KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR januari – september 2012

Lucent Oil AB (publ)
KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2012-01-01 – 2012-09-30

Perioden i sammandrag
Koncernen






Nettoomsättningen uppgick till 8 161 (8 835) tkr
Förändring av pågående arbete 2 458 (0) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till 657 (1 603)tkr
Resultat efter skatt uppgick till -648 (483) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 083 (7 544) tkr

Moderbolaget






Nettoomsättningen uppgick till 2 127 (3 015) tkr
Förändring av pågående arbete 2 458 (0) tkr
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -1 741 (343) tkr
Resultat efter skatt uppgick till -1 614 (500) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 303 (2 120) tkr

Väsentliga händelser






Lars Hansen tillträdde som VD 1 oktober 2012
Den anläggning som under fjärde kvartalet i fjol levererades till Comital aluminiumvalsverk i
Skultuna håller på att trimmas in.
Boll Lucent kommer under fjärde kvartalet 2012 påbörja levererans av ett system till ett
svenskt aluminiumvalsverk där order erhölls under andra kvartalet 2012. Nedlagda kostnader
under perioden uppgår till 2 458 tkr och redovisas som förändring av pågående arbete.
Efter tredje kvartalets utgång förvärvade Lucent Oil AB samtliga aktier i Boll Lucent AB. Boll
Lucent AB är sedan 2009 ett av Bollfilter Nordic, dotterbolag till tyska Boll & Kirch Filterbau
GmbH, och svenska Lucent Oil AB gemensamt ägt bolag. Företaget erbjuder marknaden ett
komplett system för en miljövänlig och kostandseffektiv rening av industrioljor. Genom
förvärvet förstärker Lucent Oil sin position som systemleverantör. Bollfilter Nordic kommer
att fokusera på komponentförsäljning genom att kvarstå som leverantör och partner till Boll
Lucent AB.
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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
perioden januari – september 2011 har jämförelsesiffror justerats med anledning av bytet av
redovisningsprinciper, vilket innebär att 867 tkr belastar resultat efter skatt avseende avskrivning av
goodwill.

Kommande rapportdatum
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2012
Bokslutskommuniké
Årsredovisning
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VD kommentar
Koncernen har under de tre första kvartalen 2012 haft en blandad utveckling både vad gäller
omsättning och resultat. Nettoomsättningen uppgick till 8 161 tkr, vilket är en minskning med knappt
8 % jämfört med föregående år. De totala intäkterna inklusive förändring av pågående arbete
uppgick till 10 619 tkr, vilket är en ökning med drygt 20 % jämfört med föregående år. Resultatet före
avskrivningar uppgick till 657 tkr, en minskning med drygt 59 % jämfört med de tre första kvartalen
2011. Resultat efter skatt uppgick till -648 tkr jämfört med 483 tkr för samma period 2011.
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 eller alternativt komplettera det befintliga reningssystemet. Boll Lucent kommer under
fjärde kvartalet 2012 påbörja levererans av ett system till ett svenskt aluminiumvalsverk där order
erhölls under andra kvartalet. Under tredje kvartalet har systemet börjat byggas och arbetet
fortskrider enligt plan.
Moderbolagets omsättning och resultat avser i huvudsak ersättning för royalty från dotterbolaget
Phoenix för olje- och vattenreningsanläggning som har installerats av Lucent.
Phoenix har under de tre första kvartalen 2012 haft en omsättning som är i linje med samma period
2011. Det första kvartalets kraftiga omsättningsökning har inte upprepats under andra och tredje
kvartalet. Efter sommaren har insamlingen och försäljningen varit lägre än förväntat. Priserna på den
sålda oljan har varit högre än 2011, huvudsakligen beroende på högre världsmarknadspriser på olja.
Intäkterna från försäljningen av olja svarade för 75 % av Phoenix intäkter under årets tre första
kvartal, resterande avsåg insamlingsavgifter från hamnarna. Fokus ligger på att öka insamlingen av
oljigt avfall samt att få bra priser för vår slutprodukt.

Kungens Kurva den 16 november 2012

Lars Hansen
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 och
helägda Boll Lucent AB utgör koncernen.
TSEK

Kvartal 1-3

Kvartal 1-3

Helår

2012

2011

2011

Nettoomsättning

8 161

8 835

12 494

Förändring av pågående arbete

2 458

0

0

Rörelsens resultat*

657

1 603

594

Resultat efter skatt*

-648

483

376

2 118 690

2 118 690

2 118 690

Resultat per aktie, kr*

-0,31

0,23

0,18

Soliditet %*

72 %

73 %

81 %

Likvida medel

4 083

7 544

6 520

Antal anställda vid periodens slut

9

8

8

Utdelning, kr

0

0

0,50

Antal utestående aktier*

*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. Lars Hansen är verkställande
direktör för bolaget.

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. Från och med 15 oktober 2012 är Boll Lucent AB ett helägt bolag till Lucent
Oil AB.
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Aktien
Lucent Oil AB är sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Aktiekapitalet i Lucent Oil AB uppgick per
den 30 september 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 de tre första kvartalen 2012 har ersättning till närstående skett till ett av Lars Linzander
närstående företag 673 500 kronor, till ett av Arne Björhn närstående företag 546 000 kronor, till ett
av Siimon Vaske närstående företag 90 433 och till ett av Johan von Kantzow närstående företag
64 500 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 16 november 2012
Lucent Oil AB (publ)
Styrelsen
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Lars Hansen
verkställande direktör
Tel: +46 709 751 747
E-post lars.hansen@lucentoil.com
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