COT – Clean Oil Technology AB (publ):

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden
januari – december 2009.
• Rörelseintäkterna uppgick till 710 tkr (-902 tkr)
• Resultatet uppgick till -9.071 tkr (- 10.503 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,25 kr)
Rörelseintäkterna rensat för en återtagen affär 2008 uppgick till 710 tkr (388 tkr).
Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 9.755 tkr (9.695 tkr).
Under perioden genomförde COT – Clean Oil Technology AB (publ), inom ramen för
årsstämmans bemyndigande, en riktad nyemission om 5.000.000 aktier till ett antal befintliga
större aktieägare vilket tillförde bolaget 5.000 tkr. Styrelseledamöter har i ovanstående
emission tecknat 2.500.000 aktier.
Nyemissionen säkrade COT:s behov av likvida medel för verksamhetsåret 2009. Årsstämman
beslutade i juni 2009 att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa ordinarie årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, genomföra nyemission av högst 10.000.000 (tio miljoner) nya
aktier. Emission skall kunna ske med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt.
Bolagets aktie är listad sedan den 1 november 2004 och finns idag noterad på NGM-Nordic
MTF. Per den 31 december 2009 uppgick antalet aktier i bolaget till 47.407.158
(41.507.158).
Av totalt 16.400.000 optioner, inom ramen för optionsprogram enligt beslut i juni 2005, har
15.400.000 nyttjats till teckning av aktier varav 900.000 nyttjats och registrerats under året.
Optionsprogrammet sträckte sig till 31 december 2009. Optioner avseende 3.150.000 aktier
inom programmet utnyttjades i slutet av december vilket tillförde bolaget 1.575 tkr och är
under registrering. Dessa aktier ingår inte i ovanstående antal aktier per 31 december 2009.
Företaget utvecklar och marknadsför produkter för djuprening av smörj- och hydrauloljor under
produktnamnen COT OilProcessor™ och COT OilRefiner™
Sortimentet består av COT OilProcessor™ och tre modeller av COT OilRefiner™, 100, 200 och
300 efter storlek. Modell 100 är avsedd för personbilar, 200 för lätta lastbilar och 300 för
bussar och tunga lastbilar. Det nya produkt programmet, som COT är ensam om i världen,
erbjuder både djupfiltrering och förångning och kan även användas för övriga produkter inom
företagets 3 marknadssegment.
Den nya COT OilRefiner™ är särskilt intressant för motorer avsedda för biobränslen vilka
uppvisar stora problem med bränsleutspädning av smörjoljan. Tillverkarna rekommenderar
därför betydligt kortare oljebytesintervall än för motsvarande bensindrivna alternativ.
Problematiken är nu allmänt känd och både tillverkare och fordonsägare söker efter hållbara
lösningar.
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COT bedriver fortsatt ett positivt utbyte av information och erfarenheter med både politiska
företrädare och tjänstemän inom EU, svenska staten, kommuner och landsting. Syftet är att
gemensamt stödja utvecklingen mot hållbara trafik- och transportsystem, där övergången till
exempelvis etanol, biodiesel och biogas i både lätta och tunga fordon medfört både problem
och möjligheter.

Teknisk utveckling, leveranskapacitet och organisation
Under 2009 har Bolaget trimmat produktions utrustning och supply chain. Befintlig
produktionskapacitet bedöms under 2010 som fullt tillräcklig för de volymökningar vi idag kan
förutse.
I den utvecklingsfas som bolaget nu befinner sig med bl a ett kraftigt ökat kundintresse från
OEM-ledet, kommer såväl försäljningssida som behovet av teknisk support att öka. Inte minst
måste organisationen förberedas från att i huvudsak varit inriktad på teknikutveckling också
skapa en organisation inriktad på försäljning och produktionsekonomi. Preliminärt bedömer VD
därför att organisationen inom den närmaste 12-månadersperioden behöver utökas med 2-3
personer.

Marknad
COT:s marknadsföringsstrategi innebär ett nära samarbete med tillverkare av produkter
inom COT:s tre marknadssegment. Både för OEM-marknaden och eftermarknadsapplikationer.
Arbetet med utbyggnad av distributionsnätet pågår parallellt.

COT:s affärsidé
• COT skall vara marknadsledande i patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörjoch hydrauloljor under drift
• COT skall bidra till att COT:s affärspartners kan tillverka produkter med minsta möjliga
miljöpåverkan och god ekonomi
• COT skall bidra till morgondagens hållbara samhälle

COT:s tre marknadssegment
Vehicles:
Personbilar. Lastbilar och Bussar                                   
Heavy Duty:
Entreprenadmaskiner. Skogsmaskiner. Containerhantering. Industri. Vindkraft.
Marine:
Lastfartyg. Färjor. Störe fritidsbåtar/yachter.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Som alla innovationer har COT:s patenterade produkt för rening av olja i motorer under drift
krävt sina år för att nå marknaden. Detta har sin förklaring såväl i att produkten initialt
uppvisade vissa barnsjukdomar, som att marknaden ställer mycket höga krav på produkter som
skall implementeras i existerande teknik. Med sin modifierade och tekniskt förbättrade
produkt COT OilRefiner™ har COT övertygat kunderna om produktens funktionalitet vilket
under 2009 har visat sig i en betydligt mer intensiv kontakt med OEM-kunderna än vad som
tidigare varit fallet. Förutom hos svensk fordonsindustri har produkten även rönt intresse hos
etablerade internationella fordons- och hydraulsystemtillverkare samt distributörer.
Under det senaste året har COT OilRefiner™ rönt mycket stort intresse från tillverkare av
bränslet etanol och från bil- och lastbilsföretag som tillverkar fordon avsedda för etanoldrift.
En stor nackdel med etanoldrift har visat sig vara att oljan relativt snabbt förorenas av etanol
och vatten vilket innebär att oljebyten stipuleras med tätare intervaller än vad som gäller för
traditionella bränslen. Detta har blivit ett alltmera akut problem inte minst för etanoldrivna
fordon i kommersiell trafik. Genomförda tester med COT OilRefiner™ har visat på en avsevärd
minskning av nedbrytningen av oljan och, tvärtemot vad fallet är idag, kan serviceintervallen
förlängas avsevärt.
Verifiering av effekten av COT OilRefiner™ genomfördes för ytterligare ett miljöbränsle,
Biodiesel. Bl a utfördes fälttest med Volvo Bussar.

Väsentliga händelser i sammandrag:
• Samarbete med Volvo Penta utvärdering av COT Oil Refiner™ för marina applikationer
• AVL-validering av COT Oil Refiner™ i etanolapplikationer
• Samarbete med Saab Automobile AB
• Samarbete med Volvo Bussar inom biodieselområdet.
• Validering tillsammans med Orust-trafiken och Flygbussarna
• Distributionsavtal med Hüllert Maskin
• Bolagsbildning och organisation av COT Inc
• Ny varumärkestonalitet inkl. uppdatering av logo, hemsida och marknadsföringsmaterial
• Riktad nyemission av 5.000.000 aktier vilket tillförde bolaget 5.000.000 kronor

Väsentligt ökat kostnadsfokus och den växande insikten att täta byten av motor- och
hydraulolja innebär onödiga påfrestningar på miljön har stärkt COT:s ställning.
Serviceintervaller har idag blivit ett konkurrensmedel på marknaden vilket bekräftas av
samtliga kunder.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
• Fälttesterna hos Volvo Bussar med valideringen av bussar drivna med RME100 har nu
resulterat i konkreta affärer. Samarbetet Volvo Truck Center har ytterligare förstärkts. VTC
monterar nu COT Oil Refiner™ på samtliga Flygbussar med RME100 drift och kommer
efterhand att erbjuda COT-systemet även till andra kunder (pressmeddelande 27 januari
2010).
• Samarbetet med Södra Skogsägarna och Finnveden Lastvagnar (pressmeddelande 21
december 2009) har inneburit att installation av COT Oil Refiner™ genomförts under
januari. Utvärderingen följs med stort intresse från Volvo Lastvagnar centralt.
• Saab Automobile har nu finansiering på plats för fortsatt drift vilket för COT innebär att vi nu
har nöjet att annonsera det samarbete som pågått en längre tid. ”Saab Automobile AB har
för avsikt att ytterligare stärka sin position inom områdena miljöteknik och säkerhet. Bland
nya intressanta miljötekniker som studeras är COT Oil Refiner™. Vår studie och utvärdering
av COT Oil Refiner™ genom fältprov har pågått under större delen av 2009. De resultat, som
vi hittills har uppnått, infriar våra förväntningar.” säger Kjell AC Bergström, President Saab
Automobile Powertrain AB. Han fortsätter: ”COT Oil Refiner™ ger oss potentiella möjligheter
för att i framtiden förlänga våra serviceintervaller. I vår utvärdering av systemet ingår även
planeringen av hur ett införande i utvalda bilmodeller skall kunna ske.” Tillsammans med
SAAB, som är välrenommerade innovatörer och föregångare för spetsteknik i bilbranschen,
har vi nu uppnått resultat som öppnar en helt ny internationell marknad för COT Oil
Refiner™.
• COT samarbetar inom det s k US/Swedish GREEN PARTNERSHIP (pressmeddelande 10
februari 2010).
• Marknadsföringsverktygen har utvecklats vidare med bl a informationsvideo och nya
produktställ för kommande kampanjer tillsammans med våra affärspartners.

Utsikter för 2010
Förutsatt att utfallet av pågående valideringar utfaller positivt bedömer vi sannolikheten för
betydande beställningar 2010 som mycket stora.
Bolaget inriktar nu marknadsföringen mot att bygga nya internationella kundkontakter och då
främst mot fordons- och maskintillverkare. P g a ingångna sekretessavtal kan vi dock inte
ange de kunder som vi för diskussioner med idag. Vi känner oss trygga i att vi idag har en
fungerande produkt medan teknik- och applikationsutveckling måste vara en ständig process i
bolaget. Detta sker genom ett nära samarbete mellan bolagets personal och externa
utvecklingsresurser.
Förutom teknikutveckling och organisation av försäljningsarbetet kommer bolaget att vid
kommande expansion behöva utöka sin organisation. Att få rätt struktur på organisationen och
rätt besättning av personal är av mycket hög prioritet. Detta arbete måste dock ske utifrån
företagets ekonomiska resurser med beaktande av marknadstillväxten. Vi har en mycket stark
tro på att COT OilRefiner™ nu står inför ett brett genombrott.
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COT är inne i en intensiv kommersialiseringsfas av patenterad teknik mot OEM-ledet. Detta
innefattar en övergång från komponentleverantör till problemlösare inom väl definierade
teknikområden. Förutom den uppenbara och bevisade förtjänsten med användning av COT:s
system vid drift med traditionell diesel, är ett mycket aktuellt område där COT:s kompetens
efterfrågas den kraftiga försämring av oljans kvalitet som uppstår vid drift med nya
miljöbränslen och miljövänlig hydraulolja.
”COT kan, med sin världsunika teknik, bidra med lösningar på några av fordonsindustrins största
utmaningar under de kommande åren. Bolaget har inlett, eller är på väg att inleda, samarbeten
med flera ledande tillverkare.” säger bolagets VD Morgan Ryhman och fortsätter,
”Jag är personligen övertygad om att vi med vår teknik, vårt erfarna team i Sverige och USA samt
med den position vi på kort tid skapat med teknikavdelningar hos strategiskt viktiga OEM kunder–
är idealiskt positionerade för att kapitalisera på industrins anpassning till nya krävande miljökrav”.
Baserat på de framgångar COT rönt inom OEM fordonsmarknaden under 2009 ser ledning och
styrelse mycket positivt på bolagets möjligheter under 2010 leverera en betydande
omsättnings- och resultatförbättring. Godkännande för de första direktleveranserna till
fordonsindustrin förväntas under 2010, tidpunkten för dessa godkännanden kommer att ha
avgörande betydelse för omsättningsutveckling och resultat för 2010.

Den ekonomiska rapporten har översiktligt granskats av bolagets revisorer.
Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas.
Delårsrapport för januari – juni 2010 lämnas den 31 augusti 2010.
Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 30 juni 2010.
Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig hos bolaget inför årsstämman.

Göteborg den 22 februari 2010 /Styrelsen
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COT – CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (PUBL)

Koncernredovisning
Resultaträkning (tkr)

Rörelsens intäkter

2009-01-01
- 2009-12-31
710

Rörelsens kostnader

-9 755

Rörelseresultat före finansiella poster

-9 045

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

26

Räntekostnader och liknande resultatposter

-132

Resultat från finansiella investeringar

-106

Resultat efter finansiella poster

-9 152

Minoritetens andel i årets resultat
Årets resultat

81
-9 071

Etableringen av dotterbolag i USA genomfördes under våren 2009 och organisationen är på
plats. Clean Oil Technology Inc. är baserat i Chicago, Illinois. Bolaget konsolideras första
gången per den 31 December 2009 varför jämförelsesiffror för 2008 saknas. Moderbolagets
ägarandel uppgår vid 2009 års utgång till 76,5%.

Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i framtagandet av
årsredovisningen för COT AB 2008.
Koncernredovisning:
koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer
än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagets
egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas
verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den
del av dotterföretagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
COT AB:s utländska dotterföretag klassificeras som ett självständigt dotterföretag, varför
dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att det utländska
dotterföretagets tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i
resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. I koncernens resultaträkning
redovisas minoritetens andel i årets resultat.
Jämförelsesiffrorna för 2008 har justerats för att överensstämma
med publicerad årsredovisning.
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COT – CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (PUBL)

Koncernredovisning
Balansräkning (tkr)

2009-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1 924

Finansiella anläggningstillgångar
S:a anläggningstillgångar

1 924

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar

4 538
494

Kassa och bank

2 879

S:a omsättningstillgångar

7 911

S:a tillgångar

9 835

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Inbetalt ej registrerat aktiekapital

4 741
315

Reservfond

13 382

S:a bundet kapital

18 438

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Erhållna aktieägartillskott
Periodens resultat
S:a fritt eget kapital
S:a eget kapital

32 310
-36 582
2 444
-9 071
-10 899
7 539

Skulder
Långfristiga skulder

649

Kortfristiga skulder

1 647

S:a skulder

2 296

S:a eget kapital och skulder

9 835

Ställda säkerheter

inga

Ansvarsförbindelser

inga
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COT – CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (PUBL)

Koncernredovisning
KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

2009-01-01
- 2009-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta

-8 730
26
-132

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

-8 836

Ökning/minskning av varulager

-298

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

-110

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

347
-61

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-8 897

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-20

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-20

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

649

Nyemission

7 106

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7 755

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

-1 163
3 971
70
2 879
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COT – CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (publ)

Moderbolagets redovisning

Resultaträkning andra halvåret (Tkr)

2009-07-01

2008-07-01

- 2009-12-31

- 2008-12-31

494

363

Rörelsens kostnader

-3 998

-4 809

Rörelseresultat före finansiella poster

-3 504

-4 446

24

157

Räntekostnader och liknande resultatposter

-99

-33

Resultat från finansiella investeringar

-75

124

Resultat efter finansiella poster

-3 580

-4 322

Periodens resultat

-3 580

-4 322

2009-01-01

2008-01-01

- 2009-12-31

- 2008-12-31

696

-902

Rörelsens kostnader

-8 506

-9 695

Rörelseresultat före finansiella poster

-7 810

-10 597

26

158

Räntekostnader och liknande resultatposter

-132

-64

Resultat från finansiella investeringar

-106

94

Resultat efter finansiella poster

-7 917

-10 503

Årets resultat

-7 917

-10 503

Rörelsens intäkter

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultaträkning helår (tkr)
Rörelsens intäkter

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
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COT – CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (publ)

Moderbolagets redovisning
Balansräkning (tkr)

2009-12-31

2008-12-31

1 924

2 220

912

0

2 837

2 220

4 538

4 239

502

628

Kassa och bank

2 366

3 971

S:a omsättningstillgångar

7 406

8 838

10 242

11 058

4 741

4 151

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
S:a anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar

S:a tillgångar
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Inbetalt ej registrerat aktiekapital
Reservfond

315
13 382

13 382

18 438

17 533

32 310

26 190

-36 644

-26 141

2 444

2 444

Periodens resultat

-7 917

-10 503

S:a fritt eget kapital

-9 807

-8 010

8 631

9 523

Kortfristiga skulder

1 611

1 536

S:a skulder

1 611

1 536

10 242

11 058

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

S:a bundet kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Erhållna aktieägartillskott

S:a eget kapital
Skulder

S:a eget kapital och skulder

Bolaget har valt att dela upp fritt eget kapital för att tydliggöra
förändringar av det egna kapitalet under perioderna.
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COT – CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (publ)

Moderbolagets redovisning
KASSAFLÖDESANALYS ANDRA HALVÅRET (TKR)

2009-07-01

2008-07-01

- 2009-12-31

- 2008-12-31

-3 416

-4 425

24

157

-99

-33

-3 491

-4 301

Den löpande verksamheten
Resultat före avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
Ökning/minskning av varulager

-319

1 334

1 099

1 220

450

-382

1 230

2 172

-2 260

-2 130

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-20

-502

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-20

-502

Förvärv aktier

0

0

Upptagna lån

-811

0

1 575

4 500

764

4 500

-1 516

1 868

Likvida medel vid periodens början

3 883

2 103

Likvida medel vid periodens slut

2 366

3 971

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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COT – CLEAN OIL TECHNOLOGY AB (publ)

Moderbolagets redovisning
KASSAFLÖDESANALYS HELÅR (TKR)

2009-01-01

2008-01-01

- 2009-12-31

- 2008-12-31

-7 495

-10 566

26

158

-132

-64

-7 601

-10 472

Ökning/minskning av varulager

-298

253

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

-110

2 691

311

-772

-97

2 172

-7 698

-8 300

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-20

-2 202

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-20

-2 202

Förvärv aktier

-101

0

Upptagna lån

-811

0

Nyemission

7 025

4 249

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

6 113

4 249

-1 606

-6 254

Likvida medel vid periodens början

3 971

10 225

Likvida medel vid periodens slut

2 366

3 971

Den löpande verksamheten
Resultat före avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

COT - Clean Oil Technology AB (publ)
P.O. Box 8077
Visiting address: Bror Nilssons Gata 5
SE-402 78 Göteborg, Sweden
Tel +46 (0)31 47 29 70
info@cot.se
www.cot.se

