KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR januari – mars 2013

Lucent Oil AB (publ)
KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2013-01-01 – 2013-03-31

Perioden i sammandrag
Koncernen
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 2 908 (3 547) tkr
Förändring av pågående arbete 137 (0) TSEK
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -170 (1 269)tkr
Resultat efter skatt uppgick till -439 (688) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 686 (7 103) tkr

Moderbolaget
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 774 (670) tkr
Förändring av pågående arbete 137 (0) TSEK
Rörelsens resultat före avskrivningar uppgick till -468 (-308) tkr
Resultat efter skatt uppgick till -468 (-286) tkr
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 511 (2 793) tkr

Kommande rapportdatum
Lucent Oil AB avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2013
Delårsrapport
Kvartalsredogörelse tredje kvartalet
Bokslutskommuniké
Årsredovisning
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VD kommentar
Koncernen har under första kvartalet 2013 haft en svag utveckling både vad gäller omsättning och
resultat. Nettoomsättningen uppgick till 2 908 tkr, vilket är en minskning med 18 % jämfört med
föregående år. Resultatet före avskrivningar uppgick till -170 tkr jämfört med 1 269 tkr första
kvartalet 2012. Resultat efter skatt uppgick till -439 tkr jämfört med 688 tkr 2012.
Under första kvartalet var målsättningen att det Boll Lucent system där order erhölls under 2012
skulle driftsättas. På grund av mekaniska problem är målsättningen nu att driftsättning och
resultatavräkning av pågående arbete om 6 395 TSEK skall ske under andra kvartalet. Problemen har
medfört ökade kostnader och försenat möjligheten att sälja fler system.
Under första kvartalet har Lucents fokus på kemikalieförsäljning ökat. Nya kunder har börjat prova
våra produkter och utvecklingsarbete av en ny produkt pågår. Majoriteten av försäljningen kommer
fortfarande från befintliga kunder, men flera intressanta projekt förväntas bidra till en ökad
omsättning och ett förbättrat resultat under 2013. Den största delen av moderbolagets omsättning
kommer från kemikalieförsäljningen. Ersättning för royalty från dotterbolaget Phoenix för olje- och
vattenreningsanläggning som har installerats av Lucent utgör fortfarande en stor del.
För Phoenix del har försäljningsvolymen av renad olja varit mycket god i början av kvartalet för att
under mars falla tillbaka. En större planerad leverans under mars blev förskjuten till sommaren.
Priserna på den sålda oljan är i linje med prisnivån i början av 2012 och förväntas ligga på en stabil
nivå under hela 2013. Införskaffandet av oljigt avfall har varit mycket god och förväntas fortsätta
under 2013. Arbetet med att bredda utbudet av produkter och tjänster har fortgått under kvartalet
med bra resultat. Detta förväntas förbättra omsättningen och resultatet under kommande kvartal.

Kungens Kurva den 25 april 2013
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

Kvartal 1

Helår

2013

2012

2012

2 908

3 547

9 695

137

0

6 395

Rörelsens resultat

-170

1 269

-2 777

Resultat efter skatt

-439

688

-3 085

2 118 690

2 118 690

2 118 690

-0,21

0,32

-1,46

72

82

56

3 686

7 103

1 614

Utdelning, kr per aktie

0

0

0:50

Antalet anställda vid periodens slut

8

7

9

Nettoomsättning
Förändring av pågående arbete

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

Moderbolaget Lucent Oil AB
Moderbolaget är verksamt inom områdena oljeregenerering, oljeupparbetning samt oljeåtervinning.
Bolaget erbjuder avancerade processlösningar samt funktionskemikalier inom dessa områden.

Dotterbolaget OY Phoenix Collector ltd.
Dotterbolaget Phoenix Collector är verksamt inom området oljeåtervinning och tar emot oljigt vatten
och producerar en oljeprodukt som främst går till energiframställning.

Dotterbolaget BL Lucent AB
BL Lucent AB är verksamt inom området för oljeregenerering och företaget erbjuder marknaden ett
komplett system för en miljövänlig och kostnadseffektiv rening av industrioljor.
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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 2013 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 2013 har ersättning till närstående skett till ett av Lars Linzander närstående företag 42 750
kronor, till ett av Arne Björhn närstående företag 28 500 kronor och till ett av Siimon Vaske
närstående företag 5 166 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 25 april 2013
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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