
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 31 MARS 2022



Triboron International AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Finansiell utveckling i korthet

Första kvartalet 2022

 Nettoomsättningen uppgick till 54 (185) TSEK.
 Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (52) TSEK.
 Rörelseresultatet uppgick till -3 224 (-3 628) TSEK.
 Resultatet efter skatt uppgick till -3 224 (-3 628) TSEK.
 Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,06 (-0,12) SEK.
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 012 (-4 272) TSEK.
 Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 820 (9 285) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 Ännu ett positivt bränsletest med Triboron genomfördes, denna gång med ett äldre fordon. 
Testet visade väsentligt lägre dieselförbrukning.

 Triborons teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 uppfyller f.n. inte spridningskraven för 
notering.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 Nytt bränsletest med Triboron visar väsentligt lägre förbrukning också för bensinbilar.

Jan - mar Jan - mar Jan - dec

(TSEK) 2022 2021 2021

Nettoomsättning 54 185 652

Rörelseresultat, EBIT -3 224 -3 628 -15 170

Periodens resultat -3 224 -3 628 -15 172

Resultat per aktie -0,09 -0,12 -0,44

Soliditet, % 87 88 73

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 012 -4 272 -11 290
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VD:s kommentar
Årets första kvartal har varit stökigt på våra marknader.
Oljepriset, som steg kraftigt redan under slutet av 2021,
skenade efter Rysslands militära angrepp på Ukraina.
Dessutom har vi sett ökad inflation på allt fler varor och
fortsatta störningar i leveranskedjor världen över.

Som en följd av denna turbulenta utveckling, har våra
befintliga och potentiella kunder agerat avvaktande, då
fokus primärt vänts mot att hantera den egna affären på
kort sikt. Detta syns också i våra försäljningssiffror under
kvartalet och vår redovisade omsättning är därmed lägre
än motsvarande kvartal under föregående år. 

Triboron har under 2021 uppvisat enastående resultat när
det gäller bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp under
verkliga förhållanden för dieselfordon i miljöklass Euro 5 och 6. Nya tester som vi genomfört under 
det första kvartalet uppvisar betydande minskningar även för äldre dieselbilar, något som är mycket 
positivt med tanke på att en ansenlig del av den Europeiska fordonsflottan ännu inte uppfyller nya 
strängare utsläppskrav.

Under april 2022 har vi också genomfört motsvarande tester med en bensinbil i miljöklass Euro 5. 
Även här visar testresultaten mycket goda resultat med en genomsnittlig bränsle- och 
utsläppsminskning på 4,6 procent.

Jag vill trycka på att dessa testresultat är oerhört bra ur ett branschperspektiv. RDE-testerna (Real 
Driving Emissions), som är ett officiellt regulatorisk certifieringstest inom EU, har genomförts av det 
oberoende brittiska testföretaget Emissions Analytics och pekar alla på samma sak. Triborons 
produktutbud är unikt i såväl verkningsgrad som enkelhet för att minska bränsleförbrukning och 
miljöskadliga utsläpp från en överväldigande majoritet av de fordon som rullar på vägarna idag.

I ett längre perspektiv är högre bränslepriser positivt för Triboron. Ett ökat kostnadstryck på 
branscher som transport, jordbruk, flyg, försvar med flera medför, allt annat lika, ett ökat behov av 
besparingar för att inte förlora i lönsamhet. I tillägg har investerare och politiska makthavare fortsatt
starkt fokus på miljö- och klimatmål, inte minst efter FN:s senaste klimatrapport. Jag är därför 
övertygad om att vi kommer se en ökande efterfrågan på vår teknologi när den rådande 
osäkerheten på våra marknaden klingar av.

Pär Krossling

VD Triboron
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Kort om Triboron
Triboron International AB är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar och marknadsför 
produkter under varumärket Triboron. Triboron är en ny och effektiv additivteknologi som används i
bränslen, oljor och fetter i ett brett spektrum av fordon och maskiner. Produkterna bygger på en 
unik, patenterad teknik för att minska mekanisk friktion, motverka bakteriebildning och förbättra 
rengöring i förbränningssystem.

Triborons teknik bygger på grundämnet Bor (B) med atomnummer 5. Vissa borföreningar har 
extremt goda smörjegenskaper och Bolagets stora vetenskapliga genombrott är förmågan att lösa 
upp en låg koncentration av bor i en klar, stabil vätska. 

Triborons teknik ger omedelbara miljöeffekter genom den kraftigt minskade bränsleförbrukningen. 
Det är förmodligen den snabbaste och mest kostnadseffektiva tekniken för att minska 
klimatutsläppen.

Vår teknologi är resultatet av omfattande forskning, laboratorietester och test i fält. Triboron har 
referensprov som visar på stabilitet efter mer än 15 år och har mer än 15 miljoner driftstimmar i fält. 

Triborons målsättning är att lansera produkten internationellt, såväl via OEM som via egen 
produktion för speciella ändamål.
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Nyckeltal
Jan - mar Jan - mar Jan - dec

(TSEK) 2022 2021 2021

Nettoomsättning 54 185 652

EBITDA -2 575 -2 454 -10 921

EBITDA-marginal Neg. Neg. Neg.

Rörelseresultat, EBIT -3 224 -3 628 -15 170

Rörelsemarginal Neg. Neg. Neg.

Periodens resultat -3 224 -3 628 -15 172

Vinstmarginal Neg. Neg. Neg.

Resultat per aktie -0,06 -0,12 -0,44

Soliditet, % 87 88 73

Balansomslutning 11 892 17 411 18 722

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 012 -4 272 -11 290

Medelantalet anställda under perioden 3 4 3,8

Nyckeltalsdefinitioner
Nedan anges Triborons definitioner av ett antal nyckeltal som används i delårsrapporten. Dessa 
nyckeltal har, om inget annat anges, inte reviderats. Dessutom bör dessa nyckeltal, såsom Triboron 
har definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används av andra 
bolag. Dessa nyckeltal definieras inte alltid på samma sätt och andra bolag kan ha beräknat dem på 
ett annat sätt än Triboron.

Definition Motivering

Rörelsemarginal Rörelseresultat i relation till 
nettoomsättning.

Bolaget anser att rörelsemarginal är ett 
användbart nyckeltal tillsammans med 
omsättningstillväxt vid övervakning av 
värdeskapande.

EBITDA Rörelseresultat före av- och 
nedskrivningar av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar.

Bolaget har valt att visa nyckeltalet EBITDA 
då detta visar rörelsens underliggande 
resultat rensat från effekten av 
avskrivningar vilket ger ett mer jämförbart 
resultatmått över tid då avskrivningar avser 
historiska investeringar.

EBITDA-marginal EBITDA i procent av 
nettoomsättning.

Bolaget anser att EBITDA-marginal är ett 
användbart nyckeltal tillsammans med 
ökning nettoomsättning vid övervakning av 
värdeskapande.

Vinstmarginal Periodens resultat efter skatt
i relation till 
nettoomsättning.

Nyckeltal som visar hur mycket värde som 
tillfaller aktieägarna i Bolaget.

Resultat per aktie Periodens resultat efter skatt
i relation till genomsnittligt 
antal utestående aktier.

Nyckeltal som visar Bolagets resultat per 
aktie och underlättar beräkning av 
vinstmultipel.

Soliditet Eget kapital i relation till 
totala tillgångar.

Bolaget har valt att redovisa nyckeltalet 
soliditet då det visar på Bolagets 
fortlevnadsgrad.
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Finansiell utveckling
Redovisnings- och värderingsprinciper

Triboron International AB:s (publ) årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). 

Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen kap. 9, delårsrapporter.

Januari-mars 2022

Triboron är fortfarande i ett utvecklingsskede och ett antal teknikutvecklingstester och 

produktverifieringar pågår. De positiva resultaten från genomförda RDE tester har inneburit ett ökat

intresse och dialoger pågår med ett antal större potentiella kunder.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 54 (185) TSEK. De enskilt största leveranserna 

har skett till Mekonomen. Övriga variationer i nettoomsättningen är hänförliga till tidigare 

lageruppbyggnad hos distributörerna. Bolagets distributörer lagerför Triboron i sina depåer och 

faktureras vid beställningstillfället. Distributörsverksamheten är under uppbyggnad och bolagets 

fakturering variera relativt kraftigt från kvartal till kvartal.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (52) under första kvartalet och består av aktiverade 

utvecklingskostnader avseende Triboronteknologin. Bolaget har ingen anställd personal som utför 

utveckling, utan all utveckling utförs av konsulter.

Kostnader

Kostnader för handelsvaror under kvartalet uppgick till 30 (43) TSEK.

Övriga externa kostnader under första kvartalet uppgick totalt till 1 721 (1 011) TSEK. Jämfört med 

föregående år har framför allt kostnaderna för produkttester ökat. 

Personalkostnader har under första kvartalet minskat till 884 (1 624) TSEK.  Medelantalet anställda var 3

(4) under första kvartalet.  Kostnadsminskningen förklaras av föräldraledighet, färre anställda samt 

att kostnadsbesparingar genomförts.

Bolagets avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 649 (1 174) 

TSEK för kvartalet.

Resultat

Kvartalets rörelseresultat EBIT uppgick till -3 224 (-3 628) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till

-3 224 (-3 628) TSEK. 

Skatt

Under perioden 1 januari 2021 - 31 mars 2022 och perioden 1 januari 2020 - 31 mars 2021 

redovisade Bolaget inte någon skatt.
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Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 012 (-4 272) TSEK för kvartalet. Den 

största skillnaden mot föregående års kassaflöde är hänförligt till betalning av emissionskostnader. 

Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 5 820 (9 285) TSEK.

Investeringar

Triboron investerar löpande i utveckling av Bolagets tekniska plattform. Investeringarna i materiella 

anläggningstillgångar är begränsade och består främst av inventarier. Investeringarna i immateriella

anläggningstillgångar består av aktiverade kostnader för utveckling av Triborons teknologi. Bolagets 

investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 331 TSEK vilket 

motsvarar en minskning med 199 TSEK jämfört med motsvarande period föregående år då de 

uppgick till 530 TSEK. 

Finansiell ställning

Totala tillgångar

Per den 31 mars 2022 uppgick Bolagets totala tillgångar till 11 892 (17 411) TSEK varav 4 847 (6 

945) TSEK utgjorde anläggningstillgångar och 7 045 (10 466) TSEK utgjorde omsättningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar

Triborons immateriella anläggningstillgångar består främst av balanserade utgifter för 

utvecklingsarbeten. Per den 31 mars 2022 uppgick de immateriella anläggningstillgångarna till 4 

711 (6 768) TSEK. Samtliga immateriella anläggningstillgångar skrivs av på 5 år. 

Nedskrivningsbehovet på dessa tillgångar prövas vid indikationer på att det redovisade värdet 

överstiger återvinningsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar

Triborons materiella anläggningstillgångar består av inventarier, verktyg och installationer. Per den 

31 mars 2022 uppgick materiella anläggningstillgångar till 86 (127) TSEK. Triboron har inga tillgångar

som är leasade eller som det finns inteckningar för.

Finansiella anläggningstillgångar

Bolagets finansiella anläggningstillgångar består av aktier i vilande dotterbolag. De finansiella 

anläggningstillgångarna uppgick per den 31 mars 2022 till 50 (50) TSEK.

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 10 397 TSEK (15 362). Soliditeten per 2022-03-31 var 87 

(88) procent.

Personal

Den operativa organisationen vid kvartalets utgång bestod av 6 (6) personer (heltidsekvivalenter), 

varav 3 (4) är anställda och 3 (2) är kontrakterade konsulter.
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Framtidsutsikter

Det är ledningens bedömning att efterfrågan är långsiktigt ökande på de marknader där Bolaget är 

verksamt. Framtida resultatförbättringar beräknas komma från ökad försäljning, breddat produkt- 

och tjänsteutbud, ökad andel licensintäkter och andra återkommande intäkter samt efterhand 

förbättrade priser och mer lönsamma affärsmodeller. Triboron lämnar inga resultat- eller 

omsättningsprognoser.

Riskfaktorer

Triboron är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet i högre eller mindre 

grad. Bolaget påverkas bland annat av verksamhetsrelaterade risker såsom rekrytering, 

projektrisker, större kunders utveckling och kundförluster. Marknadsrelaterade risker inkluderar 

konkurrensförutsättningar, konjunkturrisker, patent mm. Finansiella risker inkluderar potentiella 

brister i den finansiella rapporteringen, likviditetsrisk samt risken för otillräckligt rörelsekapital. 

Ingen förändring har skett vad gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan den senast 

lämnade årsredovisningen för 2021, som finns publicerad på bolagets hemsida.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Offentliggörande

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna 

information är sådan information som Triboron International AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 klockan 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Pär Krossling, VD
Tel: +46 70 819 64 66
E-post: par.krossling@triboron.com

Jan Norman, CFO
Tel: +46 73 433 25 10
E-post: jan.norman@triboron.com 
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Resultaträkning

Jan - mar Jan - mar Jan - dec

2022 2021 2021
(TSEK) Ej reviderat Ej reviderat Reviderat

Nettoomsättning 54 185 652
Aktiverat arbete för egen räkning 0 52 177
Övriga rörelseintäkter 20 0 0
Summa intäkter 74 237 829

Handelsvaror -30 -43 -664
Övriga externa kostnader -1 721 -1 011 -5 564
Personalkostnader -884 -1 624 -5 494
Avskrivningar -649 -1 174 -4 249
Övriga rörelsekostnader -14 -13 -28
Rörelseresultat (EBIT) -3 224 -3 628 -15 170

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -2
Finansnetto 0 0 -2

Resultat före skatt (EBT) -3 224 -3 628 -15 172

Periodens resultat -3 224 -3 628 -15 172
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Balansräkning
31 mar 31 mar 31 dec

2022 2021 2021
(TSEK) Ej reviderat Ej reviderat Reviderat

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 11 842

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingskostnader 4 168 6 132 4 469
Patent, varumärken samt liknande rättigheter 543 636 550
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 711 6 768 5 019

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 86 127 96
Summa materiella anläggningstillgångar 86 127 96

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 50 50 50 
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 50 50 

Summa anläggningstillgångar 4 847 6 945 5 165

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror 576 518 587
Summa varulager 576 518 587

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 38 159 142
Övriga fordringar 265 154 435
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 346 350 230
Summa kortfristiga fordringar 649 663 807

Kassa och bank 5 820 9 285
 

321
   
Summa omsättningstillgångar 7 045 10 466 1 715

SUMMA TILLGÅNGAR 11 892 17 411 18 722
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Balansräkning forts.

31 mar 31 mar 31 dec
2022 2021 2021

(TSEK) Ej reviderat Ej reviderat Reviderat

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 541 1 027 1 027
Fond för utvecklingsutgifter 4 168 5 746 4 383
Ej registrerat aktiekapital/Pågående nyemission 0 0 513
Summa bundet eget kapital 5 709 6 773 5 923

Fritt eget kapital
Överkursfond 93 064 83 775 93 064
Balanserat resultat -85 152 -71 558 -70 194
Periodens resultat -3 224 -3 628 -15 172
Summa fritt eget kapital 4 688 8 589 7 698

Summa eget kapital 10 397 15 362 13 621

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 419 797 1 665
Övriga skulder 71 125 330
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 005 1 127 3 106
Summa kortfristiga skulder 1 495 2 049 5 101

Summa skulder 1 495 2 049 5 101

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 892 17 411 18 722
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Förändring av eget kapital

(TSEK)
Aktie-

kapital

Ej
registrerat

aktiekapital

Fond för
utvecklings-

utgifter
Överkurs-

fond

Övrigt
fritt eget

kapital

Summa
eget

kapital

Eget kapital 2020-12-31 770 257 6 073 83 775 -71 884 18 991

Slutförd nyemission 257          - 257

Pågående nyemission    513 12 328 12 841
Kostnader hänförliga till
nyemission -3 060 -3 060
Aktieteckning 
teckningsoptioner

 
0 21 21

Fond för utvecklingsavgifter 1 591 -1 591
Avskrivning utvecklingsavgifter -3 281 3 281
Resultat jan - dec 2020 -15 172 -15 172

Eget kapital 2021-12-31 1 027 513 4 383 93 064 -85 366 13 621

Slutförd nyemission 514 -513                    
 

-1           
Fond för utvecklingsavgifter 280 -280
Avskrivning utvecklingsavgifter -495 495
Resultat jan - mar 2022 -3 224 -3 224

Eget kapital 2022-03-31 1 541 0 4 168 93 064 -88 376 10 397
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Kassaflödesanalys

Jan - mar Jan - mar Jan - dec
2022 2021 2021

(TSEK) Ej reviderat Ej reviderat Reviderat

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -3 224 -3 628 -15 170
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 649 1 174 4 249
Erlagd ränta 0 0 -2
Betald skatt -121
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 575 -2 454 -11 044
före förändring av rörelsekapitalet

Förändringar i den löpande verksamhetens 
tillgångar
Förändring av varulager 11 15 -54
Förändring av kundfordringar 104 269 286
Förändring av kortfristiga fordringar 54 -19 -1 568
Förändring av kortfristiga skulder -3 606 -2 083 1 090
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 012 -4 272 -11 290

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -331 -530 -1 825
Minskning av finansiella fordringar 11 841 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 11 511 -530 -1 825

Finansieringsverksamheten
Nyemission och andra ägartillskott 0 8 658 8 007
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 8 658 8 007

PERIODENS KASSAFLÖDE 5 499 3 856 -5 108

Likvida medel vid periodens början 321 5 429 5 429
Likvida medel vid periodens slut 5 820 9 285 321
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Aktiekapital och ägarförhållanden
Central Värdepappersförvaring

Aktierna i Triboron är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB,

Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. ISIN-koden för Bolagets A-aktie är

SE 0010600411 och B-aktie är SE0010600429.

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 541 012,67 SEK fördelat på 51 367 089 utestående aktier. Bolaget har två 

aktieslag, A-aktier och B-aktier. En A-aktie ger tio (10) röster och en B-aktie en (1) röst. Samtliga aktier har 

lika andel av Bolagets resultat och utdelning. Aktiernas kvotvärde är 0,03 SEK.

Bolaget har för närvarande fyra aktiebaserade incitamentsprogram utestående bestående av 

teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, 2020/2023:2, 2021/2024:1, 2021/2024:2 vilka beskrivs nedan.

Serie 2020/2023:1

Den 27 maj 2020 beslutade årsstämman om emission av 660 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, 

vilka tecknades av dotterbolaget Triboron Incentive AB. 484 820 teckningsoptioner av denna serie har överlå-

tits fram till och med 2021-12-31. Samtliga optioner i denna serie berättigar till teckning av 717 855 nya akti-

er (antalet justerat för emissionen 2021) av serie B i Bolaget under perioden från och med den 2 maj 2023 till

och med den 30 juni 2023. Teckningskursen för de optioner som tilldelats är 4,0160 per aktie och varje op-

tion berättigar till teckning av 1,0877 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av denna serie kom-

mer aktiekapitalet att öka med maximalt 21 538 SEK.

Serie 2020/2023:2

Den 3 december 2020 beslutade styrelsen, med stöd av stämmans bemyndiganden, om emission av 8 553 

545 teckningsoptioner av serie 2020/2023:2, vilka tecknades av befintliga aktieägare i Triboron och allmän-

heten som del av företrädesemission av units. Units bestod av en B- aktie och en teckningsoption av denna 

serie, och emissionen genomfördes under december 2020 - januari 2021. Optioner i denna serie berättigar 

till teckning under två kvarvarande lösenperioder - 1 juni 2022 till 15 juni 2022 eller 1 juni 2023 till 15 juni 

2023 - av ytterligare maximalt 2 840 635 B-aktier till en lösenkurs som uppgår till 70% av genomsnittskursen 

före lösenperioden, lägst 2,00 SEK och högst 8,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av denna 

serie kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 85 219 SEK.

Serie 2021/2024:1
Årsstämman 2021-05-27 beslutade att emittera 2 601 797 teckningsoptioner vilka tecknades av dotterbola-

get Triboron Incentive AB. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget. Optioner-

na emitterades för framtida allokering till ledande befattningshavare. Tilldelning av totalt 1 320 539 optioner 

har skett per 2021-12-31. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna aktier i Bolaget till och med 2024-07-29. 

Teckningskursen ska uppgå till 150% av den volymviktade genomsnittliga kursen för bolagets aktie under de 

tio närmast föregående handelsdagarna före den första dagen i den tilldelningsperiod aktuella teckningsop-

tioner tilldelats. Vi fullt utnyttjande av teckningsoptionerna enligt denna serie kommer aktiekapitalet att öka 

med maximalt 78 054 SEK.
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Serie 2021/2024:2

Den 22 december beslutade styrelsen, med stöd av stämmans bemyndigande, om emission av 17 122 363 

units bestående av en B-aktie och en teckningsoption. Teckningsoptioner i denna serie berättigar till teckning

under tre lösenperioder, 1 juni 2022 till 15 juni 2022, 1 juni 2023 till 15 juni 2023 eller 1 juni 2024 till 15 juni 

2024 av ytterligare maximalt 5 707 454 B-aktier. Lösenkursen uppgår till 70% av ett volymvägt genomsnitt av 

betalkurserna under 10 handelsdagar närmast före lösenperioden, dock lägst 1,50 SEK och högst 8,00 SEK 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av denna serie kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 

171 224 SEK.

Utdelningspolicy

Triboron har hittills inte lämnat någon utdelning till Bolagets aktieägare. Triboron är ett tillväxtbolag och 

Bolagets kassaflöde avses under kommande åren användas för att finansiera fortsatt utveckling och fortsatt 

expansion varför någon utdelning inte förväntas lämnas.

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare vid periodens utgång var 1 705 (1 788). Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 

31 mars 2022.

Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt aktier % röster % ägande

Kent Sander 1 342 850 2 743 637 4 086 487 20,04 % 7,96 %

Christian Dahl Services AB 400 000 3 244 527 3 644 527 8,98 % 7,10 %

Peter Gyllenhammar AB 3 000 000 3 000 000 3,72 % 5,84 %

Olle Heigard  1 326 800 1 574 203 2 901 003 18,39 % 5,65 %

Hans Stråberg 2 340 270 2 340 270 2,90 % 4,56 %

INO3 AB 2 239 728 2 239 728 2,78 % 4,36 %

Carl Henric Svanberg 1 963 836 1 963 836 2,43 % 3,82 %

Henry Sténson 188 320 1 409 130 1 597 450 4,08 % 3,11 %

BBECY AB 1 002 058 1 002 058 1,24 % 1,95 %

Tommy Lindblom 570 050 570 050 0,71 % 1,11 %

Övriga 28 021 680 28 021 680 34,73 % 54,55 %

Summa 3 257 970 48 109 119 51 367 089 100 % 100 %
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Frågor Kring rapporten besvaras av:

Pär Krossling, VD
Tel: 070-819 64 66
par.krossling@triboron.com

Jan Norman, CFO
Tel: 073-433 25 10
jan.norman@triboron.com

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport jan-juni 2022 …………………….19 augusti 2022
Delårsrapport jan–sep 2022.......................18 november 2022
Bokslutskommuniké 2022..........................Ännu ej fastställt

Bolagsstämma

Årsstämma.................................................30 maj 2022

Tel: 08 643 10 00 · Gunnebogatan 34 · 163 53 Spånga
E-post: info@triboron.com · www.triboron.com

16


	 Första kvartalet 2022
	 Väsentliga händelser under perioden
	Väsentliga händelser efter periodens utgång
	VD:s kommentar
	 Kort om Triboron
	 Nyckeltal
	Nyckeltalsdefinitioner

	 Finansiell utveckling
	 Redovisnings- och värderingsprinciper
	 Januari-mars 2022
	 Nettoomsättning
	 Kostnader
	 Resultat
	 Skatt
	 Kassaflöde och likviditet
	 Investeringar

	 Finansiell ställning
	 Totala tillgångar
	 Immateriella anläggningstillgångar
	 Materiella anläggningstillgångar
	 Finansiella anläggningstillgångar
	 Eget kapital

	 Personal
	 Framtidsutsikter
	 Riskfaktorer
	 Granskning av revisor
	 Offentliggörande

	E-post: jan.norman@triboron.com
	 Resultaträkning
	 Balansräkning
	 Balansräkning forts.
	 Förändring av eget kapital
	 Kassaflödesanalys
	 Aktiekapital och ägarförhållanden
	 Central Värdepappersförvaring
	 Aktiekapital
	 Utdelningspolicy
	 Ägarförhållanden
	 Frågor Kring rapporten besvaras av:
	 Kommande rapporttillfällen
	 Bolagsstämma



