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Bokslutskommuniké 2018
Finansiell sammanfattning fjärde kvartalet

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

»» Intäkterna för kvartalet uppgick till 2,5 mkr (0,05).

»» I oktober utökade Cell Impact närvaron i Kina genom
att rekrytera Ms. Tingting Guan med stationering i
Hangzhou City i Zhejiang-provinsen. Ms Guan har
doktorerat i bränslecellsteknik på KTH i Stockholm
och är Cell Impacts lokala representant i Kina.

»» Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till
-12,4 mkr (-7,6).
»» Koncernens resultat efter finansiella poster för
kvartalet uppgick till -12,5 mkr (-7,7).
»» Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till
moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,69 kr
(-0,56).
»» Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 19,1 mkr
(23,1) eller 1,06 kronor per aktie (1,68). Soliditeten på
balansdagen uppgick till 50 procent (78).
»» Kvartalets kassaflöde från den löpande
verksamheten uppgick till -3,9 mkr (-5,9).
»» På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida
medel till 8,0 mkr (9,8).

»» I november rekryterades Anders Öberg som teknisk
chef (CTO). Anders har lång industriell erfarenhet av
metallbearbetning och kommer senast från en tjänst
som teknisk chef på Bharat Forge Kilsta AB.
»» I november annonserades att företaget påbörjat
en kapitalanskaffningsprocess och att den avses
genomföras via en riktad nyemission.
»» I slutet av november fick Cell Impact en kinesisk
beställning på flödesplattor värd cirka 2,3 MSEK.
»» I december meddelades att Cell Impacts huvud
ägare Östersjöstiftelsen beviljat en bryggfinansiering om 10 MSEK.
»» En andra PPAP (Production Part Approval Process)
genomfördes och godkändes under kvartalet.
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VD har ordet
2018 var ett stort år för bränslecellsindustrin. Klimat,
luft och hälsa och utmaningar med batteridrift har varit
faktorer som drivit på utvecklingen till ökat fokus på
möjligheterna med bränslecellsdrift. Allt mera ambitiösa planer för vätgasdrift och bränsleceller som drivlina
har annonserats inom bilindustrin.

Under året har vi påbörjat en omorientering från att
vara en leverantör av produktionsutrustning till att
primärt bli en tillverkare av flödesplattor. Vi ser att
detta välkomnas av våra kunder och prospekt. Under
2019 fortsätter vi att förstärka vår positionering som en
tillverkare av flödesplattor.

Hydrogen Council, som grundandes 2017, är ett unikt
globalt industriforum som kraftsamlar för att öka på farten i introduktionen av vätgasdrift. Bland medlemmarna
finns tungviktare som Toyota, Hyundai, Honda och Air
Liquide. Tillsammans har de genom en road map för
vätgasdrift kommunicerat att vätgasdrivna fordon kommer att växa som andel i kommande modellprogram.
Man kan klart och tydligt se ett tilltagande momentum
för bränsleceller.

Från produktutveckling till
skarpt kommersiellt läge

Världens största
verktygsprogram

Det är glädjande att konstatera att två produkter
har genomgått en Production Part Approval Process
(PPAP), en rigorös produktkvalificering. I anslutning till
PPAP-processerna produceras flödesplattor i olika typer
av material baserat på kundens önskemål. Ytterligare
en kunds produkt påbörjade kvalificering under fjärde
kvartalet 2018 och även där utvärderar kunden prestanda för olika typer av material. Vi
har som målsättning att kvalificera denna produkt under kvartal
ett 2019.

Även för oss var 2018 ett intensivt år med mycket
aktivitet och många bra resultat. Vi gick in i året med
ett antal krävande beställningar på flödesplattor och
tog ytterligare några order under året. Försäljningen
under kvartalet uppgick till 2,5 miljoner kronor, en liten
ökning på 0,1 miljoner kronor
jämfört med föregående kvartal,
vilket i sig var ett rekordkvartal.

Som kommunicerades i senaste kvartalsrapporten har
vi fokuserat på ett antal nyckelprojekt som möjliggör
löpande produktion och försäljning. Nivån bestäms av
våra kunders framgångar med deras respektive bränslecellsprodukt, där bränslecellsmarknaden har skiftat
alltmer ifrån ett fokus på produktutveckling till skarpa
produkterbjudanden.

»Det är glädjande att
vi har möjlighet att arbeta
med de globalt mest
krävande och tongivande
bolagen inom industrin«

En bipolär flödesplatta är den
nyckelkomponent som skapar
energin i bränslecellen. För att
tillverka en bipolär flödesplatta
måste man först producera ett
verktyg som består av fyra delar i stål tillverkade med
extrem precision. Under 2018 genomförde Cell Impact
vad vi bedömer vara ett av världens största verktygsprogram. I genomförandet av detta program har vår
personals kompetens representerat en kritisk framgångsfaktor.

Allt större aktörer
Kunder bidrar också med mycket kunskap och det är
glädjande att vi har möjligheten att arbeta med de
globalt mest krävande och tongivande bolagen inom
industrin. Verktygsprojekten som startade under 2018
blev till viss del produkter mot slutet av året och lägger
grunden till ett 2019 med ökad produktion av flödesplattor och med en större balans mellan verktygs-/utvecklingsprojekt och produktion.

Sammantaget finns vid ingången
av 2019 två produkter färdiga för
kommersiell tillverkning, vilket
är nytt för Cell Impact. Flera
pågående verktygsprojekt kommer att bli färdiga produkter under året. Vi ser också goda möjligheter till nya
beställningar från befintliga kunder för nya projekt.

Kostnadseffektiv teknik
för produktion i stora skala
I förra kvartalsrapporten berättade jag om det ökande
antal förfrågningar vi får från hela världen med Nordamerika, Japan och Kina i spetsen. En del av intresset
kommer ifrån bilindustrin och när dessa företag jämför
produktionsteknik för flödesplattor gör man en helhetsbedömning.

I teknikens framkant
Tekniken måste forma avancerade mönster och produktivitetspotentialen vid tillverkning i mycket stor skala
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måste vara bättre än det bästa som hitintills beaktats
för att nästa steg i uppskalningen av bränslecellstillverkning skall kunna ske framgångsrikt.
Vi märker här att vår innovativa teknik får allt större
uppmärksamhet och det ser vi som ytterligare en stark
indikation på att vår patenterade tillverkningsteknik ger
viktiga fördelar jämfört med andra tillverkningsprocesser.
Det faktum att det jämförelsevis mindre Cell Impact får
en plats vid bordet, där de riktigt stora volymerna av
flödesplattor diskuteras hos de verkligt stora aktörerna,
stärker vårt självförtroende. Vår målsättning i relation till
bilindustrin är att i det kortare perspektivet kvalificera
vår teknik för produktion av stora volymer, vilka förväntas komma på något längre sikt.

Aktuellt om vätgasdrift
Som vanligt passar jag på tillfället att ta upp lite aktuella
händelser:
- Varje år gör KPMG en stor undersökning bland 1000
chefer inom bilindustrin och den positiva synen på
bränsleceller har ökat kraftigt. Nu spår mer än tre
fjärdedelar av de tillfrågade att bränsleceller kommer
vara den primära tekniken för eldrift i framtiden. Läs
hela rapporten på gaes.kpmg.de.
- Toyota och den amerikanska lastbilstillverkaren
Kenworth drar igång ett samarbete i Kalifornien för att
pröva bränsleceller i Kenworths stora T680-lastbil.

Vårt fokus 2019
Målsättningen för 2019 är att ta ett
ordentligt steg upp i försäljning. Vi
fortsätter vår strategi att etablera
Cell Impact som en leverantör av
flödesplattor med stort kunskapsinnehåll. Produktion initieras och ökar
gradvis så att vi under året
uppnår en kontinuerlig
produktionsaktivitet.
Målet är att försäljningen
av flödesplattor skall
representera en större
del av bolagets totala
försäljning. Samtidigt
fortsätter vi att direkt
bearbeta marknadspotentialer för att ta del
av den tilltagande
tillväxt som sker inom
bränslecellsmarknaden
och där Cell Impact har
möjlighet att bli leverantör till ett stort antal
bränslecellsproducenter.

- Efter framgången med de tyska bränslecellstågen från
Alstom vill nu även England dra igång. Tanken är att
konvertera några redan befintliga elektriska tågset och
redan 2022 hoppas man kunna rulla ut på rälsen.
- Korea meddelar att man vill skynda på vätgasdrift för
bilar och lastbilar. Det nya målet är 80.000 fordon på
vägarna redan 2022.
- Nu följer även Linde efter sina konkurrenter Toyota
och Yale och lanserar en vätgasdriven gaffeltruck.
Först ut är Linde Roaster som får vätgasdrift som alternativ energilösning.
- Till sist en glad nyhet för alla som gillar tyska bilar.
Mercedes nya GLC F-CELL har nu börjat att levereras
till kunder i Tyskland. Bilen är spännande eftersom den
fungerar som en traditionell elbil, men använder en
bränslecell som räckviddsförlängare.

Med vänliga hälsningar,
Pär Teike, VD
Karlskoga i februari 2019
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Finansiell utveckling
i sammandrag
Fjärde kvartalet,
okt–dec
Belopp i mkr

12 mån
jan–dec

2018

2017

2018

2017

2,5

0,05

6,6

2,1

Rörelseresultat

-12,4

-7,6

-44,4

-18,0

Resultat efter finansiella poster

-12,5

-7,7

-44,6

-18,3

Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolaget aktieägare

-12,5

-7,7

-44,6

-18,3

Nettoomsättning

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3,9

-5,9

-33,0

-15,8

-0,69

-0,56

-2,64

-0,79

18-09-30

17-12-31

8,0

12,4

9,8

Soliditet (%)

50%

77%

78%

Eget kapital / aktie

1,06

1,74

1,68

Resultat per aktie, hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr)

18-12-31
Likvida medel på balansdagen

Intäkter

Resultat

Koncernens intäkter (vilken är den samma som
moderbolagets) för kvartalet uppgick till 2,5 mkr
vilket är högre än föregående år (0,05). Intäkterna
under kvartalet avser färdigställande av tagna order
under 2018. Intäkterna avser framför allt tillverkning av
prototyporder som ses av Bolaget som ett första steg
mot större order och serietillverkning för dessa kunder.

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till
-12,4 mkr (-7,6). Den ökande förlusten mellan kvartal
4 2017 och 2018 förklaras av en medveten ökad
satsning på produktions- och personalresurser för att
hantera och möta de större volymorder som Bolaget
bedömer kan komma att efterfrågas från kunderna
inom en relativt nära framtid.
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Övriga upplysningar
Finansiell ställning

Personal

Eget kapital har sedan årsskiftet 2017 minskat med 4,0
mkr från 23,1 mkr till 19,1 mkr. Minskningen är relaterad
till den redovisade förlusten för tolv månader 2018 om
44,6 mkr och Bolagets avslutade nyemission under
första halvåret vilken netto efter emissionskostnader
uppgick till 40,6 mkr.

Personalkostnaderna uppgick under kvartalet till
4,3 mkr (2,3). Det totala antalet anställda uppgick vid
utgången av kvartalet till 16 (11). Personalkostnaden
i förhållande till jämförelseperioden är hänförligt till
fler anställda under perioden och inga aktiverade
personalkostnader då bolagets utvecklingsprojekt
är slutförda.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten innan
förändring av rörelsekapitalet uppgick under kvartalet till -11,6 mkr vilket framför allt beror på periodens
negativa resultat. Investeringar om 0,2 mkr, inriktade
på förbättringar av Bolagets produktionsprocess, har
genomförts under perioden. Inga investeringar i balanserade utvecklingskostnader skedde under kvartalet.
Under kvartal 4 2018 har amortering om 0,3 mkr skett
av Bolagets skuld till Almi som per den 31 december
2018 var 2,3 mkr. Bolagets likvida medel per den 31
december 2018 minskade med 4,4 mkr under kvartalet
från 12,4 mkr till 8,0 mkr per den 31 december 2018.

Moderbolaget
Moderbolagets resultaträkning är identisk med
koncernens resultaträkning då dotterbolaget Finshyttan Hydropower är vilande. Balansräkningen för
moderbolaget och koncernen är också i princip
identisk med undantag av att det bland annat finns
cirka 0,1 mkr i likvida medel i dotterbolaget.

Aktiekapital
Antalet registrerade A-aktier i Cell Impact uppgår till
697 800 och antalet registrerade B-aktier till 17 430 696.
Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 2 440 870
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då A-aktierna berättigar till en röst per aktie och B-aktierna till 1/10 röst per aktie.
Det totala antalet aktier i Cell Impact, inklusive både
A- och B-aktier, uppgår till 18 128 496 aktier. Bolagets
registrerade aktiekapital uppgick till 2 098 485 kr per
den 31 december 2018. Varje aktie har ett kvotvärde
om cirka 0,12 kr.

Transaktioner med närstående
Cell Impact AB har under perioden köpt tjänster från
följande närstående:
- Jan Alvén, stor ägare i bolaget samt styrelseordförande i Alvén Invest, har via sitt bolag Alvén Invest utfört
tjänster gällande teknisk rådgivning uppgående till
53 tkr.
- Thomas Carlström, styrelseledamot, har via sin enskilda
firma, Thomas Carlström enskild firma, utfört tjänster
gällande kapitalanskaffning uppgående till 14 tkr.

Utsikter för kommande kvartal
Cell Impact lämnar inte några prognoser. Fokus i verksamheten är i enlighet med tidigare kommunikation att
skapa en löpande intäktsström. Centralt i detta arbete
är att slutföra och leverera redan tecknande order och
påbörja löpande produktion och leveranser. I närtid ser
vi möjligheter till betydande produktion och försäljning
bland existerande kunder. För nya projekt söker vi
geografisk balans och bästa möjliga förutsättningar för
att genomföra projekten. I Kina söker vi affärer med ett
mindre antal existerande bolag som bedöms ha förutsättningar att lyckas med bränslecellsutveckling.
Genomförda och pågående investeringar förbättrar
produktionskapaciteten, ökar förmågan att svara
upp mot kunders förfrågningar och därmed även öka
intäktsgenereringen. Vi utvecklar vår organisation och
leverantörsbas för att möta kundkrav. Bolaget ser i
nuläget intressanta affärsmöjligheter framförallt inom
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segmentet för materialhantering och tyngre fordon
där bränsleceller använts under en relativt lång tid
och har ett tilltagande momentum i flera geografiska
marknader.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Risker och osäkerhetsfaktor finns redovisade i början av
Bolagsbeskrivningen som upprättades i samband med
börsnoteringen av bolaget och som finns tillgängligt
på Bolagets hemsida.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av Cell Impact ABs konsoliderade bokslut
kräver att ett antal uppskattningar och antaganden görs,
vilka kan påverka värdet på rapporterade tillgångar,
skulder och avsättningar vid tidpunkten för bokslutet.
Däröver påverkas också det rapporterade värdet på
kostnader under de presenterade perioderna.
Uppskattningar och bedömningar utvärderas
löpande och baseras på historisk erfarenhet och
andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
De uppskattningar och antaganden som innebär en
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade
värden för tillgångar och skulder under nästkommande
räkenskapsår diskuteras nedan.

Fortsatt drift
Bolaget är fortsatt beroende av kapitalanskaffning.
Som tidigare meddelats av bolagets styrelse avser
bolaget att genomföra en riktad emission om sammanlagt cirka 20,0 mkr efter emissionskostnader. Styrelsen
kommer att informera marknaden om detaljerna för
nyemissionen så snart de är fastslagna.
Emissionslikviden ska användas för att tillse en
framgångsrik övergång från testorder och småserietillverkning till kommersiella avtal och volymproduktion.

C E L L I M PAC T A B ( P U B L )

s.7

B O K S L U T S KO M M U N I K É 2 018			

Finansiella rapporter
Koncernens rapport över resultaträkningen i sammandrag
okt–dec
Belopp i mkr

jan–dec

2018

2017

2018

2017

2,5

0,05

6,6

1,7

Inköp av varor och tjänster

-4,6

-0,8

-13,5

-1,0

Övriga externa kostnader

-5,1

-4,1

-21,5

-11,6

Personalkostnader

-4,3

-2,3

-12,8

-5,9

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-0,9

-0,5

-3,2

-1,2

Summa rörelsens kostnader

-14,9

-7,7

-51,0

-19,7

Rörelseresultat

-12,4

-7,6

-44,4

-18,0

Intäkter
Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,1

-0,2

-0,3

Resultat efter finansiella poster

-12,5

-7,7

-44,6

-18,3

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

-12,5

-7,7

-44,6

-18,3

Resultat per vägt antal aktier före och efter utspädning,
hänförligt till moderbolaget aktieägare (kr)

-0,69

-0,56

-2,64

-0,79

Vägt antal aktier under perioden

18 128 496

13 747 278

16 856 142

13 747 278

Totalt antal aktier vid periodens utgång

18 128 496

13 747 278

18 128 496

13 747 278

Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag
okt–dec

jan–dec

Belopp i mkr

2018

2017

2018

2017

Periodens resultat

-12,5

-7,7

-44,6

-18,3

Totalresultat för perioden

-12,5

-7,7

-44,6

-18,3

Periodens totalresultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget

-12,5

-7,7

-44,6

-18,3
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Koncernens rapport över balansräkning i sammandrag
Belopp i Mkr

2018-12-31

2017-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar

7,1

7,6

17,1

11,1

24,2

18,7

1,2

0,0

Omsättningstillgångar
Lager
Kortfristiga fordringar

4,7

1,1

Likvida medel

8,0

9,8

Summa omsättningstillgångar

13,9

10,9

Summa tillgångar

38,1

29,6

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital

2,1

1,6

Fria reserver

61,6

39,8

-44,6

-18,3

Summa Eget kapital

19,1

23,1

Långfristiga skulder

1,1

2,3

Kortfristiga skulder

17,9

4,2

Summa skulder och eget kapital

38,1

29,6

Periodens resultat

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag
okt–dec
Belopp i mkr
Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission
Kostnader nyemission
Periodens totalresultat
Summa eget kapital vid periodens utgång

jan–dec

2018

2017

2018

2017

31,6
0,0

30,7

23,1

41,4

0,0

46,0

0,0

0,0

0,0

-5,4

0,0

-12,5

-7,7

-44,6

-18,3

19,1

23,1

19,1

23,1
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Koncernens rapport över kassaflödesanalysen i sammandrag
okt–dec
Belopp i mkr

jan–dec

2018

2017

2018

2017

-12,4

-7,6

-44,4

-18,0

0,9

1,7

3,2

1,2

-0,1

-0,1

-0,2

-0,3

-11,6

-6,1

-41,4

-17,2

-2,1

0,9

-4,8

0,7

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Ej likvidpåverkande poster
Finansnetto
Kassaflöde från den löpande verksamheten
innan förändringar från rörelsekapitalet
Ökning/minskning omsättningstillgångar
Ökning/minskning rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

9,8

-0,7

13,2

0,6

-3,9

-5,9

-33,0

-15,9

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar

0,0

-0,8

0,0

-5,7

Investeringar i materiella tillgångar

-0,2

-0,3

-8,6

-5,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0,3

-1,1

-8,7

-11,1

Finansieringsverksamheten
Nyemissioner

0,0

0,0

41,0

-4,7

Amortering

-0,3

-0,2

-1,2

-0,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-0,3

-0,2

39,8

-5,2

Periodens kassaflöde

-4,4

-7,2

-1,8

-32,1

Likvida medel vid periodens början

12,4

17,0

9,8

41,9

8,0

9,8

8,0

9,8

Likvida medel vid periodens slut
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
okt–dec
Belopp i mkr

2018

jan–dec
2017

2018

2017

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2,5

0,05

6,6

1,7

Summa intäkter

2,5

0,05

6,6

1,7

-4,6

-0,8

-13,5

-1,0

Rörelsens kostnader
Inköp av varor och tjänster
Övriga externa kostnader

-5,1

-4,1

-21,5

-11,6

Personalkostnader

-4,3

-2,3

-12,8

-5,9

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-0,9

-0,5

-3,2

-1,2

Summa rörelsens kostnader

-14,9

-7,7

-51,0

-19,7

Rörelseresultat

-12,4

-7,6

-44,4

-18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

-0,1

-0,1

-0,2

-0,3

-12,5

-7,7

-44,6

-18,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-12,5

-7,7

-44,6

-18,3

C E L L I M PAC T A B ( P U B L )
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i mkr

2018-12-31

2017-12-31

Anläggningstillgångar
7,1

7,6

Materiella tillgångar

Immateriella tillgångar

17,1

11,1

Finansiella tillgångar

0,1

0,1

24,3

18,8

Lager

1,2

0,0

Kortfristiga fordringar

4,7

1,1

Likvida medel

8,0

9,8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar

13,9

10,9

Summa tillgångar

38,1

29,6

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital

2,1

1,6

Fria reserver

61,6

39,8

-44,6

-18,3

19,1

23,1

Periodens resultat
Summa Eget kapital
Långfristiga skulder

1,1

2,3

Kortfristiga skulder

17,9

4,2

Summa skulder och eget kapital

38,1

29,6

C E L L I M PAC T A B ( P U B L )
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Not 1 – Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper
som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2017 med undantag av nya eller
reviderade standarder som tillämpas från den 1 januari 2018. De nya redovisningsstandarder som finns beskrivna
på sid 34 i årsredovisningen 2017 har ej haft någon effekt på de finansiella rapporterna och presenterade jämförelsesiffror för 2017 har ej behövts räknas om utan baseras på tidigare års principer. Denna bokslutskommuniké har
inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.
Nya standarder som ännu inte trätt i kraft eller antagits
IFRS 16 Leasing ska tillämpas från 1 januari 2019 och ersätter IAS 17. Enligt den nya standarden ska samtliga leasingkontrakt upptas i balansräkningen med undantag för kontrakt kortare än 12 månader eller av mindre belopp.
För Cell Impacts del är det framförallt redovisningen av hyreslokaler som bedöms komma att påverka räkenskaperna med ökad balansomslutning och ökade räntekostnader med mera som konsekvens. För närvarande innehas två
hyreskontrakt vars totala hyreskostnad på årsbasis uppgår till 921 594 kr.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som företaget står inför.
Karlskoga den 12 februari 2019

Baard Eilertsen, ordf.

Tord Andersson

Harriet Lidh

Kjell Östergren

Thomas Carlström

Pär Teike, VD

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Kommande beslutade informationstillfällen
Årsredovisning 2018...........................................................................15 mars 2019
Årsstämma för 2018............................................................................11 april 2019
Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2019....................7 maj 2019
Delårsrapport för perioden 1 april till 30 juni 2019..........................6 augusti 2019
Delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2019................5 november 2019
Bokslutskommuniké 2019..................................................................14 februari 2020

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB (08-463 80 00) är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.

