Bokslutskommuniké avseende COT – Clean Oil Technology AB (publ)
för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.

Verksamhet
Bolaget har utvecklat produkten COT Oil Refiner System, för eliminering av skadliga utspädningar (främst
vatten och luft) för diverse industriella oljor. Produkten leder till betydligt mindre slitage på rörliga delar i olika
driftssystem och förlängd livstid för driftsoljor med stora positiva miljöeffekter.
COT-systemet, med sin huvudprodukt COT Oil Refiner, bygger i huvudsak på principen med energitillförsel i
form av punktvärme (patenterad i ett flertal länder) och därmed skapa optimala förutsättningar för
avdunstning av skadliga flytande föroreningar i oljor.
Verksamheten 2016
• Rörelseintäkterna uppgick till 173 tkr (161 tkr)
• Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2 911 tkr (-2 180 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till -0.18 kr (– 0,19 kr)

Bolagsstämma
Bolagsstämman kommer att hållas i Göteborg den 15 maj 2018, klockan 13.00.

Redovisningsprinciper för utvecklingskostnader
Bolaget har sedan 2015 i sin redovisning använt principen att aktivera upparbetade utvecklingskostnader i
balansräkningen. Under 2017 har bolaget aktiverat ytterligare 1 532 tkr kronor i utvecklingskostnader avseende
projektet COT Oil Refiner System.

Väsentliga händelser under 2017
Årsstämman i maj 2017 gav bolagets styrelse mandat att ”vid ett eller flera tillfällen” genomföra en riktad
nyemission på sammanlagt maximalt 5 000 tkr till i huvudsak bolagets tio största aktieägare. Styrelsen beslutade i
juni månad att genomföra en nyemission på 5 000 tkr till teckningskursen 1 krona per aktie vilket motsvarar
aktiens kvotvärde. Nyemissionen blev fulltecknad och ökade bolagets aktiekapital till 16 077 tkr.
Bolaget har under verksamhetsåret breddat sitt samarbete med internationella teknikpartner för att verifiera
produkten för än bredare marknadssegment, såväl tekniskt som geografiskt. Bolaget erhöll i december ett
ekonomiskt marknadsstöd från NOPEF för förstudier och lansering av produkten till Sydamerika varifrån
förfrågningar inkommit från gruv- och fiskeindustrin.
Order har inkommit från bolag med krävande maskinutrustning där den nyutvecklade funktionen med förmåga
att även eliminera bunden luft för första gången kommer att installeras.

Utsikter 2018
Bolaget har under 2017 färdigutvecklat kompletterande teknik som ökar produktens marknadssegment
ytterligare. Våren 2018 kommer bolaget att delta på minst två mässor och har engagerat marknadskonsult för
att intensifiera arbetet med att presentera produkten internationellt. Bolaget kommer också under våren 2018
att aktivera sin digitala marknadsföring.

Förutom ett mycket framgångsrikt utvecklingsarbete möter produkten stort intresse ute på marknaden. Som
tidigare har kommunicerats så är det dock en relativt lång process från första möte till order. Vi planterar dock
kontinuerligt nya ”frön” som vi har stora förhoppningar i framtiden ska leda till betydande order. Det viktiga för
bolaget är att finna en balans mellan marknadsföringsgasen och likviditetsbromsen. Vi har en produkt som väl
uppfyller sin avsedda funktion. Marknaden finns där. Nu ska vi bara tålmodigt vänta på att våra frön ska gro.

Miljöpåverkan
COT bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt.
Likviditet och löpande drift
Bolagets likviditet uppgick per den 31 december 2017 till ca 2,0 Mkr. Dessa medel beräknas finansiera den
löpande driften fram till sommaren. Styrelsen kommer tidigt innevarande år att ta fram en plan för att skapa
en välbalanserad kapitalstruktur och att säkerställa finansieringen t o m sommaren 2019.

Clean Oil Technology Inc
Etableringen av dotterbolag i USA genomfördes under våren 2009. Clean Oil Technology Inc. i Chicago, Illinois.
Moderbolagets ägarandel uppgår vid 2017 års utgång till 92,31%. Bolagets verksamhet har under 2017 varit i
stort sett vilande.

Förslag till behandling av förlust
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att årets förlust 2 911 163 kronor överförs i ny räkning.

Bolagets Årsredovisning presenteras 10 april på bolagets hemsida. Nästa kvartalsrapport lämnas 2 maj.
Magnus Lindstam
VD

RESULTATRÄKNING (SEK)
2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

172 974
0
172 974
3 017 782
-74 316

126 166
34 940
161 106
- 2 227 619
-141 964

- 2 919 123

- 2 208 477

20 072
-12 114
7 961

35 108
- 6 867
28 241

Resultat efter finansiella poster

- 2 911 162

- 2 180 236

Periodens resultat

- 2 911 162

- 2 180 236

Försäljning
Övriga rörelseintäkter
Omsättning
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat före finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiell verksamhet

-

BALANSRÄKNING (SEK)
2017-12-31

2016-12-31

Anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
S:a anläggningstillgångar

5 841 680
282 706
822 425
6 946 811

4 309 427
285 394
700 892
5 295 713

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
S:a omsättningstillgångar

349 708
211 880
1 997 264
2 558 852

208 256
2 335 111
2 543 367

S:a tillgångar

9 505 663

7 839 080

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering
Reservfond
Fond för utvecklingskostnader

16 077 990
13 382 015
3 816 523

11 077 991
104 825
13 382 015
2 284 270
26 849 101

Överkursfond
Balanserad förlust
Årets Resultat

58 181 146
-79 343 348
-2 911 163

58 181 146
-75 630 859
-2 180 236

9 203 164

7 219 152

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

302 499

619 928

S:a skulder

302 499

619 928

9 505 663

7 839 080

Eget kapital och skulder

Summa Eget Kapital

S:a eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

inga
inga

