KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR januari – mars 2012

Lucent Oil AB (publ)
KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2012-01-01 – 2012-03-31

Perioden i sammandrag
Koncernen





Nettoomsättningen uppgick till 3 547 (2 516) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 1 269 (414)tkr
Resultat efter skatt uppgick till 688 (-223) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 103 (6 442) tkr

Moderbolaget





Nettoomsättningen uppgick till 670 (713) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -308 (-234) tkr
Resultat efter skatt uppgick till -286 (-224) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 793 (2 539) tkr

Förändrade redovisningsprinciper
Under Q4 2011 har Styrelsen fattat beslut om att från och med Q4 2011 ändra bolagets
redovisningsprinciper i form av att fortsättningsvis tillämpa Bokföringsnämndens allmäna råd.
Tidigare har bolaget upprättat sin redovisning i enlighet med IFRS. För Lucent Oil AB (publ) är den
enda väsentliga effekten av bytet att goodwill skrivs av enligt plan räknat från förvärvstillfället. Vid
utgången av 2011 är goodwill avskrivet i sin helhet med 4 635 tkr varav 1 158 tkr under 2011. För
Q1 2011 har jämförelsesiffror justerats med anledning av bytet av redovisningsprinciper, vilket
innebär att 289 tkr belastar resultat efter skatt avseende avskrivning av goodwill.

Kommande rapportdatum
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2012
Delårsrapport
Kvartalsredogörelse tredje kvartalet
Bokslutskommuniké
Årsredovisning
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VD kommentar
Koncernen har under första kvartalet 2012 haft en mycket tillfredställande utveckling både vad gäller
omsättning och resultat. Nettoomsättningen uppgick till 3 547 tkr, vilket är en ökning med drygt 40 %
jämfört med föregående år. Resultatet före avskrivningar uppgick till 1 269 tkr, en ökning med drygt
200 % jämfört med första kvartalet 2011. Resultat efter skatt uppgick till 688 tkr jämfört med -223 tkr
2011. Beträffande ändrade redovisningsprinciper se viktiga händelser ovan.
Moderbolaget fortsätter att utveckla och sälja Boll Lucent systemet för rening av industrioljor genom
intressebolaget Boll Lucent AB. Den anläggning som under fjärde kvartalet i fjol levererades till
Comital’s aluminiumvalsverk i Skultuna håller på att trimmas in. Målsättningen är att den helt ska
kunna ersätta det gamla reningssystemet under innevarande kvartal. Boll Lucents har därutöver
offererat ytterligare Boll Lucent system under kvartalet och förhoppningen är att vi före sommaren
2012 skall erhålla ännu en order.
Lucent har för närvarande inte resurser att prioritera försäljningen av bolagets kemiska produkter.
Moderbolagets omsättning och resultat avser i huvudsak ersättning för royalty från dotterbolaget
Phoenix för olje- och vattenreningsanläggning som har installerats av Lucent.
För Phoenix del har försäljningsvolymen av renad olja nått nya rekordnivåer under första kvartalet.
Även priserna på den sålda oljan har ökat betydligt jämfört med 2011, huvudsakligen beroende på
högre världsmarknadspriser på olja. Intäkterna från försäljningen av olja svarade för mer än 80 % av
de totala intäkterna, resterande avsåg insamlingsavgifter från hamnarna. En viktig förklaring till den
goda utvecklingen har varit att bolaget ifjol lyckades införskaffa nya tillskott av oljigt avfall från nya
leverantörer. Intäkterna från insamlingsavgifter minskade däremot avsevärt. För framtiden är det
helt avgörande att vi lyckas fortsätta införskaffa oljigt avfall som kan renas med vår teknik samt lika
väsentligt att säkerställa att vi har kunder som till ett bra pris köper den renade oljan. För närvarande
är inte försäljningen av renad olja någon trång sektor, däremot är risken stor att vi inte tillräckligt
snabbt kan hitta nya leverantörer av oljigt avfall för att tillfredsställa kundernas behov av renad olja.

Kungens Kurva den 26 april 2012
Arne Björhn
Tf. Verkställande Direktör
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Nyckeltal för perioden - 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

2012

2011

2011

Nettoomsättning

3 547

2 516

12 494

Rörelsens resultat

1 269

414

594

688

-223

376

2 118 690

2 118 690

2 118 690

0,32

-0,11

0,18

82

85

81

7 103

6 442

6 520

Utdelning, kr per aktie

0

0

0:50

Antalet anställda vid periodens slut

7

8

8

Resultat efter skatt
Antal utestående aktier
Resultat per aktie, kr
Soliditet %
Likvida medel

*Jämförelsetal omräknade med hänsyn till under 2011 genomförd sammanläggning av aktier samt
med beaktande av ändrade redovisningsprinciper.

Moderbolaget Lucent Oil AB
Moderbolaget är verksamt inom områdena utveckling och design av system för rening av
industrioljor samt oljeregenerering och oljeåtervinning. Bolaget erbjuder avancerade
processlösningar samt funktionskemikalier inom dessa områden. Arne Björhn är tf. verkställande
direktör i bolaget i avvaktan på att en permanent verkställande direktör skall tillsättas.

Dotterbolaget OY Phoenix Collector ltd.
Dotterbolaget Phoenix Collector är verksamt inom området oljeåtervinning. Bolaget tar emot oljigt
vatten, därefter separeras oljan ifrån vattnet och sedan säljs den renade oljan som ersättning för ny
olja. Vattnet renas i en fyrstegsprocess som mer än väl uppfyller miljömyndigheternas krav. Jouni
Tukiainen är verkställande direktör för bolaget.

Intressebolaget Boll Lucent AB
Boll Lucent AB är främst ett marknadsbolag vars syfte är att marknadsföra och sälja Boll Lucent
system för rening av industrioljor. Bolaget samägs med Bollfilter Nordic AB som utvecklar
fullflödesfilter som används i processen. Systemet utgörs av en kombination av Lucents UCO teknik
och Bollfilters teknik, vilket gör det möjligt att rena stora oljevolymer på ett effektivt sätt med minsta
möjliga miljöbelastning. Stefan Sandberg är verkställande direktör för bolaget.
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Aktien
Lucent Oil AB är sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Aktiekapitalet i Lucent Oil AB uppgick per
den 31 mars 2012 till 2 542 428 kr fördelat på 2 118 690 aktier med ett kvotvärde om 1,20 kronor per
aktie. Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del i 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, varvid 20 teckningsoptioner av serie 1
kan utnyttjas för nyteckning av en aktie till kursen 12 kr till och med 30 juni 2014.
Serie 2 uppgår till 2 500 000 teckningsoptioner som med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
har tecknas 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. 20 teckningsoptioner av
serie 2 medför rätt att teckna en ny aktie till kursen 11 kr och nyteckning kan ske under perioden 1
april - 30 juni 2014. Av dessa teckningsoptioner har 2 300 000 tecknats av personal i företaget och
återstående 200 000 teckningsoptioner finns kvar i Oy Phoenix Collector Ltd:s ägo.
Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner kommer ytterligare 747 143 aktier att
ges ut.

Transaktioner till närstående
Under 2012 har ersättning till närstående skett till ett av Lars Linzander närstående företag 298 000
kronor, till ett av Arne Björhn närstående företag 152 000 kronor och till ett av Siimon Vaske
närstående företag 26 012 kronor. Samtliga belopp är exklusive mervärdeskatt.
Därutöver har inga transaktioner mellan Lucent Oil och närstående som väsentligt påverkar
företagets ställning och resultat ägt rum.

Kungens Kurva 26 april 2012
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: +46 708 767 565
E-post arne@algastyrinvest.se
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