
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 Delårsrapport 

1 april- 30 juni 2021 

Intellego Technologies AB (publ.)  

Org. Nr. 556864-1624 



ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG 

▪ Koncernens nettoomsättning under kvartalet 

var 2,2 MSEK (2,4 MSEK) 

▪ Nettoresultatet uppgick till -1,0 MSEK, (1,2 

MSEK)  

▪ Resultatet per aktie blev -0,05 SEK (0,08 

SEK) 

▪ Kassaflödet från den löpande verksamheten 

var -2,0 MSEK (1,6 MSEK) eller -0,12 SEK 

(0,10 SEK) per aktie 

▪ Koncernens likvida medel uppgick vid 

kvartalets utgång till 14,6 MSEK (2,3 MSEK) 

▪ Koncernens egna kapital uppgick vid 

kvartalets utgång till 19,1 MSEK (2,1 MSEK) 

 

  

Finansiell utveck ling i sam m andrag, Koncern 

TSEK om  inte annat  anges 2021-04-01-

2021-06-30

2020-04-01-

2020-06-30

2021-01-01-

2021-06-30

2020-01-01-

2020-06-30

2020-01-01-

2020-12-31

Net toom sät t n ing 2 173 2 409 3 421 3 370 7 456

Rörelsens kostnader -3 607 -1 188 -6 519 -2 370 -6 868

Rörelseresult at -1 017 1 245 -2 626 1 027 902

Result at  eft er finansiella poster -1 080 1 242 -2 691 1 021 891

Result at  eft er skat t -857 1 242 -2 137 1 021 3 278

Kassaflöde från den löpande verksam heten -1 991 1 571 -3 474 809 884

Likvida m edel på balansdagen 14 597 2 267 14 597 2 267 2 016

Eget  kapit al på balansdagen 19 065 2 106 19 065 2 106 4 338

Nyckeltal

Avkastn ing på eget  kapit al, % neg 59% neg 48% 76%

Result at  per akt ie, eft er ut spädning, kr -0,05 0,08 -0,13 0,07 0,21

Solid it et 84% 61% 84% 61% 73%

Eget  kapit al per akt ie, kr 1,10 0,13 1,10 0,13 0,28

Kassaflöde från den löpande verksam heten per akt ie, kr -0,12 0,10 -0,22 0,05 0,06

Antal anställda vid periodens slut 7 3 7 3 5



VD HAR ORDET 

Tillväxtresan fortsätter. 

Allt som allt så har vi säkrat nästan lika mycket i 
orderingång vid halvårsskiftet som vi gjorde un-
der hela förra året, orderingång ökade med över 
110% jämfört med samma period förra året och 
vi ser att orderingången fortsätter att öka. Vi sat-
sar fullt ut på att öka tillväxttakten under andra 
halvåret och samtidigt som vår orderingång av 
befintliga produkter ökar så utvärderar vi konti-
nuerligt nya produkter och nya marknader som 
kommer bidra till ökad tillväxt. Vi ser att försälj-
ningen tillfälligt minskat något under Q2 då vi 
skiftat över till en modell på den amerikanska 
marknaden där vi säljer direkt till marknaden vil-
ken tagit ett par månader att starta upp. Vi har 
samtidigt gjort stora investeringar under första 
halvåret bl.a. i vår säljorganisation vilket ökat 
kostnaderna men vi ser redan nu de första resul-
taten från dom investeringarna under Q3 vilka 
bäddar för fortsatt framgång och stärka vår när-
varo på befintliga och nya marknader vilket be-
kräftas av den ökande orderingången och mins-
kade förlusten mellan Q1 och Q2. 

 
Sammanfattat så ser vi en välfylld orderbok och 

trots stora investeringar så rör vi oss nu snabbt 

mot ett positivt operativt kassaflöde vilket visar 

på att investeringarna var väl gjorda. Allt detta 

indikerar att Intellego går från klarhet till klarhet 

och att framtiden är ljus" 

 
UVC marknaden 

Vi ser att investeringar i UVC utrutsning börjar att 
lugna ner sig jämfört med 2020 men då många 
nya maskiner såldes under 2020 så finns det 
också fler slutanvändare av UVC maskiner och då 
också UVC dosimetrar. Vi ser också ett ökande in-
tresse från större globala bolag vilka vill se egen-
designade dosimetrar och indikatorer vilket lig-
ger väl i linje med Intellegos befintliga stra-
tegi. Ett exempel är leveransen av första order to 
Ushio vilket är affär som kan utveckla sig från en 
lokal till global affär. Varje projekt har ofta en glo-
bal potential med hundratals miljoner/år i möj-
liga intäkter för Intellego vilket innebär stora in-
täktsmöjligheter i flera år framöver men det inne-
bär också ett intensivt samarbete då testningen 
som våra kunder/partners gör är omfattande. 

UV indikatorerna för konsumentbruk 

Vi har nyligen kommunicerat ut en testorder till 
en kommersialiseringspartner i Nord Amerika 
och Latin Amerika för våra UV indikatorer inom 
konsumentområdet och detta är bara en utav 
flera diskussioner och tester som nu pågår i 
marknaden. LOI:et är icke exklusivt och Intellego 
kan förhandla med andra parter på marknaden. 

Förutom de större projekten så har Intellego 
också en löpande försäljning vilka Intellego erhål-
ler varje månad och på så sätt säkrar bolaget upp 
både de kortsiktiga intäktströmmarna men också 
de större projekten vilka kan ge väsentligt högre 
intäkter på längre sikt. Intellego ser också ett 
ökande intresse för nya produkter vilka befinner 
sig utanför Intellegos befintliga produktportfölj 
vilka ytterligare kommer stärka Intellegos för-
säljning och närvaro på marknaden. 
 

HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

▪ Avtal för Pulse Xenon indikator värt minst 
180 000 USD 

▪ Signerat avtal med dansk distributör värt 
minst 220 000 Euro 

▪ Uppsatt kvalitets och ledningssystem 

▪ Bolaget har påbörjat flera diskussioner med 
globala bolag gällande specialbeställda do-
simetrar / indikatorer. 

 

 

 

HÄNDELSER EFTER PERIODEN 

▪ Anställd R&D chef 
▪ Första större ordern från Kina på 600 000 

SEK 
▪ Testorder från Ushio för nya produkten 

222nm 

▪ Signerat LOI med amerikansk aktör för att 
kommersialisera UV indikatorerna för kon-
sumentmarknaden  

▪ Signerat distributionsavtal i Kina 

INTELLEGO I KORTHET 

Intellegos vision är att vara det självklara valet 
när det kommer till färgförändrande UV 



indikatorer på den globala marknaden, vilket 
uppnås genom att tillhandahålla den bästa tekni-
ken i form av prestanda, stabilitet och reliabilitet 
med deras färgförändrande UV-dosimetrar/indi-
katorer. Tekniken för UV-dosimetrarna är paten-
terad och ägs av Intellego 
 

Affärsidé  

Intellegos affärsidé är att utveckla och 
kommersialisera färgindikatorer vilka är 
baserade på dess patenterade 
färgindikatorteknik. Färgindikatorerna kommer i 
form av dels UVC-dosimetrar vilka framför allt 
riktar sig mot hälso- och sjukvårdsmarknaden 
dels som UV-indikatorer vilka via 
samarbetspartners ska säljas på 
konsumentmarknaden. Intellegos produkter 
utgör en effektiv indikator för ackumulerad 
mängd UV-strålning. Detta kan dels användas i 
samband med UVC-desinfektion i form av 
dosimetrar för att indikera om ytor har utsatts för 
tillräcklig energi för att desinfektera ytor med 
bakterier, virus eller sporer. Dels kan det även 
användas bland konsumenter för att få 
förbättrade solskyddsrutiner via UV-indikatorer.  
Försäljningen av UV-indikatorer planeras 
genomföras till aktörer på konsumentmarknaden 
och Bolaget står inför en 
kommersialiseringsprocess, medan UVC-
dosimetrar för hälso- och sjukvårdsmarknaden 
redan är lanserade. Intellegos fokus är vidare 
expansion av försäljningen av Bolagets UVC-
dosimetrar samtidigt som utvecklingen och 
uppstarten av kommersialiseringsprocessen för 
UV-indikatorer mot distributörer och deras 
konsumenter påbörjats. 
 

Aktien och aktieägarna 

Intellego technologies aktie är listad på Nasdaq 

First North, Stockholm under kortnamnet INT. 

Eminova är Certified Adviser.  

 

ÖVRIG INFORMATION 

Medarbetare 

Koncernen har per den 30:e juni 7 medarbetare. 

Incitamentsprogram 

Bolaget har tre incitamentsprogram som är 

riktade mot VD, styrelse och medarbetare. 

Incitamentsprogrammet finns beskrivna i det 

informationsmemorandum som togs fram i 

samband med börsintroduktionen 2021. Detta 

återfinns på bolagets hemsida under rubriken 

”IPO 2021”. 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Bolagets verksamhet medför risker och 
osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning 
kan påverka förmågan att nå de mål som satts 
upp. Bolaget arbetar kontinuerligt med att 
hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som 
finns. Arbetet sker systematiskt med syftet att 
synliggöra risker samt begränsa påverkan av den 
risk som aktualiseras. Ytterligare information om 
bolagets risker framgår av det 
informationsmemorandum som framgår på 
bolagets hemsida under rubriken ”IPO 2021”.  
 

 
Allmän information om Bolaget  

Bolagets firma och kommersiella beteckning är 

Intellego Technologies AB och Bolagets 

organisationsnummer är 556864-1624. Bolaget 

är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat 

enligt svensk rätt med säte i Stockholm kommun, 

Stockholm län. Bolagets verksamhet regleras av, 

och dess aktier har utgivits enligt, 

aktiebolagslagen (2005:551).  

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad 

enligt IAS 34 Delårsrapportering och 

årsredovisningslagen (ÅRL). För moderbolaget 

har årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för 

Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 

Redovisning för juridiska personer tillämpats. 

 

 

 

  



 

Resultaträkning, Koncern (TSEK) 

2021-04-01-

2021-06-30

2020-04-01-

2020-06-30

2021-01-01-

2021-06-30

2020-01-01-

2020-06-30

2020-01-01-

2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoom sättning 2 173 2 409 3 421 3 370 7 456

Ak tiverat arbete för eg en räkning 164 - 164 - 238

Övrig a rörelseintäk ter 253 24 308 27 76

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -403 -109 -747 -350 -1 073

Övrig a externa kostnader -1 394 -408 -2 209 -780 -2 316

Personalkostnader -1 777 -600 -3 522 -1 119 -3 072

Av- och nedsk rivning ar av m ateriella och im m ateriella 

anläg g ning stillg ång ar - - - - -

Övrig a rörelsekostnader -34 -70 -41 -120 -407

Rörelseresultat -1 017 1 245 -2 626 1 027 902

Resultat  från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -62 -3 -64 -6 -11

Resultat  efter finansiella poster -1 080 1 242 -2 691 1 021 891

Resultat  före skat t -1 080 1 242 -2 691 1 021 891

Skatt på årets resultat 222 - 554 - 2 387

Årets resultat -857 1 242 -2 137 1 021 3 278

Hänförlig t t ill M oderföretag ets ak tieäg are -857 1 242 -2 137 1 021 3 278



 

Balansräkning, koncernen (TSEK) 

2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Im m ateriella anläggningst illgångar

Balanserade utg ifter för utveck ling sarbeten och liknande arbeten 402 - 238

M ateriella anläggningst illgångar

Inventarier, verk tyg  och installationer 47 17 15

Finansiella anläggningst illgångar

Uppsk juten skattefordran 3 481 - 2 387

Andra lång frist ig a fordring ar 17 - -

Sum m a anläggningst illgångar 3 947 17 2 640

Om sättningstillgångar

Varulager m  m

Råvaror och förnödenheter 288 281 288

Färdig a varor och handelsvaror 819 577 336

Kort frist iga fordringar

Kundfordring ar 682 126 434

Övrig a fordring ar 1 998 68 108

Förutbetalda kostnader och upplupna intäk ter 301 139 95

Kassa och bank 14 597 2 267 2 016

Sum m a om sät tningst illgångar 18 685 3 458 3 278

SUM M A TILLGÅNGAR 22 632 3 475 5 918

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget  kapital

Ak tiekapital 619 559 559

Övrig t t illsk jutet kapital 29 916 31 13 110

Annat eg et kapital ink l årets resultat -11 470 1 516 -9 331

Eg et kapital hänförlig t t ill m oderföretag ets ak tieäg are 19 065 2 106 4 338

Sum m a eget  kapital 19 065 2 106 4 338

Långfrist iga skulder

Övrig a skulder t ill k redit institut 546 620 565

Kort frist iga skulder

Skulder t ill k redit institut 74 111 111

Leverantörsskulder 2 185 334 499

Check räkning sk redit - - -

Skatteskulder - 16 16

Övrig a kortfrist ig a skulder 106 258 273

Upplupna kostnader och förutbetalda intäk ter 656 30 115

SUM M A EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 632 3 475 5 918



 

Förädring eget kapital, Koncern (TSEK)   Annat  eget  

 Akt ie- Övrigt  kapital ink l. Totalt

 kapital kapital  årets resultat Eget  kapital

Ingående balans 2020 -01-01
399 13 228 -12 617 1 010

    

Föränd ringar d irek t  m ot  eget  kap ital
   

Om räkn ingsd ifferenser   9 9

    

Transakt ioner m ed  ägare    

Teckn ingsop t ioner  42  42

    

Om föring  m ellan  poster i  eget  kap ital
   

Reg ist rerad  nyem ission 159 -159  0

Årets resu ltat   3 278 3 278

    

Eget  kapital  2020 -12-31 559 13 110 -9 331 4 338

Ingående balans 2021-01-01 559 13 110 -9 331 4 338

Föränd ringar d irek t  m ot  eget  kap ital

Om räkn ingsd ifferenser -2 -2

 

Transakt ioner m ed  ägare

Ej reg ist rerad  nyem ission 16 500 16 500

Akt ieteckn ing  teckn ingsop t ioner 60 2 343 2 403

Utg ifter i  sam band  m ed  nyem ission -2 619 -2 619

Skat teeffek t  em issionsu tg ifter 539 539

Teckn ingsop t ioner 41 41

Periodens resu ltat -2 137 -2 137

Eget  kapital  2021-06-30 619 29 916 -11 470 19 065

Ingående balans 2021-04 -01 559 13 112 -10 614 3 057

Föränd ringar d irek t  m ot  eget  kap ital

Om räkn ingsd ifferenser 1 1

 

Transakt ioner m ed  ägare

Ej reg ist rerad  nyem ission 16 500 16 500

Akt ieteckn ing  teckn ingsop t ioner 60 2 343 2 403

Utg ifter i  sam band  m ed  nyem ission -2 619 -2 619

Skat teeffek t  em issionsu tg ifter 539 539

Teckn ingsop t ioner 40 40

Periodens resu ltat -857 -857

Eget  kapital  2021-06-30 619 29 916 -11 470 19 065



 

Resultaträkning, Moderföretag (TSEK) 

2021-04-01-

2021-06-30

2020-04-01-

2020-06-30

2021-01-01-

2021-06-30

2020-01-01-

2020-06-30

2020-01-01-

2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoom sättning 1 366 2 409 2 553 3 370 7 138

Ak tiverat arbete för eg en räkning 164 - 164 - 238

Övrig a rörelseintäk ter 29 24 84 27 76

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -403 -109 -753 -350 -1 073

Övrig a externa kostnader -1 149 -303 -2 838 -612 -4 158

Personalkostnader -991 -135 -1 795 -320 -924

Av- och nedsk rivning ar av m ateriella och im m ateriella anläg g ning stillg ång ar - - - - -

Övrig a rörelsekostnader -33 -70 -41 -120 -407

Rörelseresultat -1 017 1 816 -2 626 1 994 889

Resultat  från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -62 -3 -64 -6 -11

Resultat  efter finansiella poster -1 079 1 813 -2 691 1 987 878

Resultat  före skat t -1 079 1 813 -2 691 1 987 878

Skatt på årets resultat 222 - 554 - 2 387

Årets resultat -857 1 813 -2 137 1 987 3 265



 

2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Im m ateriella anläggningst illgångar

Balanserade utg ifter för utveck ling sarbeten och liknande arbeten 402 - 238

M ateriella anläggningst illgångar

Inventarier, verk tyg  och installationer - - -

Finansiella anläggningst illgångar

Andelar i koncernföetag 9 9 9

Fording ar hos koncernföretag - 1 053 -

Uppsk juten skattefordran 3 481 - 2 387

Andra lång frist ig a fordring ar 17 - -

Sum m a anläggningst illgångar 3 909 1 063 2 634

Om sättningstillgångar

Varulager m  m

Råvaror och förnödenheter 288 281 288

Färdig a varor och handelsvaror 819 577 336

Kort frist iga fordringar

Kundfordring ar 481 126 434

Fordring ar hos koncernföretag 388 - -

Övrig a fordring ar 1 998 55 108

Förutbetalda kostnader och upplupna intäk ter 301 139 95

Kassa och bank 14 484 2 002 1 941

Sum m a om sättningstillgångar 18 759 3 181 3 202

SUMMA TILLGÅNGAR 22 668 4 243 5 836

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget  kapital

Ak tiekapital 619 559 559

Nyem ission under reg istrering 82 - -

Fond för utveck ling sutg ifter 402 0 238

Överkursfond 16 682 - -

Balanserad vinst eller förlust 3 482 578 340

Årets resultat -2 137 1 987 3 265

Sum m a eget  kapital 19 130 3 123 4 402

Långfrist iga skulder

Övrig a skulder t ill k redit institut 546 620 565

Kort frist iga skulder

Skulder t ill k redit institut 74 111 111

Leverantörsskulder 2 156 334 499

Skulder t ill Koncernföretag - 0 74

Skatteskulder - 16 16

Övrig a kortfrist ig a skulder 106 9 55

Upplupna kostnader och förutbetalda intäk ter 656 30 115

SUM M A EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 668 4 243 5 836

Balansräkning, m oderbolaget (TSEK) 



  

Kassaflödesanalys, koncernen (TSEK) 

2021-04-01-

2021-06-30

2020-04-01-

2020-06-30

2021-01-01-

2021-06-30

2020-01-01-

2020-06-30

2020-01-01-

2020-12-31

Löpande verksam het

Resultat efter f inansiella poster -1 080 1 242 -2 691 1 021 891

Justering ar för poster som  inte ing år i kassaflödet m m - - - - -

Kassaflöde från den löpande verksam heten före förändring av rörelsekapital-1 080 1 242 -2 691 1 021 891

Kassaflöde från förändring ar i rörelsekapital

Ökning (-)/M inskning (+) av varulag er -458 -59 -483 -350 -116

Ökning (-)/M inskning (+) av rörelsefordring ar -2 434 -7 -2 343 -230 -534

Ökning (-)/M inskning (+) av rörelseskulder 1 981 394 2 043 369 644

Kassaflöde från den löpande verksam heten -1 991 1 571 -3 474 809 884

Investeringsverksam heten

Förvärv av im m ateriella anläg g ning stillg ång ar -164 - -164 -18 -238

Förvärv av m ateriella anläg g ning stillg ång ar -25 - -32 - -15

Läm nade deposit ioner -17 - -17 - -

Kassaflöde från investeringsverksam heten -206 0 -213 -18 -253

Finansieringsverksam heten

Nyem ission 18 903 - 18 903 - -

Em issionsutg ifter -2 619 - -2 619 - -

Em ission av teckning soptioner 40 - 41 42 42

Am ortering  av låneskuld -28 -28 -56 -56 -111

Förändring  utnytt jad checkk redit 0 -6 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksam heten 16 297 -33 16 270 -14 -69

Årets Kassaflöde 14 100 1 537 12 584 777 562

Likvida m edel vid årets början 505 697 2 016 1 455 1 455

Kursdifferens i likvida m edel -8 32 -3 35 0

Likvida m edel vid årets slut 14 597 2 267 14 597 2 267 2 016



DEFINITIONER OCH NYCKELTAL 

 

Resultat per aktie 

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

 

Genomsnittligt antal aktier 

Det genomsnittliga antalet aktier i Intellego technologies AB har beräknats utifrån en viktning av det 

historiska antalet utestående aktier i bolaget efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som 

respektive antal aktier varit utestående. Historiskt antal aktier samt nyckeltal per aktie är justerade för 

aktiesplit 1:28 genomförd i maj 2021. 

 

Soliditet 

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar). 

 
Avkastning på eget kapital 

Resultat efter skatt i relation till eget kapital. 

 

Avkastning på sysselsatt kapital 

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital. 

 

Sysselsatt kapital 

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder. 

 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

 

Kassaflöde per aktie 

Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

  



Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 

företagets verksamhet, ställning och resultat. 

 
 

STOCKHOLM 2021-08-19 
 

Styrelsen och verkställande direktören för 

INTELLEGO TECHNOLOGIES AB (publ) 

 
 
 
Claes Lindahl    Björn Wetterling 
Verkställande direktör    Styrelseordförande 
 
 
 
 
Per-Ola Rosenqvist    Henrik Börjesson 
Styrelseledamot    Styrelseledamot 
 
 
 
 
Anders Ardstål 
Styrelseledamot 
 
 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 
Kommande rapporter: 
Rapport för tredje kvartalet     2021-11-25  

Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2021  2022-02-24  

Rapport för första kvartalet 2022    2022-04-21  

Årsredovisning 2021    2022-05-12 

Rapport för andra kvartalet 2022    2022-08-25 

 

 
För ytterligare information kontakta: 
Claes Lindahl +46 73 534 46 34 

Claes.lindahl@intellego-technologies.com 

Mäster Simons väg 17, 3 tr 

170 66 Solna 

Intellego-technologies.com 

 

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021, kl 

08:00 CET. 

 

mailto:Claes.lindahl@intellego-technologies.com


 

 
 

 

 

 

 

 


