COT – Clean Oil Technology AB (publ):

Bokslutskommuniké avseende
perioden januari – december 2007.
• Rörelseintäkterna uppgick till 1.473 Tkr (917 Tkr)
• Resultat efter skatt uppgick till -8.301 Tkr (- 3.132 Tkr)
• Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr (-0,14 kr)
Under perioden genomförde COT – Clean Oil Technology AB (publ), inom
ramen för årsstämmans bemyndigande, en riktad nyemission om 10.000.000
aktier som tillförde Bolaget 20 MSEK före emissionskostnader. Beslutet om
emissionen fattades mot bakgrund av planerade lanseringar av nya produkter,
marknadsinvesteringar och en positiv bedömning av marknadsläget.
Med goda finanser har COT kunnat öka aktiviteterna inom i första hand
produktutveckling, utvärdering och verifiering, marknadsföring samt
uppbyggnad av företagets leveransberedskap. Detta innebar att rörelsens
kostnader ökade väsentligt jämfört med föregående räkenskapsår.
Affärer på den amerikanska kontinenten, bl a försäljning av COT OilProcessor™
till Mexico City Government, tog längre tid att slutföra än väntat, varför
intäkterna för andra halvåret 2007 blev lägre än prognostiserats, liksom årets
resultat. Varken förseningarna eller resultatet bör emellertid få någon långsiktig
betydelse för Bolaget.
Företaget utvecklar och marknadsför produkter för djuprening av smörj- och
hydrauloljor, under produktnamnet COT OilProcessor™. Sortimentet består för
närvarande av en applikation för större motorer (som i första hand marknadsförs
i Nordamerika), en nyutvecklad version för mindre motorer och växellådor samt
en applikation för hydraulik. Under andra halvan av 2008 kommer en
nyutvecklad produkt för större motorer att lanseras och gradvis ersätta den
tidigare modellen. Denna nya variant har bättre prestanda, är mindre
utrymmeskrävande och har de egenskaper som krävs för att nå framgång på
den europeiska marknaden.
Den mindre varianten är särskilt intressant för etanoldrivna motorer där
problemen med bränsleutspädning av smörjoljan är omfattande.
Den kommersiella potentialen är ojämförligt störst för motorapplikationerna
och under 2007 fokuserades marknadsföringsarbetet dels på att sälja
lastbilsapplikationen till stora flottor i Nordamerika, dels på att förbereda
introduktionen av personbilsfiltret på miljöbilsmarknaden där det förs
intressanta samtal och förhandlingar med många olika parter.
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Bolaget bedriver fortsatt ett positivt utbyte av information och erfarenheter
med både politiska företrädare och tjänstemän i stat, kommuner och landsting.
Syftet är att gemensamt stödja utvecklingen mot hållbara trafik- och transportsystem, där övergången till exempelvis etanol i både lätta och tunga fordon
medfört såväl problemställningar som möjligheter.
COT-aktien är noterad på Göteborgs OTC-lista sedan den 1 november 2004.
Per den 31 december 2007 uppgick antalet aktier i Bolaget till 37.007.158.

Tunga fordon
De största försäljningsvolymerna på kort sikt bedöms kunna uppnås i Nordamerika inklusive Mexiko. Där är principerna bakom COTs teknik välkända och
allmänt accepterade, samtidigt som branschstruktur och fordonsflottans
sammansättning gör det relativt sett enklare än i Europa att sälja icke
fabriksmonterad utrustning till exempelvis åkerier. Samtliga kunder som
nämnts i tidigare pressmeddelanden är fortfarande aktuella och projekten
befinner sig i utvärderingsfasen. Redan under första halvåret 2008 förväntas
flera avslut. I Mexico pågår provmontage och utvärderingar i samarbete med
bland annat Coca Cola Company och den mexikanska armén.
I Västeuropa är marknadssituationen för COT generellt sett mer komplicerad än
i Nordamerika. Marknaden kännetecknas av yngre fordonsflottor, annorlunda
miljökrav och hårdare styrning från fordonstillverkarna via leasing- och
serviceavtal. Bolaget gör emellertid bedömningen att lansering av den nya
versionen av COT OilProcessor™, i kombination med fortsatt arbete för att
påverka policies och upphandlingskrav, kommer att ge resultat. Lansering av
den nya versionen kommer att ske under andra halvåret 2008. Vidare ökar
intresset för användning av miljöbränslen i tung trafik, vilket på sikt gynnar
försäljningen av COTs produkter.
Under året har en distributionsorganisation etablerats i Ungern, med lovande
initial försäljning. COT ser med tillförsikt på utvecklingen i Östeuropa och flera
andra länder i området, där tunga fordon ofta körs mycket långa sträckor och
ägarna vårdar utrustningen väl.

Personbilar och lätta transportfordon
Under 2007 lanserades företagets nya produkt för mindre motorer och
växellådor (det s k personbilsfiltret). Produkten är ensam i sitt slag i världen
och erbjuder både djupfiltrering och förångningsenhet. Under 2008 kommer
produkten i första hand att erbjudas till fordonsägare med flottor av miljöbilar
och/eller lätta transportfordon, taxi etc.
Bolaget gör bedömningen att miljöbilsmarknaden har störst försäljningspotential. Etanoldrivna bilar uppvisar stora problem med bränsleutspädning av
smörjoljan och tillverkarna rekommenderar betydligt kortare oljebytesintervall
än för motsvarande bensindrivna alternativ. Problematiken blir alltmer känd
och både fordonsägare och tillverkare söker efter hållbara lösningar.
Marknadsföringsstrategin för den nya produkten utgår i mångt och mycket ifrån
Sverige, eftersom vi ligger långt framme internationellt med omställning till
miljöbränslen. Framför allt har våra största kommuner, regioner och landsting
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satt upp ambitiösa mål för miljövänligare transportsystem och COT bedriver
därför ett nära samarbete med flera aktörer för att få till stånd storskalig
implementering av sin teknik. Parallellt byggs också distributions-, montageoch serviceverksamhet upp i samarbete med externa parter.

Teknisk utveckling och leveranskapacitet
Utvecklingsarbetet med en ny generation av COTs produkter för fordonsmontage slutfördes under 2007 och seriemässig tillverkning inleds under
2008. Den nya filtergenerationen skiljer sig väsentligt från den tidigare.
Förutom en mindre storlek vilket underlättar montering medför ett nytt material
lättare vikt och hög motståndskraft mot vibrationer. Konstruktionen medför
också väsentligt snabbare och lättare filterbyte. Styrning av temperaturen
i och flödesvolymer till förångningsenheten har effektiviserats. Den nya
konstruktionen ger bättre prestanda och kan tillverkas i fler varianter och
storlekar om så önskas.
Provningsverksamhet genomförs regelmässigt och omfattningen kommer att
öka under 2008. Bland annat kommer COT i samarbete med LA Gruppen att
utrusta 20 st mindre bussar av typen Renault Trafic med personbilsfilter för
utvärdering på fordon med lång körsträcka.
Avsevärda resurser har under året använts för att öka företagets
leveransberedskap och COT har vid rapporttillfället en produktionskapacitet
som bedöms fullt tillräcklig.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Överenskommelse har träffats med Mexico City Government om köp av COT
OilProcessor™. Leveranser kommer att ske i skeppningar om 1.000 enheter i
den takt den lokala montageorganisationen tillåter. Totalt kan affären omfatta
ett väsentligt antal enheter under fyra år varav Bolaget räknar med att leverera
mellan 4.000 och 6.000 enheter under 2008.

Utsikter för 2008
Styrelsen ser mycket positivt på Bolagets utvecklingsmöjligheter, både på lång
sikt och inför fortsättningen av 2008. Intresset och acceptansen för COTs
teknik hos politiker, tillverkare och slutkunder ökade märkbart under 2007 –
inte minst i takt med ökade erfarenhet kring etanoldrift. Ett än högre oljepris
och den ökande insikten att byte av motor- och hydraulolja innebär onödiga
påfrestningar på miljön har stärkt COTs ställning. Bolaget förfogar över
nyutvecklade, effektiva och patentskyddade produkter inom den kraftigt
växande miljömarknaden.
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På de nordamerikanska marknaderna börjar marknadsbearbetningen ge resultat
med ökade volymer som resultat. Det är också försäljningen i Nordamerika som
förväntas generera huvuddelen av Bolagets intäkter under 2008.

Denna rapport har översiktligt granskats av Bolagets revisorer.
Styrelsen kommer föreslå att ingen utdelning lämnas.
Delårsrapport för januari – juni 2008 lämnas den 31 augusti 2008.
Årsstämma kommer att hållas torsdagen 29 maj 2008.
Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig inför årsstämman.
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COT - CLEAN OIL TECHNOLOGY AB
556598-5362
Resultaträkning (kkr.)

2007-01-01		2006-01-01
- 2007-12-31

Rörelsens intäkter

- 2006-12-31

1 473		

917

Rörelsens kostnader

-9 530		 -4 012

Rörelseresultat

-8 057		 -3 095

Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

345		
-589		

10
-47

Resultat från finansiella investeringar

-244		

-37

Resultat efter finansiella poster

-8 301		 -3 132

Årets preliminära resultat

-8 301		 -3 132
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Balansräkning

2007-01-01		2006-01-01
- 2007-12-31

- 2006-12-31

Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

48		
0		

69
2

S:a anläggningstillgångar

48		

71

Omsättningstillgångar			
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

4 492		
3 409		
10 225		

740
1 356
2 016

S:a omsättningstillgångar

18 126		

4 112

S:a tillgångar

18 174		

4 183

Eget kapital och skulder			
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Aktiekapital (37 007 160/23 007 158 aktier)
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S:a bundet kapital
Fritt eget kapital
S:a eget kapital

3 701		 2 301
13 382		 13 382
17 083		 15 683
-980		 -11 879
16 103		

3 804

Skulder			
Kortfristiga skulder

2 071		

379

S:a skulder

2 071		

379

18 174		

4 183

Ställda säkerheter

inga		

inga

Ansvarsförbindelser

inga		

inga

S:a eget kapital och skulder

Kassaflödesanalys (kkr)

2007-01-01		2006-01-01
- 2007-12-31

- 2006-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar och nedskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta

-8 057		 -2 850
21		
26
345		
10
-86		
-86

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

-7 777		 -2 900

Betald skatt
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0		

0

-2 059		
-3 753		
1 693		
-4 119		

-715
59
-123
-779

-11 896		 -3 679

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0		

-69

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0		

-69

20 600		
-500		

4 654
0

20 100		

4 654

Årets kassaflöde

8 204		

906

Likvida medel vid periodens början

2 021		

1 115

10 225		

2 021

Finansieringsverksamheten
Erhållit nyemission/aktieägartillskott
Lämnat aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid periodens slut
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