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Helåret 2016
Lucent Oil AB
•
•
•
•
•

Nettoomsättning uppgick till 1 993 (2 639) TSEK
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -961 (213) TSEK
Kassaflöde uppgick till 16 887 (-1 011) TSEK
Resultat efter skatt uppgick till 9 595 (258) TSEK
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 17 998 (1 095) TSEK

Väsentliga händelser
•

•

•

•
•

13 246 040 st av bolagets utestående teckningsoptioner av serie 1 och 2 har under året utnyttjats
till teckning av 662 302 st nya aktier. Antalet aktier uppgår därefter till 2 785 002 st. Bolaget har
genom nyemissionen tillförts 2 941 TSEK i eget kapital.
Lucent Oil har under året avyttrat bolagets verksamhet inklusive dotterbolagen Lucent Holding
AB och OY Phoenix Collector Ltd till GVI Ltd, UAE (GVI) för en total köpeskilling om 16,1
MSEK. GVI har tillträtt verksamheten den 5 december 2016 och erlagt slutgiltig köpeskilling
den 6 februari 2017.
Vid extra bolagsstämma den 1 december 2016 beslutades bla om nedsättning av bolagets
aktiekapital med 836 TSEK till 2 506 TSEK genom återbetalning till aktieägarna med 30 öre
per aktie. Återbetalningen beräknas ske under mars månad 2017.
Johan von Kantzow har tillträtt som verkställande direktör den 5 december 2016.
Lucent har den 28 november 2016 tecknat ett avtal om förvärv av 79,4 % av samtliga aktier i
QuiaPEG Pharmaceuticals AB (QuiaPEG) med avsikt att förvärva 100 % av aktierna i
QuiaPEG.
Affären genomförs i två steg:
Steg 1
Lucent har under 2016 deltagit i en nyemission av nya aktier i QuiaPEG med 2,5 MSEK av
totalt 5,0 MSEK. Övriga nya aktier i QuiaPEG har tecknats bla av befintliga aktieägare i
QuiaPEG. Emissionen har genomförts till en värdering av QuiaPEG om 30,0 MSEK vilket
medför att Lucents andel i steg 1 uppgår till 7,1 % av kapital och röster i QuiaPEG.
Steg 2
Under mars månad 2017 är avsikten att förvärva resterande 92,9 % av aktierna i QuiaPEG
genom emission av högst 18 234 232 nya aktier i Lucent till ett totalt värde om högst 32,5
miljoner kronor. Aktieägare i QuiaPEG med ett innehav om 79,4 % av aktierna i QuiaPEG har
den 29 november 2016 accepterat och förbundit sig att deltaga i apportemissionen. Aktieägare i
Lucent med ett direkt och indirekt innehav motsvarande 36,7 % har förbundit sig att rösta för att
erforderliga beslut kommer att fattas ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2017.
Efter genomförandet av steg 1 och 2 ovan, under förutsättning att Lucent förvärvar samtliga
aktier i QuiaPEG, kommer nuvarande aktieägare i Lucent äga 13,25% av kapital och röster i
Lucent, vilket betyder att utspädningen uppgår till 86,75%
QuiaPEG:s verksamhet kommer under förutsättning av bolagsstämmans godkännande att
tillföras Lucent efter genomförd apportemission i mars 2017.
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Nyckeltal

TSEK*
Nettoomsättning
Rörelsens resultat före avskrivningar
Rörelsens resultat
Resultat efter skatt
Kassaflöde
Genomsnittligt antal aktier för perioden
Resultat per aktie, kr
Soliditet %
Likvida medel
Utdelning per aktie, kr **
Antal anställda vid perioden utgång

Helår
2016
1 993

Helår
2015
2 639

Helår
2014
2 700

-961
-961
9 595
16 887
2 451 851
3,91
83,5
17 998
5,55
1

213
213
258
-1 011
2 118 700
0,12
91,7
1 095
0,60
1

-1 145
-1 150
-1 486
1 323
2 118 700
-0,70
79,1
2 106
0
1

* På grund av byte av redovisningsprincip 2014 till BFNAR 2012:1 (K3) så redovisas enbart 2015
och 2014 som jämförelseår.

Kommande rapportdatum
Lucent Oil avser att under 2016 lämna följande ekonomiska information.
Årsredovisning för 2016
Årsstämma
Kvartalsrapport Q1 2017

27 februari 2017
29 mars 2017
15 april 2017
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Verkställande direktören har ordet
Bolaget har under helåret 2016 minskat sin omsättning med 25 % till 1 993 (2 639) TSEK vilket
framförallt beror på lägre marknadspriser på försäljning av renad olja. Bolagets resultat före
avskrivningar uppgick till - 961 (213) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till 9 595 (258) TSEK. Resultat
efter skatt har påverkats av vinst vid försäljning av bolagets verksamhet inklusive dotterbolagen Lucent
Oil Holding AB och OY Phoenix Collector Ltd till GVI Ltd, UAE med 10 169 TSEK.
Styrelsen har under året fokuserat på att avyttra bolagets verksamhet inkl. dotterbolagen till en lämplig
köpare. I slutet av oktober 2016 tecknande bolaget ett avtal med GVI Ltd, UAE om försäljning av
verksamheten och dotterbolagen. GVI har tillträtt verksamheten och dotterbolagen i början av december
2016 och erlagt köpeskillingen som uppgick till 16,1 MSEK. Styrelsen är övertygad om att GVI har
kunskapen och styrkan att utveckla verksamheten och dotterbolagen vidare.
Parallellt med försäljningen har styrelsen arbetat med att hitta en ny intressant verksamhet för bolaget. I
slutet av november 2016 tecknade bolaget ett avtal avseende förvärv av 79,4 % av aktierna i QuiaPEG
Pharmaceuticals AB genom apportemission av nya aktier i bolaget. Avsikten är att förvärva 100 % av
aktierna i QuiaPEG. Beslut kommer att fattas på ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2017. Efter
genomförd apportemission kommer bolagets aktieägare att få en ägarandel om minst 13,25 %.
Styrelsen i QuiaPEG arbetar med noteringsprocessen gentemot Aktietorget och det är styrelsens ambition
att bolagets aktier åter ska noteras på Aktietorget ordinarie lista under våren 2017.
En extra bolagsstämma i december 2016 har beslutat att bolaget ska sätta ner aktiekapitalet genom
återbetalning till aktieägarna med 30 öre per aktie. Återbetalning beräknas efter bolagsverkets
godkännande ske i mars 2017.
Försäljningen av bolagets verksamhet inkl. dotterbolagen innebär även att styrelsen inför ordinarie
bolagsstämma den 29 mars 2017 föreslår att bolaget ska dela ut 5,55 kronor per aktie till sina aktieägare.
Utdelningen till aktieägarna i bolaget kommer att ske före förvärvet av QuiaPEG.
Förvärvet av QuiaPEG kommer innebära att bolagets aktieägare blir aktieägare i ett bolag med en intressant
verksamhet inom läkemedelsutveckling. QuiaPEG arbetar med att utveckla och kommersialisera en
patenterad teknologiplattform för förbättring av ett läkemedels egenskaper. Metoden kallas för PEGylering
(PolyEthyleneGlycol) och innebär kortfattat att ett protein, peptid eller en lågmolekylär substans modifieras
genom sammanlänkning av en PEG för att primärt förlänga ett läkemedels effekt genom att minska
nedbrytning, reducera utsöndringshastigheten via njurarna samt reducera bildandet av antikroppar mot
proteinet.
Med en grund i den patenterade plattformen, som innebär nästa generation av sammanlänkning av PEGar
med värdefulla läkemedelsmolekyler, har QuiaPEG målsättningen att initialt bygga upp en pipeline av
läkemedelsprojekt som kommer att utlicensieras i ett relativt tidigt skede innan de finansiella och
utvecklingsmässiga riskerna ökar. Vidare har bolaget ambitionen att kortsiktigt generera intäkter genom
utlicensiering av den patenterade plattformen inom vissa specifika indikationsområden.
QuiaPEG gör bedömningen att riskerna i läkemedelsprojekten kan minimeras genom att använda
a) den egna patenterade plattformen som bygger på väl beprövad kemi samt
b) kliniskt validerade eller godkända läkemedel.

Vi ser med spänning fram emot att följa utvecklingen av bolagets nya verksamhet.
Stockholm den 27 februari 2017
Johan von Kantzow
Verkställande direktör
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Perioden januari - december 2016
L u c e n t O il A B
O m sä ttn in g
Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 993 (2 639) TSEK
R e s u lta t
Rörelsens resultat före avskrivningar för perioden uppgick till -961 (213) TSEK.
Resultat efter finansiella poster uppgår till 9 595 (258) TSEK.
F in a n sie ll stä lln in g
Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 17 998 (1 095) TSEK.
Bolagets soliditet uppgick till 83 (92) procent.
Bolaget har under året varit verksamt inom områdena oljeregenerering, oljeupparbetning samt
oljeåtervinning. Bolaget har erbjudit avancerade processlösningar samt funktionskemikalier inom
dessa områden. Under året har bolagets verksamhet och samtliga dotterbolag avyttrats till GVI Ltd,
UAE(GVI) för en total köpeskilling om 16,1 MSEK. GVI har tillträtt verksamheten den 5 december
2016 och erlagt slutgiltig köpeskilling den 6 februari 2017. Försäljningen medför att det inte föreligger
något koncernförhållande och därmed har inte någon koncernredovisning upprättats

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
T r a n sa k tio n e r m e d n ä r s tå e n d e
Under 2016 har ersättning till närstående skett till ett av Lars Linzander närstående företag på 207 001
kronor, till ett av Arne Björhn närstående företag på 240 874 kronor, till ett av Johan von Kantzow
närstående företag på 138 000 kronor. Samtliga belopp är exklusive mervärdeskatt.
Under 2016 har styrelsearvode avseende 2015 utgått med 50 000 kronor till styrelseledamöter och 70
000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 170 000 kronor. Arvode har ej utgått till anställda i
bolaget.
Därutöver har inga transaktioner mellan Lucent Oil AB och närstående som väsentligt påverkar
företagets ställning och resultat ägt rum.

Aktien
Lucent Oil AB är sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Under året har 13 246 040 st av bolagets
utestående teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 662 302 st nya aktier. Den 31 december 2016,
var 2 785 002 aktier utgivna varav alla aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Årsstämma
Årsstämma äger rum onsdagen den 29 mars 2017 kl 14:00
Engelbrektsplan 2 i Stockholm

på Alga Styrinvest ABs kontor på
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A n m ä la n o c h d e lta g a n d e
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
(Euroclear) förda aktieboken per torsdagen den 23 mars 2017, och dels anmäla sitt deltagande senast
klockan 12:00 fredagen den 24 mars 2017 under adress Lucent Oil AB, årsstämma, c/o Alga
Styrinvest AB, Engelbrektsplan 2, 114 51 Stockholm eller per e-post till info@lucentoil.com.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt
eventuellt medföljande biträde.
Ombud samt företrädesvis för juridiska personer ombedes att inge behörighetshandlingar för
årsstämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan inregistrering måste vara verkställd torsdagen den 23
mars 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren
härom.

Utdelning och återbetalning
Extra bolagsstämma den 1 december 2016 har beslutat om nedsättning av bolagets aktiekapital genom
återbetalning till bolagets aktieägare med 30 öre per aktie. Återbetalning beräknas ske i början av mars
2017.
Styrelsen förslår att till förfogande stående vinstmedel om 15 931 278 kronor disponeras så att
utdelning sker till aktieägare med 5,55 per aktie och att resterande 474 517 kronor överföres i ny
räkning.
Styrelsen föreslår att avstämningsdag för utdelning är fredagen den 31 mars 2017. Utbetalning av
bolagets utdelning beräknas ske onsdagen den 5 april 2017.
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Ägarstruktur
Antalet aktieägare i Lucent Oil uppgick per den 30 december 2016 till 542 (552). De tio
största ägarna samt insynspersoner kontrollerade 72,32 (68,2) % av bolagets aktier.
Aktieägare inklusive
kapitalförsäkringar

Antal aktier

Andel
(%)

Lars Linzander
Alga Styrinvest AB
Arne Björhn
Jarl von Kantzow, dödsbo
Johan von Kantzow
Göran Källebo
Ali Alaei
Jouni Tukiainen
Johannes Bertorp
Timo Olavi Nummela
Per-Ove Melinder
Delsumma
Övriga

363 000
312 541
234 731
242 010
200 794
192 006
150 914
140 000
79 486
48 086
44 529
2 014 156
770 846

13,03
11,22
8,43
8,69
7,21
6,89
5,42
5,03
2,85
1,94
1,60
72,32
30,53

Totalt

2 785 002

100,0

Förändring
sedan
2016-01-01
+134 209
+88 930
+28 742
+56 135
+49 821
+48 635
+60 219
+40 000
+79 486
+6 059
+23 015
+615 251
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Resultaträkning
TSEK

Helår
2016

Helår
2015

Omsättning
Nettoomsättning
Övriga rörelsekostnader
Summa intäkter

1 993
0
1 993

2 639
156
2 795

-415
-1 741
-749
-49
-2 954

-494
-1 215
-839
-34
-2 582

-961

213

10 169
387
0
10 556

0
228
-183
45

9 595

258

0

0

9 595

258

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelsens kostnader
Rörelsens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Intäkter från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat
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Balansräkning
TSEK

2016-12-31

2015-12-31

0
0
0

0
0
0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

0
0
2 498
2 498

2 433
4 385
0
6 817

Summa anläggningstillgångar

2 498

6 817

328
0
15
1 194
57
1 594

179
490
14
170
52
905

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

17 998
17 998

1 095
1 095

Summa omsättningstillgångar

19 592

2 000

SUMMA TILLGÅNGAR

22 090

8 818

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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TSEK

2016-12-31

2015-12-31

2 507
3
2 510

2 542
3 003
5 545

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

2 905
3 431
9 595
15 931

763
1 514
258
2 535

Summa eget kapital

18 441

8 080

131
0
3 349
169
3 649

54
406
29
248
737

22 090

8 818

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (2 118 700 aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
Helår
2016

Helår
2015

9 595

258

0
-10 048
-453

0
34
292

114
-775
77
2 835
1 798

-63
-129
-361
-961
-1 222

Investeringsverksamheten
Förvärv av matriella anläggningstillgångar
Försäljning av matriella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Förändring av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
0
-2 498
16 084
738
14 324

-184
150
0
0
245
211

Finansieringsverksamhet
Nyemission
Upptagande av lån
Utdelning
Kassaflöde från finanseringsverksamheten

2 941
-836
- 1 340
765

0
0
0
0

ÅRETS KASSAFLÖDE

16 887

-1 011

Likvida medel vid årets ingång
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets utgång

1 095
16
17 998

2 106
0
1 095

TSEK
Resultat efter finansnetto
Justering för:
Avskrivning enligt plan
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekaptal
Kassaflöde från förändringar i röreslekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Förändring av Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Utdelning
Minskning reservfond
Minskning av aktiekapital
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
2 542
800

Reserv- Överkurs- Balanserat
fond
fond
resultat
3 003
763
1 514
2 141

Årets
resultat
258

Totalt

258
-1 340
3 000

-258

0
-1 340
0
-835
9 595
18 441

-3 000
-835
2 507

3

2 905

3 431

9 595
9 595

8 080
2 941

Styrelsen försäkrar
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt
av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.
Stockholm den 27 februari 2017
Lucent Oil AB (publ)
Lars Linzander
Ordförande
Johan von Kantzow
Styrelseledamot
Verkställande direktör

Per-Ove Melinder
Styrelseledamot

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:
Lars Linzander
Styrelsens ordförande
Tel: +46 (0) 708 622 219
E-post: lars@algastyrinvest.se
Denna information är sådan information som Lucent Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017.
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