbolaget Phoenix så har insamlandet av marina oljor från hamnarna gått ner något under
loppet av året till följd av en lägre ekonomisk aktivitet. Detta har dock kompenserats av nya
leverantörer som inneburit väsentliga tillskott av oljigt avfall under tredje kvartalet. Samtidigt har
även volymen av renad och såld olja ökat betydligt jämfört med 2010. Även priserna för den sålda
oljan är högre än i fjol. För en fortsatt lönsam tillväxt i Phoenix är det dels nödvändigt att genom
långsiktiga kontrakt med leverantörer säkerställa större volymer av oljigt avfall som kan renas med
vår teknik, dels säkerställa att vi har kunder som till ett bra pris köper den renade oljan. För
närvarande arbetas intensivt med att nå dessa två målsättningar innan årets slut.
Tekniskt så har olje- och vattenreningsanläggningen i Hamina fungerat mycket tillfredställande under
de senaste kvartalen och endast mindre uppdateringar och underhåll har utförts för att säkerställa
produktionen och kvalitén på den renade oljan respektive vattnet.
För moderbolagets del så har försäljningen tyvärr minskat under året, vilket dock kompenseras av en
royaltyersättning från dotterbolaget Phoenix avseende användandet av oljereningsanläggningen och
vattenreningsanläggningen. För närvarande prioriterar inte bolaget utveckling och försäljning av olika
kemiska produkter. De begränsade resurserna satsas istället på att utveckla och sälja Boll Lucent
system genom det gemensamma försäljningsbolaget Boll Lucent AB. Den första ordern från ett
svenskt aluminiumvalsverk kommer att levereras under november 2011 och kommer därmed att
påverka omsättning och resultat under det fjärde kvartalet i år. En framgångsrik leverans kommer att
få mycket stor betydelse för den framtida utvecklingen av Lucents industrioljedel.
Sammanfattningsvis så har det gångna kvartalet inneburit att intressanta möjligheter skapats både i
Lucent och i Phoenix. Inom den närmaste framtiden kommer Lucent fokusera på att leverera och
starta upp den första Boll Lucent anläggningen. För Phoenix så fortsätter expansionen och avtal med
de tänkta samarbetsparterna står i fokus.

Kungens Kurva den 16 november 2011
Arne Björhn
T f Verkställande Direktör
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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.
Kvartal 1-3

Kvartal 1-3

Helår

2011

2010

2010

Nettoomsättning

8 835

7 267

9 654

Rörelseresultat före avskrivningar

2 470

2 026

1 178

Resultat efter skatt

1 350

225

74

Antal utestående aktier

2 119

42 374

42 374

Resultat per aktie

0,64

0,01

0,00

Soliditet %

73 %

91 %

86 %

Likvida medel

7 544

5 532

6 287

8

8

8

Antal anställda vid periodens slut

Lucent Oil AB - Moderbolag
Moderbolagets verksamhet består av utveckling och design av processer för rening av industrioljor
samt utveckling och försäljning av funktionskemikalier för oljerening.
I juli 2011 har bolagets verkställande direktör Siimon Vaske avgått på egen begäran och styrelsen har
utsett Arne Björhn till bolagets t.f. verkställande direktör. En rekrytering av en ny verkställande
direktör har påbörjats och beräknas bli klar under 2011.
Moderbolaget Lucent Oil AB har ingått ett royaltyavtal med dotterbolaget OY Phoenix Collector Ltd.
avseende ersättning för användandet av en oljereningsteknik och en teknik för vattenrening. Under
perioden har Lucent Oil erhållit en ersättning om 1 274 tkr från Oy Phoenix Collector.

OY Phoenix Collector Ltd. - Dotterbolag
OY Phoenix Collector ltd. är en processanläggning vars verksamhet består i att samla upp oljigt avfall
och upparbeta dessa till en produkt som kan återanvändas. Den av moderbolaget installerade
processutrustningen utgör en huvudkomponent i produktionen. Processen gör det möjligt att
tillsammans med kemikalier att producera en återvunnen olja som kan ersätta användningen av ny
olja. Den höga kvalitén på den återvunna oljan gör det möjligt att sälja den till ett pris i förhållande
till Brentolje priset. Jouni Tukiainen är bolagets verkställande direktör.
Under augusti 2011 har dotterbolaget OY Phoenix Collector ingått avtal om rening av oljigt avfall som
kommer att öka bolagets volym väsentligt.

Lucent Oil AB
Ellipsvägen 5
SE-14175 Kungens Kurva
SWEDEN

3

Phone: +46 8 778 00 06
Fax: +46 8 778 00 05
E-mail: info@lucentoil.com
www.lucentoil.com

KVARTALSREDOGÖRELSE

perioden januari – september 2011

Boll Lucent AB - Intressebolag
Boll Lucent AB är främst ett marknadsbolag vars mål är att marknadsföra och sälja processer och
oljereningskemikalier utvecklade av Lucent Oil AB. Bolaget ägs till 50 % av Lucent Oil AB och 50 % av
tyska Boll & Kirch Filterbau GmbH vars teknologier är världsledande inom separering respektive
filtrering av oljor.
Kombinationen mellan Lucent Oil:s UCO teknik och Boll & Kirch gör det möjligt att rena stora volymer
av industrioljor på ett miljövänligt och ett kostnadseffektivt sätt.
Bolagets omsättning under januari - september 2011 uppgår till 140 tkr och periodens resultat efter
skatt uppgår till - 166 tkr. Stefan Sandberg är bolagets verkställande direktör.
Under tredje kvartalet 2011 har Boll Lucent erhållit sin första order från ett svenskt
aluminiumvalsverk avseende en komplett Boll Lucent system. Systemet kommer att levereras och
resultatavräknas under november 2011.
Ordervärdet uppgår till totalt 4,1 mkr varav Lucent Oil:s andel uppgår till 2,0 mkr.

Aktien
Lucent Oil AB är sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Vid årsstämma den 25 maj 2011 beslutades
om en sammanläggning av aktier 1:20, vilket innebär att tjugo (20) aktier sammanläggs till en (1)
aktie. Den 30 september 2011, efter sammanläggningen, var 2 118 690 aktier utgivna varav alla
aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Därutöver finns två serier av teckningsoptioner i
bolaget enligt nedanstående tabell. Efter beslut på årsstämman förlängdes teckningstiden på Serie 1
med ett år till den 30 juni 2012 samt teckningskursen sänktes från 20 till 12 kronor.

Antal
teckningsoptioner

Teckningskurs
(kr)

Antal teckningsoptioner för att
teckna en aktie

Teckningstid

Serie 1

12 442 864

12

20

2009-09-01 – 2012-06-30

Serie 2

2 500 000

11

20

2012-04-01 – 2012-06-30

Totalt

14 942 864

Vid fullt utnyttjade av utestående teckningsoptioner tillkommer ytterligare 747 143 nya aktier. Totalt
antal aktier uppgår därefter till 2 865 833.
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Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med International Accounting Standards 34 avseende
delårsrapporter och internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU. De
redovisnings- och värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med vad som
tillämpades i årsredovisningen för 2010. Ett antal nya eller uppdaterade redovisnings
rekommendationer och tolkningar gäller för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2010 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.
Bolaget utreder förutsättningarna för att övergå till nationella redovisningsprinciper.

Transaktioner till närstående
Under perioden har ersättning till närstående, exklusive styrelsearvode från OY Phoenix Collector Ltd,
skett till ett av Lars Linzander närstående företag 207 440 kronor, till ett av Arne Björhn närstående
företag 185 259 kronor och till ett av Siimon Vaske närstående företag 40 133 kronor. Samtliga
belopp är exklusive mervärdeskatt.

Kungens Kurva den 16 november 2011
Lucent Oil AB (publ)
Styrelsen
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Arne Björhn
Tf Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 708 76 75 65
E-post: arne@algastyrinvest.se
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