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Nettoomsättningen för Q1 2021 uppgick till 1 587 tkr (989 tkr).
Resultatet för Q1 2020 uppgick till 5 tkr (‐581 tkr).
Bolagets resultat per aktie 2021‐03‐31 uppgår till ‐0,000 kr (‐ 0,012 kr).
Under perioden har en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr sålts till Bosjökloster
Golfklubb samt installation påbörjats.
Årsredovisning för 2020 publicerades 5 mars 2021.
Bolaget höll ordinarie bolagsstämma den 26 mars 2021. På stämman gavs styrelsen
bemyndigande att besluta om nyemission med företräde för aktieägarna samt beslutades
om sänkning av aktiekapitalet för täckning av förlust.
Efter periodens utgång har Bolagsverket registrerat sänkning av aktiekapitalet samt
bemyndigandet.
Efter periodens utgång har styrelsen beslutat om nyemission med företräde för
aktieägarna med teckningstid 10 maj – 24 maj 2021.

____________________________________
Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer solenergiprodukter och solenergianläggningar för lantbruk,
ridhus och industri samt villor till privat‐ och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME. Visionen är egna
produkter inom förnyelsebar energi.
KUNSKAP ‐ ENGAGEMANG ‐ KVALITET
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VD har ordet
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Resultatförbättring och ökad nettoomsättning under Q1 2021
Resultatet för Q1 2021 uppgick till 5 tkr (‐581 tkr). Nettoomsättningen för Q1 2021 uppgår till 1 587 tkr (989 tkr).
Resultatförbättringen under Q1 2021 jämfört med samma period föregående år är frukten av ökad försäljning, bland
annat av en anläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Bosjökloster Golfklubb. Installationsstart av denna anläggning och
färdigställande av ett antal mindre har skett under perioden och avlöper enligt plan.
15% Grönt avdrag infördes 1 januari 2021 och 260 Mkr ytterligare i vårbudgeten 2021
I slutet av Q2 2020 meddelade regeringen 7 juli 2020 som slutdatum för ansökan om solcellsbidrag. För dem som
beviljats bidrag skall installationen vara genomförd innan 30 september 2021. Med anledning av det fortsatt stora
intresset för solceller innehåller regeringens vårbudget 2021 ytterligare 260 Mkr till bidrag. Bidragsnivån har vidare
sänkts från tjugo till tio procent och ges till dem som sökt så länge medlen räcker. Riksdagen godkände i december 2020
regeringens förslag om införandet av 15 % Grönt avdrag för privatpersoner på investeringssumman med start 1 januari
2021. Grönt avdrag kan liknas vid ROT‐avdrag och innebär visserligen en lägre summa än det tidigare tjugoprocentiga
bidraget, men också kraftigt förkortade ledtider då Grönt avdrag görs direkt på kundens faktura. Från slutet av Q4 2020
och vidare under Q1 2021 har vi noterat ett kraftigt ökat antal förfrågningar efter införandet av det Gröna avdraget.
Tillväxt under ledorden Kunskap – Engagemang ‐ Kvalitet
Bolaget har över åren byggt upp gedigna kunskaper inom marknads‐, kund‐ och installationskrav samt inte minst kring
huvudprodukten – solpanelerna – vilket gör att vi numera har ett noga utvalt sortiment av högkvalitativa paneler, samt
övriga komponenter så att varje kunds behov och önskemål kan tillgodoses. Vi har jobbat aktivt med att ta fram ett
vässat, men ändå flexibelt sortiment av främst europeisktillverkade solpaneler för att kunna göra större beställningar
till högre marginaler. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en
växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter på tak och mark inom lantbruk, hästgårdar och industri
men också villor. Pandemin har och kommer att fortsätta påverka under en obestämd tid framöver. Kundbesök
genomförs som vanligt, men med social distansering och hålls för det mesta utomhus. Mycket av vår verksamhet sker
redan utomhus då jag och mina medarbetare är ute på sälj‐ och installationsuppdrag under dagarna. Jag upplever att
intresset för solenergi alltjämt är stort, men virusets framfart har under året lett till viss ekonomisk försiktighet i
avvaktan på utgången.
Grunden lagd för expansion – nu tar vi nästa kliv
År 2021 och framöver är målsättningen fler försäljningsaktiviteter och en fortsatt ökad försäljning av större
solenergianläggningar inom Skåneregionen. Målsättningen är att nå en nettoomsättning på 30 Mkr inom en 3‐årsperiod.
Med flytt av verksamheten till ändamålsenliga lokaler i Staffanstorp i början av 2020 där Implementa har möjlighet att
växa samt rekrytering av egna montörer har grunden lagts för att kunna ta nästa kliv mot ett stabilt och långsiktigt
vinstgivande företag. För att uppnå detta ser jag ett behov av en utökad säljstyrka och fler egna montörer samt elektriker
för en expansion av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv under ledorden
Kunskap ‐ Engagemang ‐ Kvalitet. Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är
det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. För att ge bolaget möjlighet att kunna
förverkliga denna målsättning har styrelsen med stöd av bemyndigande givet på bolagsstämman 26 mars 2021 tagit beslut
om nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 10‐24 maj 2021.
Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd och välkomnar alla aktieägare samt andra intressenter att teckna aktier i denna
nyemission i vilken jag och min familj avser teckna hela vår andel.
Staffanstorp i april 2021
Margareta Krook, Tekn. Dr.
VD Implementa Sol AB

2(8)

Viktiga händelser under perioden
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Implementa Sol AB har tillsammans med ett flertal mindre solenergianläggningar sålt en solenergianläggning till ett
värde av 1,0 Mkr till Bosjökloster Golfklubb med installationsstart under Q1 2021. Solenergianläggningen, med en
toppeffekt på 124 kilowatt, kommer att installeras på byggnader och minska kostnaden för inköpt el avsevärt samtidigt
som det bidrar till en bättre miljö.
Årsredovisning för 2020 publicerades 2021‐03‐05.
Bolaget höll ordinarie bolagsstämma den26 mars 2021. Stämman beslutade att omvälja Arne Jakobsson, Margareta
Krook, Gert Thell och Helene Vester samt nyvälja Arvid Nyman som styrelseledamöter fram till bolagsstämma 2022.
Stämman beslutade välja Helene Vester till ordförande för styrelsen. Val av revisor var aktuellt på denna stämma.
Stämman beslöt välja Resursgruppen Ekonomi & Revision AB med auktoriserade revisorn Peter Honnér som
huvudansvarig på en tid av fyra år enligt bolagsordningen.
Stämman beslöt att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.
1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 802 225,16 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet
kommer aktiens kvotvärde vara 4,284 öre per aktie. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att
besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid
Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen för Implementa Sol AB (publ) att under tiden fram till nästa bolagsstämma,
besluta:
att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 428 400 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier
av serie B;
att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;
att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;
att emission får ske vid ett eller flera tillfällen;
att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt
att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en
expansion av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång
till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten.

Viktiga händelser efter perioden
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bolagsverket registrerade 8 april 2021 bemyndigande samt nedsättning av aktiekapitalet för täckning av förlust med
802 225,16 kr utan indragning av aktier beslutat av bolagsstämman 26 mars 2021.
Styrelsen har efter periodens utgång med stöd av bemyndigande givet på bolagsstämma 26 mars 2021 beslutat att öka
bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
Syftet med nyemissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av
verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för en
vidare expansion av verksamheten. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat:
att

öka bolagets aktiekapital med högst 421 633,25 kronor genom nyemission av högst 9 842 046 aktier av serie B
(med ett kvotvärde på 0:04284 kr per aktie);
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att
att
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att
att
att
att

att
att
att
att
att
att
att
att
att

för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:41 kronor;
emissionslikviden skall uppgå till högst 4 035 238,86 kronor;
emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B skall
berättiga till en (1) teckningsrätt. Nitton (19) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier av
serie B;
avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya
aktier skall vara den 30 april 2021;
aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 10 maj 2021 till och med den 24 maj 2021, med rätt
för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;
teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;
handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 10 maj till och med 19 maj 2021;
i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga
rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med
bolagsordningens paragraf 4;
teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 10 maj 2021 till och med den 24 maj 2021
på fastställt formulär;
betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 4 juni 2021 eller vid
förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;
vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 6 000 aktier;
handel med betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier ej skall ske;
vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;
de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår 2021;
sista dag för handel inklusive teckningsrätt är 28 april 2021;
handel med teckningsrätter kommer att ske på handelsplatsen NGM Nordic SME fr o m 10 maj 2021; samt
styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att
erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Periodens försäljning och resultat
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Resultatet för Q1 2021 för Implementa Sol AB uppgår
till 5 tkr (‐581 tkr). Nettoomsättningen under Q1 2021
uppgick till 1 587 tkr (989 tkr). Under Q1 2021
utgjorde 100 % (99 %) av nettoomsättningen intäkter
från solenergiprodukter. Resultatförbättringen jämfört
med samma period förra året är en följd av ökad
försäljning. Övriga intäkter på 3 tkr (27 tkr) bestod
huvudsakligen av intäkter för vinstdelning från
aktiehandel från NGM Nordic SME. Bolagets resultat
per aktie uppgår till ‐0,000 kr (‐0,012 kr).

Investeringar
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bolagets investeringar under Q1 2021 uppgår till 0 tkr (0 tkr) i immateriella rättigheter och 0 tkr (0 tkr) i materiella
anläggningstillgångar.

Likviditet
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bolagets likvida medel uppgick per 2021‐03‐31 till 578 tkr (417 tkr).

4(8)

Ägarstruktur
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Antalet aktier i Bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 46 749 718 aktier fördelade på 2 564 067 aktier
av serie A och 44 185 651 aktier av serie B. För motsvarande period 2020 uppgick antalet aktier i Bolaget till 46 649 718
aktier fördelade på 2 564 067 aktier av serie A och 44 085 651 aktier av serie B. Bolagets B‐aktie är sedan 16 december
2015 listad på NGM Nordic SME och handlas under kortnamnet IMSOL B. Minsta handelspost är 1 aktie.

Aktieägare

A‐aktier
(antal)
1 290 339

B‐aktier
(antal)
8 988

Röster
(%)
18,5

Kapital
(%)
2,8

0

6 891 480

9,9

14,7

252 093

675 632

4,6

2,0

Övriga aktieägare (ca 3 370 st)

1 021 635

36 609 551

67,0

80,5

Summa

2 564 067

44 185 651

100.0

100.0

Margareta Krook m familj
Didrik Hamilton m bolag
Dario Kriz m familj

2021
1/1‐31/3

2020
1/1‐31/3

2020
1/1‐31/12

Aktiekapital

2 805*

2 799

2 805

Reservfond

1 902

1 902

1 902

11 720

11 722

11 720

Balanserat resultat

‐15 007

‐14 205

‐14 205

Periodens resultat

5

‐581

‐803

1 425

1 637

1 419

Förändring eget kapital
(i tusen kronor)
Ingående balans

Överkursfond

Utgående balans

*Bolagsverket registrerade 8 april 2021 beslut på bolagsstämman 21 mars 2021 om sänkning av aktiekapitalet med 802 225,16 kr för täckning av förlust.
Aktiekapitalet uppgår efter sänkningen till 2 002 757,92 kr.

Redovisningsprinciper
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bolaget tillämpar från och med 2008 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Kvartalsrapporter
och årsredovisningar upprättas från och med 2015 enligt BFNAR 2012:1 (K3)

Bolagsstämma
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bolagsstämman kommer att hållas den 25 mars 2022 kl 10:00. Plats meddelas i samband med kallelse. Årsredovisning
för 2021 kommer att publiceras 3 veckor innan stämmodatum. Tidigare finansiella rapporter finns tillgängliga hos
Bolaget samt kan laddas ner via Bolagets hemsida www.implementa.se
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2021
1/1‐31/3

2020
1/1‐31/3

2020
1/1‐31/12

1 587

989

5 917

11

27

681

‐1 591

‐1 579

‐7 414

‐2

‐18

13

Skatt

0

0

0

Resultat

5

‐581

‐803

Resultaträkning
(i tusen kronor)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Kostnader inkl avskrivningar
Finansiellt netto

2021
31/3

2020
31/3

2020
31/12

0

0

0

67

2 832

71

Omsättningstillgångar

2 003

826

1 917

S:A TILLGÅNGAR

2 070

3 658

1 988

Eget kapital

1 425

1 637

1 419

645

2 021

569

2 070

3 658

1 988

Balansräkning
(i tusen kronor)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Skulder
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

Q1
2021

Q1
2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

1 598

1 016

6 597

7 359

2 673

956

1 489

1 328

11

‐550

‐766

‐678

‐1 642

‐1 378

‐1 038

‐1 296

2 070

3 658

1 988

3 929

4 983

4 313

4 350

6 203

Investeringar

0

10

81

0

0

0

10

89

Soliditet (%)

69

45

71

50

61

64

63

69

578

‐385*

917

308

1 041

731

673

1 772

Nyckeltal
(i tusen kronor)

Intäkter
Rörelseresultat före
avskrivningar
Balansräkning i sammandrag

Kassa vid periodens slut

*Outnyttjad checkkredit uppgick vid periodens slut till 115 tkr (191 tkr). Bolaget erhöll i Q2 2020 1 575 tkr i likvida medel som delbetalning för försäljning av bolagets
fastighet.
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2021
1/1‐31/3

2020
1/1‐31/3

2020
1/1‐31/12

Resultat efter finansiella poster

5

‐581

‐803

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

4

13

‐608

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

9

‐568

‐1 411

‐485

‐17

60

Förändring av kortfristiga fordringar

61

‐409

‐274

Förändring av kortfristiga skulder

76

337

‐96

‐339

‐657

‐1 721

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

0

0

0

Avyttr/invest materiella anläggningstillgångar

0

‐10

3 372

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

‐10

3 372

Nyemission

0

0

4

Förändring långfristiga skulder

0

‐26

‐1 046

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

‐26

‐1 042

‐339

‐693

609

917

308

308

‐339

‐693

609

578

‐385*

917

Kassaflödesanalys
(i tusen kronor)

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Förändring av lager

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

*Outnyttjad checkkredit uppgick vid periodens slut till 115 tkr (191 tkr). Bolaget erhöll i Q2 2020 1 575 tkr i likvida medel som delbetalning
för försäljning av bolagets fastighet.
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Ekonomisk information för år 2020/2021
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bokslutskommuniké:

12 februari 2021

Årsredovisning 2020:

5 mars 2021

Årsstämma 2020:

26 mars 2021

Delårsrapport Q1:

23 april 2021

Halvårsrapport Q2:

27 augusti 2021

Delårsrapport Q3:

22 oktober 2021

Bokslutskommuniké:

11 februari 2022

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna rapport
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Företagets riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2020 (not 3 och 20, sid 17‐18 respektive sid 19‐20). Några generella
förändringar i denna riskbild förekommer inte.

Juridisk friskrivning
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Denna rapport innehåller uttalanden om framtiden i form av uppskattningar. Framtidsbedömningar gäller endast per
det datum de görs. Tillväxt‐ och utvecklingsverksamhet är i likhet med framtidsbedömningar förenade med risker och
osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika från det som skrivs i denna rapport.
RAPPORTEN HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Staffanstorp 23 april 2021

Helene Vester
Ordförande

Margareta Krook
VD, styrelseledamot

Arne Jakobsson
Styrelseledamot

Arvid Nyman
Styrelseledamot

Implementa Sol AB (publ)
Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp
Tel: 0732-06 45 00
web: www.implementa.se
e-post: info@implementa.se
VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook
Styrelseordförande: Helene Vester
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Gert Thell
Styrelseledamot

