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Detta är PowerCell
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande
bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar
miljövänliga elkraftsystem för stationära och
mobila kundapplikationer.
PowerCell har utvecklat ett modulsystem av
bränslecellsplattformar, som drivs av ren vätgas
och som genererar el utan några andra utsläpp än
vatten. Bränslecellerna är också designade för att
klara reformerad vätgas från exempelvis biogas,
naturgas eller diesel.
I det fall vätgasinfrastruktur fortfarande saknas,
så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklar tekniker som konverterar traditionella fossila bränslen,
t. ex. metanol, naturgas och diesel, till en väterik
gas som kan driva bränslecellssystem. Detta sker
på ett energieffektivt och miljövänligt sätt och
som jämfört med traditionella dieselmotorer ger
avsevärt reducerade mängder utsläpp samt lägre
bränsleförbrukning tack vare den högeffektiva
energiutvinningen.
PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First
North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell
spin-out från Volvokoncernen. Bland de största
ägarna finns Midroc New Technologies, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture
Capital.
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Mission
Our mission is to offer customers
efficient, environmentally friendly
power products and systems
based on leading fuel cell and reformer technology for existing and
future fuel infrastructure.

Vision
To be the world's leading
innovative fuel cell company by:
• creating value for customers
in selected segments
• developing innovative products and
systems for existing and future fuels
• providing efficient products that
reduce the environmental impact

Core Values
• Quality
• Safety
• Environmental Care

Viktiga Händelser 2016
• Fortsatt ökat kundintresse med många utestående offerter
och förbättrad nettoomsättning.
• Kinesisk order på en PowerCell S2 för test som REX (Range
Extender) med vätgasapplikationer för personbilar på kinesiska marknaden.
• Kinesisk order på en PowerCell S2 och avsiktsförklaring om
att utveckla ett bränslecellssystem med metanolreformer.
Systemet ska användas som REX (Range Extender) för lätta
lastbilar i Kina.
• Sydkoreansk order på en PowerCell S2 från en strategiskt viktig global kund som ska användas till micro-CHP (Combined
Heat and Power) för bostäder på den sydkoreanska marknaden.
• Taiwanesisk order på två PowerCell S2 bränslecellsstackar
för test i kundens olika bränslecellssystem som drivs av
reformat respektive ren vätgas.
• Samarbetsavtal med Swiss Hydrogen, där avsikten är att
bolagen skall samarbeta inom utveckling och försäljning av
kompletta system.
• PowerCell S3-prototyper testas hos strategiska automotive
kunder inom det EU-finansierade Autostack Core-projektet.
• PowerCell levererar prototypstack PowerCell S3 (100kW) till
Coop i Schweiz, när Coop lanserade landets första släpförsedda distributionslastbil på 34 ton med bränslecellsteknik.
Bränslecellssystemet implementerades genom PowerCells
partner Swiss Hydrogen.
• Erhåller den första marina ordern genom två PowerCell S3
för installation i ett fartyg för propulsion.
• Erhåller europeiskt patent för ny innovation som gör bränslecellsstacken PowerCell S2 kompaktare, robustare och stabilare.

FLERÅRSÖVERSIKT
Nettoomsättning (Tkr)

2016

2015

• Ledningsgruppen förstärks genom anställandet av Charlotta
Sahlin som Director Marketing & Communications och Karl
Samuelsson som Director Product Development.
• Avtal med världsledande 3M för att säkra framtida leveranser av MEA (Membrane Electrode Assembly). Avtalet med 3M
säkrar PowerCell leveranser vid en ökad efterfrågan på
bränslecellsstackarna PowerCell S1 och PowerCell S2.
• Beviljas EU-stöd om 1,3 MEUR för utveckling av bränslecellssystem med PowerCell S3 till personbilar tillsammans med
Volvo Cars med flera i konsortiet INN-BALANCE.
• Order från Kalmar, Cargotec Sweden AB, att utveckla ett
bränslecellssystem baserat på PowerCell bränslecells teknik
för deras kommande elektriska gaffeltruck. SSAB är slutkund.
• Avslutar tre projekt där bränslecellssystemet PowerCell
PowerPac har prövats i fälttester.
• Erhåller en order på bränslecellstacken PowerCell S3 från en
tysk tier-1 leverantör inom bilindustrin.
• PowerCell TO2 (teckningsoptioner) avslutas - PowerCell tillförs 23,9 miljoner kronor.
• Nasdaq First North 25 Index uppdateras och PowerCell Sweden AB (publ) är fortfarande ett av de 25 största och mest
omsatta bolag på Nasdaq First North.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
• Erhåller order för mer än 200 MSEK från kinesiska Wuhan
Tiger Fuel Cell Vehicle Co. LTD., av bränslecellsstackar och
-system med leveranser fram till 2019. Under andra halvåret
2017 levereras två PowerCell MS-20 och 28 stycken PowerCell S2 (35kW).
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VD-ord
Det är bråttom att snabbt fasa ut fossila bränslen som 
diesel och bensin, och minska CO2-utsläppen för att
hindra den globala uppvärmingen. Konturerna i ett nytt
lanskap med vätgas och bränsleceller börjar växa fram.
PowerCells produkter är extremt väl positionerade i
denna förändringsprocess.

Vi har påbörjat förflyttningen från att vara ett teknikorienterat
uppstartsbolag med fokus på utveckling, till att bli ett innovativt kommersiellt spjutspetsbolag där våra produkter kan eliminera våra kunders användning av fossila bränslen och därmed
minska miljöpåverkan genom lägre CO2-utsläpp. Under 2016
har vi fokuserat på försäljning och leverans av prototyper till
olika kundsegment, samtidigt som vi tagit ett stort steg framåt
på vägen mot industrialisering. Målet är att förverkliga vår
vision ”to be the world leading innovative fuel cell company” för
att skapa det fossilfria samhället och en hållbar värld.

Ökat kundfokus
Vi har under året implementerat en ny marknadsstrategi med
väldefinierade marknadssegment och introducerat en ny försäljningsprocess. Detta har bidragit till att öka kvaliteten på
förfrågningar från kunderna, samtidigt som diskussionerna
med kunderna blivit mer nyanserade. Företag med starka varumärken kontaktar oss med förfrågningar kring relevanta applikationsområden. Genom att kunderna numer är bättre insatta
i produkternas prestanda har de i högre grad än tidigare varit
villiga att investera för att testa vår teknik och våra produkter.
Vidare har vi förstärkt företagets marknads- och försäljningsorganisationer med ytterligare kompetens. Den internationella
marknadsbearbetningen har breddats och fördjupats genom
avtal med nya samarbetspartners. Vi implementerar strukturerat vår distributionsstrategi. Sedan tidigare har vi etablerat
PowerCell Deutschland GmbH, PowerCell Korea Ltd och sydafrikanska PowerTech System. I Europa har samarbetet med
Swiss Hydrogen intensifierats. Nu lägger vi till ytterligare en
pusselbit med Inabata som kommer att distribuera våra produkter på den japanska marknaden.
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Vårt ökade kundfokus har resulterat i större intäkter genom
försäljning av bränslecellssystem och bränslecellsstackar, som
testas i olika kundapplikationer. Många kunder har efterfrågat
bränslecellssystem för att med lagrad vätgas skapa ett balanserat energisystem från förnybara energikällor. Geografiskt
utmärker sig Asien, framförallt Kina, där utsläppsproblemen är
akuta.

Säkrar unikiteten, innovationer, skalbarhet
och modulstrategi
Vår produktutvecklingsstrategi börjar ge resultat. Vi bygger
olika kundapplikationer runt en given modulbaserad strategi
för bränslecellsplattformarna, som kommer skapa stora volymer och skalfördelar.
Vidare så har diesel som bränsle kraftigt ifrågasatts på många
marknader. Efter ”dieselgate” ifrågasätts dieselbränslet kraftigt, inte bara koldioxidproblemet utan också på grund av partikel- och kväveoxidutsläppen från förbränningsmotorer. I Oslo
tvingades man som exempel förbjuda alla dieselfordon under
en dag när hälsovådliga utsläppsnivåer hade nåtts. Många olika
kundsegment vill nu snabbare kliva ur sitt beroende av fossila
bränslen. Vi har därför sett över möjligheterna att utnyttja vår
modularisering och vår unika kompetens runt reformering.
Reformering kan också ske av natur-/biogas, metanol, etanol
etc. Som en konsekvens av detta har vi inlett ett samarbete
med en kinesisk kund för att anpassa reformern till att också
kunna hantera metanol. Den kinesiska marknaden har stort
överskott på tillgänglig metanol, som är billigare och enklare att
reformera och som snabbt kan ersätta diesel för 100 000-tals
små- och medelstora distributionslastbilar i Kina.

Under året har dessutom patentarbetet fortskridit. I oktober
beviljades ett EU-patent för en flödesplatta för bränslecellsstacken PowerCell S2. Det interna arbetet fortsatte gällande
uppbyggnad av produktionskapacitet för PowerCell S1 och
PowerCell S2. Vårt avtal med 3M säkrar framtida leveranser av
MEA (Membrane Electrode Assembly) och gör att vi snabbt kan
skala upp leveranserna. Vi har dessutom kvalitetssäkrat våra
interna processer och har nu ISO 9000 och ISO 14000 på plats.
Vad gäller utvecklingen av PowerCell S3 fortskrider det inom
Autostack Core-samarbetet (med bland andra BMW och VW)
med kontinuerlig verifiering av en unik prestanda i världsklass.
Att nu testa PowerCell S3 i en 34-tons distributionslastbil i
Schweiz är ett styrketecken som kommer att ge värdefull fälterfarenhet.

Visionen
För att nå visionen positionerar vi oss strategiskt väl på marknaden för bränslecellsstackar- och system samt reformerteknologi. Vi bygger vårt varumärke och har ett gott anseende,
vilket bekräftas av de många förfrågningar. Våra bränselceller
har fördelen att kunna användas i flera olika kundsegment vilket skapar industriella skal- och konkurrensfördelar.
Det är en ära och heder att få leda PowerCell med alla fantastiska kompetenta medarbetare och att se detta spännande
bolag växa för att ge stora värden för miljön, våra kunder och
aktieägare. Vi är på väg mot visionen ”to be the world leading
innovative fuel cell company”.

”Strukturerat och strategiskt
bygger vi PowerCell för att nå
visionen ”To be the world
leading innovative fuel cell
company” och därigenom skapa
det fossilfria samhället och en
hållbar värld.”

Per Wassén
VD PowerCell Sweden AB
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Vad är en bränslecell?
Bränslecellsteknik

Robust konstruktion utan rörliga delar

Bränslecellen omvandlar kemisk energi till
elektrisk energi. Den har ett bredare tillämpningsområde än någon annan tillgänglig kraftkälla och kan tillverkas för små enheter som
producerar endast några watt, ända upp till
stora kraftverk som producerar många megawatt.

Bränselcellens nyckelkomponenter utgörs av
anod, katod och elektrolyt. Genom att sätta
ihop flera av dessa s.k. celler skapas en bränslecellsstack, som kan designas för önskad spänning och strömstyrka. Bränslecellsstackens
konstruktion som inte har några rörliga delar
minimerar behov av underhåll samtidigt som
den är tystgående och tillförlitlig.

En bränslecell genererar elektrisk energi via en
elektrokemisk reaktion. Processen liknar ett
batteri med skillnaden att ett batteri förbrukar
sina elektroder när de producerar elektricitet
och därför måste kasseras eller laddas om.
Bränsleceller däremot producerar elektrisk
energi så länge bränsle tillförs i form av vätgas
och syre.
Jämfört med en förbränningsmotor, som också
drivs av en reaktion mellan ett bränsle och
syre, uppnås högre verkningsgrad då förbränningsmotorns termomekaniska process, gör
att en stor del energi alltid kommer att utgå i
form av värme sker bränslecellens reaktion vid
en väsentligt lägre temperatur – ofta under 100
grader Celsius. Till skillnad mot förbränningsmotorn är vatten och värme de enda utsläppen
som en bränslecell genererar.

Den kemiska reaktionen
Vid drift tillförs anoden bränsle i form av vätgas
(H2), medan katoden kontiunerligt tillförs syre
(O2). Vid anoden oxideras vätgasmolekylerna
och omvandlas till vätejoner och elektroner.
Elektronerna vandrar genom en extern så kal�lad strömledare som kopplar ihop anod och
katod och producerar på så vis el. Vätejonerna
transporteras samtidigt via elektrolyten till
katoden, där de sedan förenas med syremolekyler och bildar vatten. Resultatet blir således el,
vatten och den värme som uppstår vid reaktionen.
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Vad är en PEM?
Det finns flera olika bränslecellstyper, som
klassificeras efter vilken typ av elektrolyt de
använder. Elektrolyten avgör till stor del bränslecellens egenskaper. Cirka 80 procent av alla
bränsleceller som levereras är av PEM-typ.
PEM (Proton Exchange Membran) använder
jonledande polymermembran som elektrolyt
PEM bränsleceller arbetar vid relativt låg temperatur (<100°C) och har därför värdefull kort
uppstarts- och responstid. De har den högsta
energitätheten av alla bränslecellstyper och är

den mest använda och mogna bränslecellsteknologin. Detta gör dem ideala för de flesta applikationer bland annat inom fordonsindustrin.
PowerCell har utvecklat världens första PEM
stack som kan drivas av reformerad diesel.
PowerCell har utvecklat en reformeringsteknik
som ur andra bränslen t ex metanol, naturgas
och diesel kan framställa vätgas av sådan kvalitet att den kan användas i en PEM-bränslecell.
Därmed vidgas användningsområdet dramatiskt.

Vad är en bränslereformer?
Reformern omvandlar bränsle, som naturgas,
biogas, metanol eller diesel, till en väterik gas.
Den blandar bränslet med ånga och/eller luft
och låter blandningen passera en katalytisk
yta. Reagenserna omvandlas därefter till vätgas, koldioxid, ånga och kolmonoxid. Reaktionstemperaturen är 250-800˚C beroende på
bränsle. För att skapa en effektiv reaktor är
katalysatorn fördelad över en porös stödyta.

För att reformera måste processen vara självförsörjd på värme för reaktionen. Detta åstadkoms genom att kombinera katalytisk oxidering av ett bränsle, vilket skapar värme,
samtidigt som ångreformeringen kräver
värme. Genom att balansera dessa två reaktioner skapas en lösning närapå oberoende av
värmekälla som kallas auto-thermal reformering (ATR).

Omvandlar fossila bränslen till elektricitet
effektivare än vanliga generatorer.

Luft
Bränsle
Ånga

Reformat
(vätgasrik
gasblandning)

Bränslecell
(S2)
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Omvärldsanalys
FN:s klimatavtal, COP21, har trätt i kraft under 2016 efter
att bland andra USA, Kina och EU har ratificerat det. Att
processen gick fortare än förväntat, är en tydlig signal om
att mänskligheten står inför ett allvarligt, globalt hot.

Klimatöverenskommelsen säger att FN:s medlemsländer förbinder sig att agera på ett sådant sätt att temperaturökningen
håller sig väl under 2 grader. De rika länderna ska stötta de fattigare i omvandlingen till ett långsiktigt hållbart samhälle. I
denna satsning ingår ökade krav på allt större andelar förnybara energikällor.
Om världen tidigare präglades av stora, enhetliga energilösningar, talar idag mycket för regionala lösningar. Fordonsindustrin har länge talat om att framtidens kommersiella fordon
kommer att ha en bränsleförsörjning som är anpassad efter
lokala villkor. Beträffande elförsörjning kommer också den att i
höge grad än i dag anpassas efter de lokala förutsättningarna.
I den förnybara världen kommer olika energikällor produceras
lokalt, exempelvis genom solpaneler, vindkraftverk eller hembaserade mikrokraftverk. För att säkerställa tillförlitligheten
behövs dessutom reservkraft när sol och vind inte finns. Detta
kommer att kräva ett samspel mellan alternativen och en förmåga att såväl distribuera energi till de områden där behov vid
varje enskilt tillfälle föreligger, som att lagra överskottsenergi. I
detta senare sammanhang har elektrolytisk omvandling av
överskottsenergi till vätgas visat sig vara ett alltmer intressant
alternativ, då bränsleceller därefter möjliggör ett återförande
av energin där vätgasen har distribuerats.
Det är i denna miljö av decentraliserad kraftgenerering, lagring
och reservkraft, som behovet av bränsleceller med deras höga
effektivitet och tillförlitlighet infinner sig och därmed behovet
av PowerCells produkter.

Marknadens utveckling
Marknaden för bränsleceller har vuxit om än från låga nivåer.
Bränslecellsmarknaden blir allt robustare, även om den fortfarande får betraktas som skör. Det som driver på processen är
miljöaspekter samt statliga subventioner av själva tekniken och
av utbyggd vätgasdistribution. De nuvarande huvudalternativen för primär och reservkraftförsörjning samt olika fordons
drivlinor är fortfarande förbränningsmotorer. Men opinionstrycket att ersätta dessa har ökat kraftigt på senare år. Efter
”Dieselgate” i september 2015, när de dieselbaserade drivlinornas till synes förbättrade prestanda avslöjades som till största
del fusk, har efterfrågan på alternativ vuxit. Och det syns i statistiken.
Diagrammet nedan visar den exponentiella tillväxten genom
statistik från den oberoende analys- och konsultfirmans 4th
Energy Wave. Antalet levererade bränslecellssystem beräknas
ha mer än fördubblats. Prognoser från 4th Energy Wave pekar
på 168 000 levererade system under 2016 jämfört med de
76 000 system som levererades under 2015. För första gången
är också de mobila bränslecellssystemen nu större än de stationära, mycket tack vare produktionen av bränslecellsbilar
som Toyota Mirai. Fordonstillverkare över hela världen deltar i
olika projekt för att tillsammans med bränslecellsföretag,
utveckla och utvärdera bränslecellssystem som på allvar ska
kunna ersätta förbränningsmotorn.
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Källa: 4th Energy Wave, The Fuel Cell and Hydrogen Annual Review, 2016
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Den asiatiska marknaden är störst både vad gäller användning
och produkttillgänglighet, även om både USA och Europa närmar sig. Antalet startups som är inriktade på bränslecellsteknik
i USA är stort, även om de har långt till marknad. Den europeiska marknaden är präglad av att vara FoU-finansierad där en
grupp företag är forskningsorienterade medan andra företag
är marknadsinriktade.

Politiska beslut banar väg
Som en följd av internationella överenskommelser som COP21,
men också som ett svar på konsumenters efterfrågan på ren
energi, har en rad enskilda länder fattat beslut om en övergång till
förnybar energi. Energiförsörjningen i bl.a. Tyskland har utvecklats och deras respektive elnät har stundtals en stor andel el från
förnybar energi. Bränsleceller och vätgas bedöms kunna användas för att balansera tillgång och efterfrågan på förnybar el.
I Storbritannien har man publicerat en studie som visar hur landet ska kunna använda bränsleceller och vätgas för att slippa
använda kol för att värma landets fastigheter. I såväl Frankrike,
USA som Japan har fattat beslut om att bränsleceller och vätgas
ska vara en del i respektive lands energistrategi. Kina, Japan
och Korea storsatsar på bränslecellsteknik för att minska beroendet av fossila bränslen i transportsektorn, men också för att
täcka hushållens behov av el och värme. En avsevärd andel av
de bränslecellssystem som har levererats har haft som funktion att förse hushåll med el och värme. Tillväxten på denna typ
av system beror, enligt analysföretaget Navigant Research, på
behovet av tillförlitlig avbrottsfri krafttillförsel.

24%

USDbn
30

CAGR, 2015–2024e

25

Det finns underliggande positiva tecken på att tillverkare av
bränslecellsprodukter producerar av marknadsmässiga anledningar, snarare än som svar på politiska initiativ.
Fordonsbranschen har en uttalad ambition att övergå till fossilfritt. Elbilar med batteridrift ligger långt framme, men bränslecellsbilar har fördelar vad gäller räckvidd och tidsåtgång vid
tankning. En sådan ambition som Tyskland uppvisar genom
satsningen på kraftigt utbyggd vätgasinfrastruktur, är uppmuntrande. Politiska ambitioner att stimulera framväxten av
en marknad för bränslecellsbilar, kommer att ha stor betydelse
för branschen.

Bränsleceller – möjliggörare
i övergången till
fossilfria energilösningar
STORSKALIGA INSTALLATIONER
Bränsleceller är kompakta och lättviktiga jämfört med
alternativen. Skalbarhet möjliggör stora installationer till
exempel vid energilagring.

RANGE EXTENDERS
Genom att addera bränslecellssystem till batterifordon
kan förare bota sin “räckviddsångest”.

SNABB TANKNING
25,5

Ingen laddtid. Det tar mindre än fem minuter att tanka
full tank.

PEAK SHAVING

20

Minskar problem med överbelastade elnät samtidigt som
bränslecellssystemen möjliggör lokala ellösningar och att
leva ”off grid”.

15
10

ELPRODUKTION UTAN NÅGRA FARLIGA UTSLÄPP

5
0

Marknadens utveckling

1,3

2,2

2013

2014

Bränslecellerna drivs av vätgas som kan produceras från
förnybar energi så som vind- eller solkraft, utan att koldioxid tillförs atmosfären.

3,6

2015

2024e

Den globala stationära marknaden för bränslecellssystem beräknas växa till 25,5
miljarder dollar redan 2024. Källa: Global Market Insights, 2016.
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Marknadserbjudande
PowerCells ledande bränslecells- och reformerteknologi möjliggör produktion av pålitlig elkraft för automotive, transport och stationära applikationer
utan andra utsläpp än vatten. I en affär som är baserad på en unik bränslecellsteknik erbjuder PowerCell stackar, system och tekniskt support.

mobila applikationer (Motions Systems) MS-20 och MS-100 och
dels stationära applikationer (Power Systems) PS-5, PS-100
samt PowerPac. Möjligheten att seriekoppla produkterna gör
att PowerCell kan tillgodose behov hos kunder där effektbehovet uppgår till flera megawattenheter.

PowerCell inriktar sig på att agera som system- och komponentleverantör för mobila, transport- och stationära lösningar
för utsläppsfri el. Detta innebär såväl egen försäljning av kompletta system till slutkund, som försäljning av bränslecellsstackar till samarbetspartners som bygger bränslecellssystem.
PowerCells produkter kännetecknas av att de är kompakta och
tillförlitliga, och att de erbjuder en energiutvinning i världsklass. Bränslecellerna är vätskekylda och i och med att de är
skalbara kan PowerCell erbjuda ett mycket brett produktutbud.

Idag utvecklar PowerCell produkter, prototyper och lösningar i
ett flertal olika projektformer: direkt mot kund eller genom
samarbetspartners, men också med finansiering från statliga
och överstatliga myndigheter som till exempel EU.

Skalbara lösningar

Kundbehov inom prioriterade k
 undsegment

PowerCell fokuserar på effektområdet 1-100 kW och har
utvecklat tre skalbara bränslecellsstackar: PowerCell S1 (1-5
kW), PowerCell S2 (5-35 kW) och PowerCell S3 (30-100 kW).
PowerCell utvecklar dessutom bränslecellssystem, dels för

Inom fordonsindustrin finns det ett stort antal användningsområden för bränsleceller. PowerCells bränslecellsstackar är
energitäta och används som framdrivning och som räckvidds-

Brett användningsområde och stor möjlighet till
anpassning efter kunders effektbehov
Bränsleceller har ett brett användningsområde och erbjuder
effekt från mikrowatt till kraftverkens megawatt. I den nedre
skalan finns laddare av mobiltelefoner och bärbara datorer, i
den övre skalan hittar vi såväl kraftverk, reservkraft för sjukhus, fabriker eller stora byggnader som komplement till vind-

Mobile units

1mW
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Computers

1W
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1kW

kraft och solenergi för att möjliggöra lagring av energi. PowerCells marknadserbjudande sträcker sig från 1 till ca 100 kW.
Möjligheten att seriekoppla PowerCells produkter ger potential
till ett effektuttag som uppgår till flera megawattenheter.

Micro CHP

Telecom

Power
containers

Vehicle APU

Small
generators

Marine

Material
handling

Cars

Utilities

Cool/heat
carrier

Trucks

Industrial

Buses

Power storage

Range
extenders

10kW

100kW

1MW

förlängare, så kallad REX (range extender), i kombination med
batteridrift vilket ger möjlighet till en högre nyttjandegrad av
fordonet. Framdrivning och räckviddsförlängare används inom
segmentet personbilar och lätta skåpbilar, men också för bussar, distributionsbilar och lastbilar samt för fordon för materialhantering som exempelvis gaffeltruckar. Detta är av stor betydelse för de kunder som vill minska verksamhetens utsläpp av
koldioxid, men också för att minska buller.
Ett annat område där PowerCells bränslecellsteknik kan tillföra
stora värden är marina tillämpningar. Tekniken erbjuder en
möjlighet att generera ren el utan oljud, vibrationer och utsläpp
för både stationära och mobila marina applikationer vilket är
mycket betydelsefullt för de känsliga havsmiljöerna.

En fastighet, verksamhet eller en stad som utvinner el ur soleller vindenergi kan med hjälp av bränsleceller effektivisera
utnyttjandet av dessa förnybara energikällor. Dessa så kallade
intermittenta energislag genererar ett ojämnt flöde av el, men
genom att använda överskottsel för att producera vätgas
genom elektrolys går det att lagra energin till ett senare tillfälle.
När behovet så uppstår kan bränslecellen generera el och
värme från den lagrade vätgasen. Verksamheten i exempelvis
en industri kan på så sätt inte bara lagra energin, utan också
jämna ut obalanser i elförsörjningen genom så kallad peak shaving.

Bränslecellstekniken är lämplig som back-upp system för elförsörjning för känsliga system som till exempel datahallar, sjukhus, basstationer för telekom, sjukhus och säkerhetssystem.
PowerCells produkter ökar därmed tillförlitligheten och minskar
underhållskostnaderna för dessa viktiga samhällsfunktioner.

Ett hållbart samhälle med energi från
bränsleceller och vätgas
El från förnybara källor som vind- och solenergi konsumeras i
samma ögonblick den produceras. Genom att koppla samman
vindkraftsverk eller solpaneler med ett system bestående av
elektrolysör, lagringsenhet och bränsleceller kan man öka nyttjandegraden och produktiviteten i de förnybara energikällorna.
Vid överskott av t ex solenergi produceras då vätgas genom
elektrolys. Vätgasen som bildas lagras i tankar och kan sedan

med låg effektförlust driva bränsleceller för att driva en vätgasbil, -båt eller generera el och värme till fastigheter. En verksamhet, ett företag eller till och med ett samhälle som utvinner el
ur sol- eller vindenergi kan genom möjligheten att lagra energin på samma sätt även jämna ut obalanser i elförsörjningen
och få en jämnare belastning av elnätet.

O2
+°C

+°C
H2
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PowerCells produktportfölj
Produkt

Typ

Effekt
(kW)
Drivmedel

S1

Bränselcellsstack

1-5

Vätagas eller
reformat

Hushåll och fastigheter (Micro CHP)
samt trafiksystem

S2

Bränslecellsstack

5-35

Vätagas eller
reformat

Telecom och räckviddsförlängare (REX)
till fordon

S3

Bränslecellsstack
(utvecklad i Autostack
Core)

30-100

Vätgas

Framdrift och stationära applikationer

PowerPac

Bränslecellssystem
(S2+bränslereformer)

3

Diesel

Telecom, kyltransporter, reservkraft

PS-5

Bränslecellssystem
(baseras på S2)

1-5

Vätgas

Hushåll, fastigheter, telekom och
säkerhetssystem

PS-100

Bränslecellssystem
(baseras på S3 eller S2)

20-100

Vätgas

Elgenerering och -lagring samt s.k. peak
shaving

MS-20

Bränslecellssystem
(baseras på S2)

10-20

Vätgas

Räckviddförlängare (REX) i
elektrifierade fordon och båtar

MS-100

Bränselcellssystem
(baseras på S3)

50-100

Vätgas

Framdrift av fordon och båtar

Prototyp

Prototyp

Produkt under 2017

Prototyp

Prototyp

Prototyp
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Applikation

Bränslecellsstackar
PowerCell S1
Skalbar 1-5 kW
PowerCell S1 är utvecklad för att kunna drivas antingen med ren vätgas eller reformatgas. Den kan användas i små generatorer, som
back-up för basstationer inom telekom och trafiksystem samt som
stationär kraftgenerering till fastigheter (micro CHP).
PowerCell S1 är kompakt och vätskekyld.

PowerCell S2
Skalbar 5-35 kW
PowerCell har förvaltat arvet från bilindustrin och lanserat en bränslecellsstack
som uppfyller både stationära och mobila krav i sin effektklass t ex i applikationer för telecom och som räckviddförlängare (REX) för batteridrivna
fordon.
PowerCell S2 är optimerad för att använda reformatgas, men presterar lika bra på ren vätgas. Modern och kostnadseffektiv serieproduktion garanterar hög kvalitet och leveransförmåga.

PowerCell S3
PROTOTYP

Skalbar 30-100 kW
PowerCell S3 är utvecklad i ett EU projekt, Autostack Core, i samarbete med
underleverantörer, institut och slutkunderna VW och BMW. Den går enbart på
vätgas, är kompakt och har en energitäthet (kW/liter) i världsklass.
Prototypen som är utvecklad enligt fordonsindustrins omfattande krav är baserad på industrikomponenter vilket gör stacken lämplig för volymproduktion till
såväl mobila som stationära kundbehov till exempel vid energilagring i solcellsparker och vid fossilfri framdrift av person- och transportbilar eller båtar.
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CASE

Coop i Schweiz lanserar
lastbil med bränsleceller
I november 2016 invigde Coop i Schweiz landets första vätgasstation. Samtidigt rullade företaget ut världens första vätgasdrivna lastbil med släp. I den 34 ton tunga lastbilen sitter en
drivlina som bygger på prototypen PowerCells S3.
Bränslecellssystemet är utvecklat tillsammans med PowerCells
strategiska partner Swiss Hydrogen som har integrerat systemet i lastbilen.
– Jag är stolt över att vår PowerCell S3 är på plats. Det här är ett
stort steg och vårt samarbete med Swiss Hydrogen börjar ge
resultat. Nu hjälper vi Coop att göra deras transporter helt fossilfria, sade Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB, i anslutning till presentationen.
Den elektrifierade lastbilen är försedd med ett bränslecellsystem som är baserad på prototypen PowerCell S3 (100kW).
Swiss Hydrogen har monterat och utvecklat systemet.
– Det är en ära för Swiss Hydrogen att leverera det första bränslecellssystemet för Coops lastbilar och vi ser fram emot fortsatt
samarbete. Den verkningsgrad och prestanda som uppnås
genom integrationen med stacken från PowerCell är en tydlig
milstolpe för logistikbolagen gällande fossilfria transporter,
sade Alexandre Closset, CEO Swiss Hydrogen SA.
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Behovet av klimatneutrala transporter gör att fordonstillverkare och distributörer har börjat elektrifiera sina fordon. Efter
genomförda tester är Coops ambition att successivt byta ut
hela sin fordonsflotta till bränslecellsdrivna lastbilar. Coop
kommer också att sätta upp egna vätgasstationer intill sina
distributionscentraler.
– Vi vill sätta fart på detta och se till att en banbrytande teknik
når framgång, sade Joos Sutter, CEO för Coop i Hunzenschwil.
PowerCell S3 är kompakt och specialutvecklad för fordonsindustrin för att kunna leva upp till branschens höga krav. PowerCell
S3 drivs av ren vätgas och har en hög verkningsgrad vilket ger
konkurrensfördelar jämfört med andra bränslen. Stacken är på
100 kW vilket motsvarar 134 hk. I och med att systemet är skalbart kan stackarna seriekopplas och på så vis ge flera hundra
hästkrafter.

CASE

PowerCells bränsleceller testas av Volvo Car Group
INN-BALANCE

PowerCell MS-20

Det EU-finansierade INN-BALANCE är ett av de projekt
som initierats för att ta fram ett bränslecellssystem baserat på PowerCell S3 (protoyp). Systemet kommer att testas
i en personbil från Volvo Car Group och projektet startade
i början av 2017.

PowerCell och Volvo Cars har beslutat att genomföra ett
test och installerar en PowerCell MS-20 som räckviddsförlängare (REX) i en Volvo XC90.

Syftet är att utveckla komponenter till ett bränslecellssystem för fordon. Bakom ansökan står ett konsortium
bestående av bolag och forskningsinstitut från flera europeiska länder.
– Syftet med projektet är att förbättra effektivitet och tillförlitlighet, samtidigt som kostnaderna minskar, säger Per
Wassén, vd för PowerCell.
PowerCell S3 med en effekt på 100 kW är specialutvecklad
för fordonsindustrin och kringkomponenter i systemet
utvecklas av partners i konsortiet. Stödet kommer från EUprogrammet Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking.

Med en räckviddsförlängare kan elbilen
erbjuda alla de fördelar som traditionell
bil har. När bilens
batteri har laddats ur
till en viss nivå kickar
bränslecellen in.
Bränslecellen
omvandlar vätgas till
elenergi som gör att föraren obemärkt kan fortsätt
resan. Vätgas tar bara några minuter att tanka och orsakar inga andra utsläpp utöver vatten. En annan fördel är
att värmen som bildas kan användas för att värma upp
kupén, utan att påverka motorkraften.

CASE

PowerCell minskar SSAB:s
utsläpp av koldioxid
Under de kommande åren testar SSAB Oxelösund en
elektrisk gaffeltruck från Kalmar, en del av Cargotec, för
att minska utsläppen av koldioxid i produktionsanläggningen. Gaffeltrucken ska drivas av ett bränslecellssystem från PowerCell.
Systemet kommer att installeras och testas i en mellanstor gaffeltruck från Kalmar med lyftkapacitet om 9-18
ton. Bränslecellssystemet, som drivs på vätgas, ersätter den nuvarande förbränningsmotorn som drivs på
diesel. Det bidrar till att minska behovet av fossila
bränslen och därmed företagets utsläpp av koldioxid.
Bränslecellssystemet utvecklas under första kvartalet
2017, för att installeras under tredje kvartalet. I början
av 2018 inleds fälttester på plats hos SSAB. För PowerCell innebär detta samarbete med Kalmar, en del av
Cargotec, att dörrar öppnas till en internationell
marknad med väldigt stor potential.
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Bränslecellssystem

PowerCell PS-5
PRODUKT 2017

Power System 1-5 kW
PowerCell PS-5 är ett bränslecellssystem baserat på den
robusta stacken PowerCell S2. Systemet är framtaget för att
möta behovet av miljövänlig tyst och tillförlitlig elgenerering för back up system, byggnader, hushåll, telekom och
trafiksystem. Systemet möjliggör ett utökat användande av
förnybar energi om det integreras till exempel med solcells
paneler.
PowerCell PS-5 finns i tre utföranden 1–5 kW och blir en CEmärkt produkt under 2017.

PowerCell PowerPac
PROTOTYP

PowerSystem 3 kW
PowerPac möjliggör bränslecellsbaserad kraftgenerering och
reservkraftsgenerering där ännu inte infrastrukturen för vätgas hunnit byggas ut, genom att använda existerande infrastruktur för t ex diesel.
Det är världens första system med en dieselreformer och en
PEM-bränslecellsstack. Den omvandlar bränslen t ex diesel till
vätgas med PEM-bränslecellskvalitet med mycket låga kolmonoxidnivåer och nästintill inga kolvätekedjor. PowerPac släpper
inte ut vare sig partiklar, kolväten eller hälsovådliga
gaser som NOx, CO och SOx. Med 3 kW genererar PowerPac el motsvarande effektbehovet för ett antal enheter
t ex för telekom, kyltransporter eller reservkraft. Mer
bränsle- och kostnadseffektiv, tystare och mindre miljöförstörande än motsvarande dieselgenerator.
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PowerCell MS-20
PROTOTYP

Mobile system 10-20kW
PowerCell MS-20 är ett bränslecellsystem, baserat på den
robusta stacken S2 och som kan användas som REX, Range
Extender, för batterifordon. Genom att integrera detta system
med vätgastankar och kraftelektronik ökas fordonets räckvidd
utan att skapa några emissioner.
Bland fördelarna med PowerCell MS-20 hör att den är lätt att
integrera och har låg bränsleförbrukning. MS-20 drivs av vätgas och har ett helt automatiserat system för cellspännings
övervakning. Den har snabb start och avstängning, och är
konstruerad för att klara varierande driftsförhållanden.

PowerCell PS-100
PROTOTYP

Power System 20-100 kW
PS-100 är ett stationärt, skalbart system som generar
20-100 kW. Systemet baseras på stackarna PowerCell S2
respektive S3 beroende på kundbehov och som båda består
av tillförlitliga industriella komponenter. PS-100 drivs av
vätgas och kan användas som elkraftssystem samt för att
jämna ut obalanser i energibehov i industrin så kallad peak
shaving. Systemet kan seriekopplas vilket möjliggör ett högt
effektuttag till exempel för att generera el till samhällen vid
integrering med sol- eller vindkraft.

PowerCell MS-100
PROTOTYP

Mobile System 50-100 kW
PowerCell MS-100 baseras på den för fordonsbranschen specialtutvecklade stacken PowerCell S3 och är framtaget för
framdrift av fordon tex person- eller lastbilar och båtar.
PowerCell S3 har en världsunik energiutvinning samt en
kompakt design vilket gör systemet smidigt att installera i
olika typer av applikationer till exempel distributionsbilar
eller båtar. Systemet drivs av vätgas och är skalbart 50-100
kW. Genom seriekoppling kan flera hundra hästkrafter
utvinnas.
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CASE

Bränslecellssystem
testas marint
Allt fler länder kräver fossilfritt för marina användningsområden. Nederländerna har beslutat att ta fram fossilfria färjor.
Norge, som var tidigt ute med batteridrift, ligger långt framme
i att etablera bränslecellsdrivna fartyg. Inom de närmaste åren
kommer bilfärja, passagerarfärja och en fiskebåt att drivas
med bränslecellsteknik i Norge.
- Den marina sektorn är ett mycket intressant område där vår
förmåga att leverera el utan utsläpp är väldigt viktig. Fördelen
är att våra bränslecellsstackar är modulära och vi kan på så sätt
få in flera hundra hästkrafter där så behövs i marina applikationer, säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

Fartygsdrift baserad på solenergi
För första gången kommer PowerCell S3 stackar att prövas i
marin miljö på ett fartyget som kommer att förses med ett system som omfattar ombordproduktion av vätgas från solel, vätgaslagring och två bränsleceller. Swiss Hydrogen, partner till
PowerCell sedan april 2016, tillverkar systemet som motsvarar 80 hk totalt och genomför anpassningar till marin
miljö.
- Vätgas kommer att ersätta diesel för en marin sektor
som tvingas att minska sina utsläpp. Det aktuella fartyget blir ett mobilt uppvisningscase som skildrar hur effektiv och pålitlig vätgastekniken
är i marina miljöer, säger Alexandre Closset, vd för Swiss Hydrogen SA.
Bränslecellerna fyrfaldigar fartygets
autonomi och vätgasen är ett sätt för
den marina branschen att få tillgång till
en fossilfri energilösning.
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Ren och tyst elgenerering
Under året godkände EU ett marint projekt som bygger på
PowerCell S3. Tillsammans med övriga deltagare i konsortiet
MARANDA kommer PowerCell att utveckla ett bränslecellssystem som kommer att användas ombord på det arktiska forskningsfartyget Aranda. Systemet bygger på två stycken PowerCell S3 och är fritt från vibrationer, oljud och luftutsläpp. Det
genererar el som försörjer fartygets elektriska utrustning samt
dess dynamiska positionering under mätning. Projektet startade under våren 2017 och kommer då att testas av SYKE
Marine Research Centre under 18 månader. Samarbetspartners i konsortiet MARANDA är bland andra ABB.
– Vår bränslecellsteknik är utvecklad i Göteborg av vårt världsledande team och är möjlig att använda såväl i marina miljöer
som i fordonsindustrin. Dessa två projekt innebär att vi kan se
hur ett framtida hållbart samhälle ska kunna
tillgodose behovet av marina transporter
på ett fossilfritt sätt, säger Per Wassén.

CASE

Självförsörjande, smarta hus
Sverige står inför en förändring där sol och vind kommer att ha en mer betydande roll. En utmaning är att
kunna lagra energin då det blåser och solen skiner –
till dess det är vindstilla och mulet. Genom att tillverka
vätgas genom elktrolys går elen från förnybar energi
att lagra.

Bränslecellen producerar utöver el även värme som
leds in i husets varmvattenstankar och används till
uppvärmning och varmvatten. Den lagrade vätgasen
kommer även att kunna användas för hushållets planerade vätgasbil.

I Agnesberg utanför Göteborg bor Hans-Olof Nilsson.
Han har ett energismart hus med solceller på tak och i
fasader. Solcellerna producerar el under dygnets ljusa
timmar och elen används bland annat för att utvinna
vätgas med hjälp av elektrolys. Vätgasen lagras i tankar och används under kvällar och nätter samt under
vintern, för att generera el med hjälp av bränslecellssystemet PowerCell PS-5.
– Förhoppningen är att detta energimarta hus
kommer att utgöra en framtida standard för nollemission. År 2020 kommer det finnas krav på att alla
nya byggnader ska vara nära nollenergihus, vilket
betyder att de ska producera nästan lika mycket
energi som de konsumerar, säger Hans-Olof Nilsson.

PowerCell PS-5 är ett bränslecellssystem för en självförsörjande
fastighet eller som ett emissionsfritt och tyst alternativ till diesel
generatorer.
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Framstående specialistkompetens
och enastående forskningsmiljö
Genom PowerCells nära samarbete med fordonsindustrin, internationella forskningsinstitut och universitet har ett väl erfaret och engagerat team byggts upp för
att kunna ta itu med de utmaningar som är förknippade med framtida högteknologiska och hållbara erbjudanden.

Med omfattande kunskap och en anläggning som är unik stöder vi kunder och partners i utvecklingsprojekt med bränslecellsexpertis och teknisk rådgivning: Från idé och design till
möjligheten att kunna verifiera teorier och tester i våra laboratorier.

Bränslecellstester och reformers

De anställda på PowerCell utgör ett extraordinärt team och
bidrar till att skapa framtida affärer och lösningar för en mer
hållbar värld. PowerCells anställda består av personer med
olika bakgrund och lång erfarenhet från olika områden. En förenande drivkraft är tanken på att skapa något utöver det vanliga och som kommer att ha en avgörande betydelse för miljön.

Konkurrenskraftig patentportfölj

Unikt laboratorium
Utöver medarbetarnas djupa kunskap inom bränslecellsteknik,
erbjuder PowerCell dessutom norra Europas främsta bränslecells- och reformerlaboratorium. I lokaler i Göteborg kan kunder och partners dra nytta av de testtjänster som PowerCell
erbjuder. I labbmiljön är det enkelt att genomföra iterativa
undersökningar och justera testerna allteftersom. Detta möjliggör utveckling av idéer, design och verifiering.
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Bränslecells- och reformertester kan utföras i provbänkar och
autonoma testceller, för enskilda celler till hela stackar, samt en
mängd olika simuleringar kan genomföras t ex av gassammansättning och klimattester.

PowerCell strävar alltid efter banbrytande teknologisk utveckling och avsätter omfattande resurser för att skydda produkterna med patent. Patenten omfattar den fundamentala teknologin, framför allt inom nyckelområdena bränslecellsstack och
reformer. PowerCells patentportfölj består idag av 73 beviljade
patent och ca 30 st patentansökningar, uppdelat på 18 patentfamiljer. Samtliga patent har en löptid på 20 år från ansökningsdatumet.
PowerCell äger själv alla patent med enda undantaget av
PC1114 som ägs tillsammans med Volkswagen AG för Tyskland.
Patentstrategin är internationell och går ut på att bygga upp en
stark och konkurrenskraftig patentportfölj för att stärka företagets marknadsposition och säkra investeringar i nya produkter, tjänster och teknologier.

Uppförandekod
PowerCell Sweden AB är ett växande bolag i en värld som sätter
väldigt höga krav vad beträffar miljömässigt, social och affärsetiskt ansvar. PowerCells har under 2016 beslutat att implementera en uppförandekod som speglar företagets varumärke
och hur bolaget vill bedriva affärer. I uppförandekoden finns
också riktlinjer för hur företaget skapar och upprätthåller nyckelintressenternas förtroende.
Uppförandekoden innebär ett ramverk för PowerCell och dess
anställda genom att klargöra de principer och allmänna riktlinjer för hur företaget ska agera som affärspartner, arbetsgivare
och samhällsmedborgare. Syftet med uppförandekoden är att
bekämpa korruption och att öka respekten för de mänskliga
rättigheter, arbetsrätt, jämlikhet och miljöskydd, både inom
företaget och bland sina affärspartners.

PowerCell strävar efter att säkerställa att företagets affärspartners lever upp till de principer som uppförandekoden slår fast.
Koden har influerats av de grundläggande värderingar som
uttrycks i OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact och andra internationellt vedertagna normer.

Uppförandekoden täcker följande
områden:
•
•
•
•
•
•

Integritet och etik i affärsrelationer
Ansvar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
Grundläggande mänskliga rättigheter
Minskad miljöpåverkan
PowerCells roll i samhället
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Teamet som flyttar PowerCell
närmare marknaden
Utan den kompetens, kreativitet och hängivenhet som PowerCells medarbetare
visar dagligen skulle produkterna inte vara realiserbara. Här är några från det
team som utgör kärnan i PowerCells verksamhet.

Felix Haberl

PROJECT MANAGER
Med högre mognadsgrad och lägre priser kommer bränsleceller vara en gångbar lösning i fler och fler applikationer. Jag ser
det mer som en kontinuerlig utveckling, än som ett genombrott över natten. Mitt jobb är att koordinera det arbete som
utvecklingsingenjörer och mekaniker gör. Medarbetaren som
förstår bränslecellen och hur den kan användas av kund, kommer att vara allt viktigare de närmaste åren.

Henri Karimäki

FUEL CELL SYSTEM ENGINEER
Efter sju år på ett finskt forskningsinstitut, ville jag jobba för
bränslecellindustrin utomlands. När möjligheten att få jobba
på PowerCell dök upp tog jag den. Göteborg är kanske inte så
exotiskt, men den expertkunskap som finns på PowerCell gör
att jag trivs mycket bra. Skillnaden mot att jobba inom forskning, är att vi har större fokus på produkten och vilken nytta
den ska bidra med. En stor fördel är att vi kan påverka utvecklingen redan från scratch.

Bo Olsson

UTVECKLINGSTEKNIKER INOM ELEKTRONIK
Jag jobbade tidigare på Saab Automobile och pendlar nu med
tåg från Trollhättan till PowerCell. Många tidigare kollegor är
nyfikna. De tycker att det låter för bra för att vara sant. Att det
inte blir några utsläpp förutom vatten. Då blir jag stolt. Vi har en
fantastisk teknik som är unik.
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Marika Männikkö

Hampus Hjortberg

Våra lösningar är tillförlitliga och skulle kunna fungera på Antarktis eller långt ute i öknen. Otillgängliga platser där det inte
finns tillförlitlig infrastruktur. En annan anledning till att jag
trivs är att även om PowerCell växer så fungerar det som ett
litet företag. Det är korta beslutsvägar och jag får vara med och
påverka mycket.

Vi har bra koll på vad som krävs för att sätta samman bränslecellstekniken i ett fungerande system. När kunden kommer till
oss för att bygga upp ett system, då vet vi hur det ska göras. Vi
har kunskapen att leda kunden i rätt riktning. Det är kul, vi säljer i allt högre grad engineering. Den kunskapen är nödvändig
för att världen ska kunna ta steget över till vätgassamhället.

DEVELOPMENT ENGINEER – FUEL PROCESSOR

SOFTWARE DEVELOPER

Ann-Christine Pakendorff Adm., Karin Nilsson
CFO och Felix Haberl Project Manager
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Aktien och historik
PowerCell Sweden AB (publ) registrerades med nuvarande firma hos
Bolagsverket under 2008 och verksamheten har bedrivits sedan dess. Styrelsens säte är registrerat i Göteborgs kommun i Västra Götalands län och
dess organisationsnummer är 556759-8353. Bolaget är ett aktiebolag och
associationsformen regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
Samtliga värdepapper utgivna av Bolaget har upprättats enligt
aktiebolagslagen. Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB.
Bolagets samtliga värdepapper är denominerade i svenska kr.
Bolagets aktier är listade på First North vid Nasdaq Stockholm
sedan den 19 december 2014. Aktien har ISIN-kod SE 000 642
5815. Kortnamn är PCELL. Endast ett aktieslag finns.
Aktiekapitalet i PowerCell uppgår till 985 257 kr, fördelat på
totalt 44 784 392 st aktier, envar aktie med ett kvotvärde på
0,022, 31/12 2016. Samtliga aktier är av samma aktieslag och
har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.
Bolagets aktiekapital ska enligt Bolagsordning antagen den 6
november 2014 utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000
kronor. Antal aktier ska utgöra lägst 20 000 000 st och högst
80 000 000 st aktier.

Utdelning
Utdelning föreslås av Styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.
PowerCell befinner sig i en snabb utveckling och expansion. För
närvarande har därför Styrelsen för avsikt att låta Bolaget
balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och
drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några
kontanta utdelningar betalas inom en överskådlig framtid.
Ingen utdelning har heller lämnats för föregående räkenskapsår.

Ägarstruktur
PowerCell hade 8 835 aktieägare per den 31 december 2016
enligt Euroclear. Tabellen nedan visar PowerCells fem största
ägare per den 31 december 2016.

Kursutveckling
Nedanstående diagram visar aktiekursens utveckling under
perioden från 1 januari till 31 december 2016. Börsvärdet per
den 30 december 2016 uppgick till 1 254 Mkr. Under kalenderåret 2016 var genomsnittligt antal omsatta aktier per handelsdag 87 693 aktier, motsvarande ett genomsnittligt värde per
aktie om cirka 28 kr. I genomsnitt gjordes 253 avslut per handelsdag under denna period.

Aktiebaserade incitamentsprogram
Bolaget har ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och personal. Det omfattar 380 800 optioner, per
den 31 december 2016, där varje option ger en rätt att teckna
en ny aktie till en teckningskurs om 12,25 kronor per aktie
under perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017. Utspädningen från detta uppgår till maximalt 0,9 procent.
AKTIEÄGARE PER
DEN 31 DECEMBER 2016

ANTAL
AKTIER

ANDEL %

Midroc New Technology

9 172 670

20,5%

Fouriertransform

9 172 670

20,5%

Finindus

6 489 836

14,5%

Volvo Group Venture Capital

2 937 426

6,6%

Policy

Avanza pension

2 538 287

5,7%

Även om ingen policy är uttalad eller beslutad kommer Styrelsen för framtiden, i övervägandet om förslag till utdelning, att
beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar
och andra väsentliga faktorer.

Övriga

14 473 503

32,3%

Totalt

44 784 392

100,0%

Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelning utbetalas
normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear
Sweden AB:s försorg, men kan också avse annat än kontant
utbetalning.
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Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet har sedan Bolagets start 2008 fram till 30 december 2016 utvecklats enligt följande:
Ökning av
antal aktier

Ökning av
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

Bolagsbildning

500 000

100 000,00

100 000,00

500 000

0,200

Nyemission

565 215

113 043,00

213 043,00

1 065 215

0,200

År

Transaktion

2008
2009
2014

Nyemission

2014

Split 20:1

2014

Fondemission

2014

Nyemission

2015

Nyemission

2016
2016

Antal
aktier

Nominellt
värde/aktie

91 288

18 257,60

231 300,60

1 156 503

0,200

21 973 557

—

231 300,60

23 130 060

0,010

—

277 560,72

508 861,32

23 130 060

0,022

12 289 545

270 369,99

779 231,31

35 419 605

0,022

278 787

6 133,32

785 364,63

35 698 392

0,022

Inlösen av T01

7 135 480

156 980,55

942 345,18

42 833 872

0,022

Inlösen av T02

1 950 520

42 911,44

985 256,62

44 784 392

0,022

Aktiekurs 2016
SEK

Antal aktier i tusental
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Källa: SIX

OMXSPI 2016
Omsatt antal aktier 2016 (tusental)
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PowerCell,
Nordens ledande
bränslecellsbolag

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för PowerCell Sweden AB (publ) (PowerCell) avger härmed följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Information om verksamheten
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar, tillverkar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer. PowerCell har utvecklat ett modulsystem av
bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten genereras. Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas
från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standarddiesel.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Försäljningen har ökat under året från 5 100 TSEK under 2015
till 12 185 TSEK för 2016 till följd av en ökad försäljning av både
produkter och prototyper kopplat till flera strategiskt viktiga
kundsamarbeten.
Undet året har orderingången av PowerCell S2 ökat och bland
några viktiga ordrar kan bland annat nämnas:
• en kinesisk order för att testa PowerCell S2 som REX (Range
Extender) för personbilar på den kinesiska marknaden
• en kinesisk order med en avsiktsförklaring om att utveckla ett
bränslecellssystem med metanolreformer för att användas
som REX för lätta lastbilar på den kinesiska marknaden
• en sydkoreansk order på en PowerCell S2 från en strategiskt
viktig global kund med användningsområde inom micro-CHP
(Combined Heat and Power)
• en Taiwanesisk order av två PowerCell S2 för test i kundens
olika bränslecellsystem som drivs av reformat respektive ren
vätgas.
Utvecklingen av PowerCell S3 har framgångsrikt fortsatt inom
Autostack Core projektet och genomgår tester hos flera strategiska automotive kunder inom projektet. Under året har en
PowerCell S3 prototyp levererats till Coop Schweiz i samband
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med när Coop lanserade Schweiz första släpförsedda distributionslastbil på 34 ton med bränslecellsteknik. Den första
ordern av PowerCell S3 inom det marina segmentent erhölls
för installation i ett fartyg för framdrift (propulsion). Även en
order från en tysk tier-1 leverantör inom bilindustrin erhölls
under året.
Avtal med 3M slöts för att säkra framtida leveranser av MEA
(Membrane Electrode Assembly) vilket i sin tur säkrar PowerCells leveranser vid en ökad efterfrågan av bränslecellsstackarna PowerCell S1 och PowerCell S2 vid en ökad efterfrågan. Ett
annat viktigt avtal som slöts var sammarbetsavtalet med Swiss
Hydrogen, där avsikten är att bolagen skall sammarbeta inom
utveckling och försäljning av kompletta system.
Beviljas EU-stöd om ca 1,3 MEUR för utveckling av bränslecellssystem med PowerCell S3 för personbilar tillsammans med
Volvo Cars mfl i konsortiet Inn-balance.
Teckningsoptionsprogrammet för ledande befattningshavare,
personal och styrelseledamöter löstes in (100% teckning) och
tillförde 23,9 MSEK till bolagets kassa.
Ledningsgruppen förstärktes genom anställandet av Charlotta
Sahlin som Director Marketing & Communications och Karl
Samuelsson som Director Product Development.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
• Beviljas EU-stöd om 982 TEUR för att utveckla ett marint
bränslecellssystem tillsammans med bland annat ABB. Systemet bygger på två stycken Powercell S3 bränslecellsstackar.
• Undertecknar ett Letter of Intent med de norska bolagen Hexagon Composites ASA och Nel ASA om att etablera ett gemensamt joint venture.

Framtida utveckling samt väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer

FINANSIELLA RISKER

Under det kommande året avser bolaget att fortsätta utvecklingen och industrialiseringen av bränslecellsplattformar och
moduler. Den pågående kommersialiseringsfasen kommer
intensifieras med fokus på PowerCell S2 samt prototypförsäljning av PowerCell S3.

Bolaget är finansierat av externt kapital i form av aktiekapital
och lån och kommer så att vara till dess försäljningen av produkter kommer igång i större skala. Med ökande försäljning
kommer Bolaget bli utsatt för valutaexponering då merparten
av intäkterna och kostnaderna beräknas komma att erhållas
och erläggas i andra valutor än svenska kronor.

OPERATIVA RISKER

MARKNADSRELATERADE RISKER

PowerCell är genom sin verksamhet exponerat för risker och
osäkerhetsfaktorer. Bolagets verksamhet har hittills i huvudsak varit produktutveckling. Därutöver har Bolaget levererat
ett antal produkter vilka för närvarande utvärderas av kunder.
Riskerna är därmed förknippade med dels att utvecklingsverksamheten fortlöper enligt plan och inte drabbas av större förseningar, kostnadsökningar eller andra svårigheter. Dels att
kundernas utvärderingar utfaller enligt önskemål, och att Bolagets försäljning kan påbörjas i större skala inom den tidsram
som styrelsen bedömt som sannolik.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning

2016

2015

Bolagets produkter bygger på bränslecellsteknik, vilken är relativt ny i kommersiella sammanhang. Detta kan innebära, trots
att Bolagets produkter prestanda- och affärsmässigt överträffar konkurrerande teknologi, att kunderna byter ut sina system
i en långsammare takt än förväntat.

2014

2013

2012

12 185

5 100

1 492

2 513

840

Rörelseresultat

–66 099

–64 763

–45 910

–38 529

–42 011

Rörelsens kassaflöde

–67 996

–64 543

–39 997

–38 529

–27 705

Balansomslutning

96 146

75 908

147 076

63 880

84 496

Eget kapital

36 505

11 266

76 454

16 205

32 073

Soliditet (%)

38,0

14,8

52,0

25,4

38,0

3,9

2,3

4,3

2,3

2,6

44 784 392

35 698 392

35 419 605

1 065 215

1 065 215

–1,5

–1,8

–1,3

–36,0

–39,2

—

—

—

—

—

Kassalikviditet
Antal aktier
Resultat/aktie
Utdelning per aktie

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade medel

100 436 060 kr

Årets förlust

–65 652 581 kr
34 783 479 kr

Styrelsen föreslår att ansamlade förlusten
disponeras så att i ny räkning överförs

34 783 479 kr
34 783 479 kr
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Resultaträkning
NOT

2016

2015

Nettoomsättning

12 185

5 100

Kostnad för sålda varor

–9 266

–4 956

2 919

144

Bruttoresultat
Försäljnings- och administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter

3

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

4, 5, 7

–6 327

–790

–72 057

–73 086

9 521

9 004

–155

–35

–66 099

–64 763

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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8

446

26

—

–451

–65 653

–65 188

—

—

–65 653

–65 188

Balansräkning
NOT

2016-12-31

2015-12-31

9

736

—

10

17 691

21 520

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

11

Summa anläggningstillgångar

234

234

18 661

21 754

3 364

1 702

2 814

2 486

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

300

—

Aktuell skattefordran

605

647
1 415

Övriga kortfristiga fordringar

12

2 844

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

6 354

6 896

12 917

11 444

Kassa och bank

61 204

41 008

Summa omsättningstillgångar

77 485

54 154

Summa tillgångar

96 146

75 908

Aktiekapital

985

785

Fond för utvecklingsutgifter

736

—

1 721

785

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets förlust

Summa eget kapital

327 064

236 372

–226 627

–160 703

–65 653

–65 188

34 784

10 481

36 505

11 266

668

1 368

668

1 368

39 987

39 987

39 987

39 987

Avsättningar
Avsättning för pensioner

14, 17

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

15

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

1 043

160

Leverantörsskulder

4 404

5 459

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

16

1 382

1 616

12 157

16 052

18 986

23 287

96 146

75 908
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Förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital

2015-01-01
Nyemission

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Pågående
nyemission

Fond för
utvecklingsutgifter

779

6

—

Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

236 372

–160 703

76 454

6

–6

—

—

—

—

—

—

—

—

–65 188

–65 188

2015-12-31

785

—

—

236 372

–225 891

11 266

2016-01-01

785

—

—

236 372

–225 891

11 266

Årets resultat

Aktivering av
utvecklings
utgifter
Nyemission
Årets resultat
2016-12-31

—

—

736

—

–736

—

200

—

—

90 692

—

90 692

—

—

—

—

–65 653

–65 653

985

—

736

327 064

–292 280

36 505

Aktiekapitalet består av 44 784 392 st aktier á kvotvärde 0,022 kr.
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Kassaflödesanalys
NOT

2016

2015

–66 099

–64 763

5 123

5 387

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta

1

26

Erlagd ränta

–5

–451

Betald/erhållen inkomstskatt

42

–7

Förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar

–1 515

1 491

Minskning(+)/ökning(-) av varulager

–1 662

–1 013

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder

–3 851

–5 214

–67 996

–64 544

Investeringar i anläggningstillgångar

–2 730

–2 466

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–2 730

–2 466

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Investering i dotterbolag

—

–234

Nyemission

90 892

2 398

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

90 892

2 164

ÅRETS KASSAFLÖDE

20 196

–64 846

Likvida medel vid årets början

41 008

105 854

Likvida medel vid årets slut

61 204

41 008

5 823

6 153

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Övriga ej kassapåverkande poster

–700

–766

5 123

5 387
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Företaget upprättar, med stöd av ÅRL 7:3 a,
ingen koncernredovisning eftersom dotterföretaget är vilande
och en koncernredovisning därmed inte skulle skilja sig på
något väsentligt sätt från moderföretagets redovisning.

Ersättningar efter avslutad anställning:
I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.

UTLÄNDSKA VALUTOR
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas
på balansdagen till riksbankens Ultimo. Transaktioner i
utländsk valuta omräknas på transaktionsdagen till den dagskurs som anges på riksbankens hemsida.

INTÄKTER
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar
övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms, rabatter
och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta.
För tjänsteuppdrag och bidragsfinansierade uppdrag till fast
pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till
ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen
(successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad
bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs
med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag
inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter
endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna
uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående
som kostnad.

STATLIGA STÖD
Statliga stöd redovisas som intäkt när det finns rimlig säkerhet
att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor.

LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas
som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är
finansiella eller operationella. Leasingavgifter enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll,
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

INKOMSTSKATT
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
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I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter
till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas
för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.
Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att
avvika från förväntningarna. Powercell redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler.
I Sverige har bolaget bl. a. förmånsbestämda planer som innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas
som avgiftsbestämda planer. Bolaget betalar in pensionspremier till PRI som finansieras i egen regi. Redovisning av pensionsskulden sker enligt den beloppsuppgift som erhålls från
PRI.
Aktierelaterade ersättningar:
Bolaget har en aktierelaterad ersättningsplan där bolaget
erhåller tjänster från anställda och som vederlag utger bolaget
egetkapitalinstrument i form av aktieoptioner till de anställda.
Det totala belopp som ska kostnadsföras redovisas i resultaträkningen som en personalkostnad och i eget kapital i posten
Balanserat resultat, fördelat över intjänandeperioden. När en
bedömning ändras för hur många egetkapitalinstrument som
kommer att tjänas in, redovisas denna avvikelse i resultaträkningen i den period den ändrade bedömningen görs. De sociala
avgifter som uppkommer på tilldelningen av aktieoptioner
redovisas som en personalkostnad och en skuld. Efterföljande
omvärderingar redovisas i resultaträkningen.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas
per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

5 år

Principval har gjorts för internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar. Tillämpning sker enligt aktiveringsmodellen.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett
formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad
händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för
att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska
fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer

3-9 år

I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till
återvinningsvärdet.

AKTIEÄGARTILLSKOTT
Företaget redovisar aktieägartillskott i enlighet med uttalandet
från Rådet för finansiell rapportering, UFR 2.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medfört in- eller utbetalningar.

FINANSIELLA INSTRUMENT

NYCKELTALSDEFINITIONER

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder
och låneskulder Instrumenten redovisas i balansräkningen när
Powercell Sweden blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutningen

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten
att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder
tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats
eller på annat sätt upphört.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder

Utdelning per aktie
Beslutad utdelning per berättigad aktie

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar
tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag
för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Skulder har upptagits till nominella belopp. Upphörande av
redovisning av finansiella skulder sker först när skulden har
reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts.

VARULAGER
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med
användning av först in, först ut-metoden (FIFU). För råvaror
ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av
varorna i anskaffningsvärdet.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Inga bedömningar eller uppskattningar har gjorts som har en
betydande effekt på de redovisade beloppen i den finansiella
rapporten eller skulle innebära en betydande risk för en
väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och
skulder under nästa räkenskapsår.

Not 3 Övriga rörelseintäkter
Bidrag avseende projektfinansiering och statliga stöd
Övriga poster

2016

2015

9 491

8 868

30

136

9 521

9 004

2016

2015

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor

1

0

Män

5

5

Totalt

6

5

Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare
Kvinnor

2

Män

5

4

13

10

2016

2015

6 507

6 786

Totalt

1

Not 4 Operationell leasing
2016

2015

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader

Framtida minimileaseavgifter som
ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år

3 996

2 805

Förfaller till betalning senare än
ett men inom fem år

8 802

8 076

Förfaller till betalning senare än
fem år

Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter

Övriga anställda

0

0

12 798

10 881

Not 5 Personal
2016

2015

6

5

Män

22

19

Totalt
			

28

24

Medelantal anställda

POWERCELL SWEDEN AB

8 961
15 747

5 655

4 112

Pensionskostnader

3 502

3 178

26 599

23 037

5 213

Noten inkluderar även finansiella leasingavtal, vilka redovisas
som operationella. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing av maskiner för testverksamhet samt av bilar för transportändamål. Bilar leasas normalt på tre år med möjlighet till
utköp och maskiner leasas normalt på fem år med möjlighet till
förlängning med ett år i taget.
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10 935
17 442

Sociala kostnader enligt lag
och avtal
Totalt

4 572

Den operationella leasingen består i allt väsentligt av hyrda
lokaler. Avtalet löper tom 31 december 2019 med möjlighet till
förlängning med ytterligare 3 år i taget. Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på utvecklingen av konsumentprisindex.

Kvinnor

Styrelse,VD och ledande
befattningshavare

Till VD har det under året totalt utgått lön och ersättningar med
1 778 (3 072). Föregående år utgick ersättning till både tillträdande och avgående VD under sex månader.
Till VD och ledande befattningshavare utgår utöver fast
månadslön rörlig ersättning om uppställda resultatmål uppnås. Ersättningen fastställs av styrelsen. Under verksamhetsåret uppgick i rörlig ersättning totalt 179 (309) till VD och 70
(162) till övriga ledande befattningshavare. Ersättning utbetalas våren 2017.
Av bolagets totala pensionskostnader avser 635 (678) VD och
1 027 (1 013) övriga ledande befattningshavare.
För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader och
vid uppsägning från bolagets sida har VD även rätt till 6 månaders avgångsvederlag. Inga avtal har träffats om avgångsvederlag för övriga anställda.
Styrelsen
Enligt stämmobeslut i april 2016 utgår styrelsearvode för perioden fram till nästa årsstämma med totalt 650 000 kr, varav
250 000 kr till styrelsens ordförande och till envar av övriga
ledamöter som ej är anställda i bolaget 100 000 kr. Under verksamhetsåret har till styrelseledamoten André Martin dessutom
utgått ett konsultarvode med 369 (330). Prissättningen har
skett på kommersiella villkor.

Not 6 Aktierelaterade ersättningar
Bolaget har ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och personal. Det omfattar 403 200 optioner där
varje option ger en rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 12,25 kronor per aktie under perioden 1 januari 201731 december 2017. Utspädningen från detta uppgår till maximalt 0,8 procent.

Not 7 Statliga stöd
Under året har statliga stöd avseende delfinansiering av
utvecklingsprojekt uppgående till 9 318 (12 087) erhållits och
9 491 (8 868) har redovisats i resultaträkningen, bland övriga
rörelseintäkter.

Not 8 Inkomstskatt
2016

2015

Aktuell skatt

—

—

Uppskjuten skatt

—

—

—

—

Avstämning av skattekostnad
Skatt enligt gällande skattesats
(22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader

14 444

14 295

–86

–275

—

6

–14 358

–14 026

—

—

Skatteeffekt av ej skattepliktiga
intäkter
Skatteeffekt av ej redovisade
underskottsavdrag
Redovisad skattekostnad

Not 10 Inventarier, verktyg och
installationer
2016-12-31

2015-12-31

51 815

49 349

1 994

2 466

53 809

51 815

–30 295

–24 142

–5 823

–6 153

–36 118

–30 295

17 691

21 520

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 11 Andelar i koncernföretag
2016-12-31

2015-12-31

234

—

—

234

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv av Powercell
Deutschland GmbH
Utgående anskaffningsvärde

234

234

Utgående restvärde
			

234

234

Dotterbolag

Kapital
andel %

Rösträtts
andel %

Bokfört
värde

100

100

234

Powercell Deutschland
GmbH
Summa

234

Powercell Deutschland Gmbh med organisationsnummer HBR
28770 har säte i Frankfurt am Main.

Ej redovisade underskottsavdrag uppgår till 436 055 (370 577).

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar

Not 9 Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten

2016-12-31

2016-12-31

2015-12-31

736

—

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

736

—

Utgående restvärde enligt plan

736

—

Inköp

Skattekonto

2015-12-31

169

205

Momsfordran

2 470

1 210

Övriga poster

205

0

2 844

1 415

Not 13 F
 örutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
2016-12-31

2015-12-31

Förutbetalda hyror

1 092

1 089

Upplupna intäkter, pågående
bidragsprojekt

2 522

5 399

Upplupna intäkter, försäljning

2 353

—

Övriga förutbetalda kostnader

387

408

6 354

6 896
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Not 14 A
 vsättning för pensioner och
liknande förpliktelser
2016-12-31

Not 16 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2 628

2 396

Upplupna löner

1 261

1 847

Upplupna sociala kostnader

1 484

1 599

Förutbetalda intäkter

4 989

8 038

Avsättningar enligt
tryggandelagen

Semesterlöner

PRI Pensionsgaranti-
pensioner

668

1 368

668

1 368

Pensionskostnaderna i bolaget uppgick under året till 3 502 (3
178), varav huvuddelen utgörs av löpande utbetalningar till fristående organ som administrerar pensionsplaner. Kapitalvärdet av pensionsförpliktelserna i bolaget uppgick vid 2016 års
utgång till 668 (1 368). Dessa har tryggats genom "Avsatt till
pensioner" i bolaget.

Not 15 Långfristiga skulder
År 2009 beviljade statens Energimyndighet ett villkorat lån om
30 Mkr till bolaget, av vilket 8 Mkr utbetalades under 2009,
ytterligare 12 Mkr under 2010 och de sista 10 Mkr utbetalades
under 2011. Under 2014 beviljades och utbetalades ytterligare
9,99 Mkr med samma villkor som tidigare. Lånet uppgår därmed till totalt 39,99 Mkr. Amortering och ränteinbetalning på
lånet påbörjas när bolaget har nått kommersialiseringsfas och
därför har ingen ränta eller amortering erlagts under 2016.
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Övriga poster

1 795

2 172

12 157

16 052

2016-12-31

2015-12-31

Not 17 Ansvarsförbindelser
Garantiåtagande, PRI

13

27

13

27

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2017-05-09 för fastställelse.

Göteborg 2017-03-13

Per Wassén
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Magnus Jonsson
STYRELSEORDFÖRANDE

Åsa Severed

Dirk De Boever

Göran Linder

André Martin

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-04-04
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Birgitta Granquist
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Powercell Sweden AB (publ), org.nr 556759-8353

Rapport om årsredovisningen
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Powercell
Sweden AB (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på
sidorna 26-37 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Powercell Sweden AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Powercell Sweden AB
(publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-25. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
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STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är til�lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ än att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_
dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Powercell Sweden AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Powercell Sweden AB
(publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS
ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/
revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Göteborg den 4 april 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Birgitta Granquist
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.
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Styrelse och bolagsledning
Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen
och den arbetsordning som PowerCells Styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsfördelningen
mellan Styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till VD.

Under 2016 har, utöver det konstituerande styrelsemötet, 11
protokollförda styrelsemöten ägt rum. Vid mötena har Styrelsen diskuterat Bolagets framtida utveckling, kvartalsrapporter,
budget, finansiering samt gjort sedvanlig uppföljning av verksamheten i Bolaget. Bolagets revisor deltar varje år i det sammanträde där årsbokslutet godkänns och accepteras.

Styrelse
Per Wassén

Magnus Jonsson

Hemvist: Göteborg
Född: 1961
Invald år: 2008
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik,
Chalmers Tekniska Högskola, Civilekonom
Handelshögskolan Göteborgs Universitet
Aktier: 200 000
Personaloptioner: 0

Hemvist: Göteborg
Född: 1956
lnvald år: 2012
Aktier: 5 000

VD

Tidigare bland annat ansvarig för Strategi och Affärsutveckling för
AB Volvo-koncernen och därefter Direktör på Volvo Group Venture
Capital. Styrelseordförande 2008-2015. Gedigen kommersiell, industriell och finansiell erfarenhet.

VD för Magnus Jonsson Consulting AB och sitter i ett flertal
s tyrelser. Tidigare befattning som SVP, produktutveckling på
Volvo Personvagnar. Stor erfarenhet inom fordonsindustrin.

Dirk de Boever

Göran Linder

Hemvist: Ghent, Belgien
Född: 1970
lnvald år: 2009
Aktier: 0

Hemvist: Stockholm
Född: 1962
lnvald år: 2009
Aktier: 2 000

STYRELSELEDAMOT

Investeringschef på Finindus. Finindus är ett investmentbolag
som tillhandahåller kapital i tidiga och tillväxtskeden, uppbackade av ArcelorMittal och den flamländska regionen. Tidigare stor erfarenhet inom strategi och marknadsföring från
ArcelorMittal. Entreprenör och konsult till ett flertal storbolag
inom industri, bank och telekom.

STYRELSELEDAMOT

Representerar Midroc New Technology. Vd för Midroc New Technology samt ledamot i ett flertal andra bolag. Mer än 25 års erfarenhet
av försäljning, affärsutveckling och ledningsarbete, med utbredd
kunskap inom teknikrelaterade områden.

Åsa Severed

André Martin

Hemvist: Göteborg
Född: 1958
Invald år: 2016
Aktier: 0

Hemvist: Frankfurt, Tyskland
Född: 1951
lnvald år: 2009
Aktier: 100 000

STYRELSELEDAMOT

VD för Åsa Severed Consulting AB. Mer än 30 års erfarenhet från
näringslivet inom logistik, försäljning och ledningsarbete främst
från Volvo och TV4.
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STYRELSENS ORDFÖRANDE

POWERCELL SWEDEN AB

STYRELSELEDAMOT

Oberoende konsult och rådgivare inom bränsleceller och vätgasteknik. Tidigare chef för Ballards transportbranschenhet och VD för
Ballard Power Systems AG. Oberoende representant.

Bolagsledning

Per Wassén
VD

Född: 1961
Anställd: 2015
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, Chalmers Tekniska
Högskola, Civilekonom Handelshögskolan Göteborgs Universitet
Aktier: 200 000
Personaloptioner: 0
Styrelsens ordförande 20082015. Tidigare bland annat
ansvarig för Strategi och Affärsutveckling för AB Volvo-koncernen och Investment Direktör på
Volvo Group Venture Capital.

Per Ekdunge

Andreas Bodén
Född: 1977.

Född: 1955.

Anställd: 2015

Anställd: 2009

Anställd: 2008

Utbildning: Civilekonom,

Utbildning: Civilingenjör i

Utbildning: Docent i elektro-

Högskolan Väst

Kemiteknik och Teknologie dok-

kemi vid KTH.

Aktier: 18 000

tor från KTH inom bränsleceller

Aktier: 67 000

Personaloptioner: 0

och reformerteknik.

Personaloptioner: 224 000

Mångårig internationell erfa-

Aktier: 4 000

Mer än 30 års erfarenhet av

renhet av finansiell- och opera-

Personaloptioner: 22 400

bränslecells- och reformerut-

tiv styrning. Tidigare befatt-

Styrelseledamot på Vätgas Sve-

veckling. Docent i elektrokemi

ningar som CFO på KVD

rige med mångårig internatio-

vid KTH. Tidigare karriär inom

Kvarndammen AB där hon även

nell erfarenhet inom utveckling

KTH, Volkswagen och Dechema

ansvarat för HR och IT och Busi-

av bränsleceller och bränsle-

i Tyskland och Volvo Technology

ness controller inom Sibelco

cellssystem. Tidigare befattning

där han bl.a. varit ansvarig för

Nordic AB och Gunnebo AB.

som projektansvarig på Volvo

utveckling av bränsleceller, bat-

Technology för PEM-bränsle-

terier samt alternativa drivlinor.

cellsutveckling.

Robert Gustafsson

Karl Samuelsson

Charlotta Sahlin

Född: 1957.

DIRECTOR PRODUCT
DEVELOPMENT

Anställd: 2009

Född: 1971

Född: 1970

Utbildning: Civilingenjör i elek-

Anställd: 2016

Anställd: 2016

troteknik, Chalmers Tekniska

Utbildning: Civilingenjör i

Utbildning: Fil.Kand. Mark-

Högskola.

Maskinteknik, Chalmers Tek-

nadsföring och Kommunika-

Aktier: 15 000

niska Högskola.

tion, Växjö Universitet

Personaloptioner: 67 200

Aktier: 0

Aktier: 0

Stor erfarenhet av att leda

Personaloptioner: 0

Personaloptioner: 0

arbeten inom produktionspro-

Mångårig erfarenhet av ledar-

Omfattande erfarenhet av

cesser inbegripet produktions-,

skap inom produktutveckling.

internationell marknadsföring

inköps- och processförbätt-

Tidigare befattningar bl.a som

och av att utveckla starka varu-

ringar. Tidigare befattningar

Senior Manager på Volvo Cars,

märken. Tidigare befattningar

såsom Director Operations på

Research & Development och

bl.a, Project Manager Strategy

Saab samt medlem av den glo-

Complexity Reduction Analyst

and Campaigns hos Saab Auto-

bala operativa ledningen för

på Ford Automotive group

mobile, Brand Manager på

COO

Emerson Process Management.

CFO, HR OCH IT-ANSVARIG

DIRECTOR SALES OCH
A FTERMARKET

och finansiell erfarenhet.

Gedigen kommersiell, industriell

Karin Nilsson

GRUNDARE, CTO OCH
CEO POWERCELL
DEUTSCHLAND GMBH

Född: 1969

DIRECTOR MARKETING
OCH COMMUNICATIONS

Abba Seafood och Marketing &
PR Director på Pulsen (IT).
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Adresser
PowerCell Sweden AB (publ)
Ruskvädersgatan 12
418 34 Göteborg
Sverige
Tel. +46 31-720 36 20

PowerCell Deutschland GmbH
Mainzer Landstrasse 49
60329 Frankfurt
Tyskland
Tel. +49 69 3085 5470

DISTRIBUTÖRER

Powertech System integrators (Pty) Ltd
Building 3, Summit Place
221 Garstfontein Road
Menlyn, Pretoria, 0181
Sydafrika
Tel. +27 12 426 72 00
PowerCell Korea Co. Ltd
4F Haesung 1st Building
942 Daechi-dong, Gangnam-gu Seoul
S. Korea [135-845]
Tel. +82 70-8742-3433
Inabata & Co., Ltd.
Information & Electronics DivIII
2-8-2 Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku,
Tokyo 103-8448
Japan
Tel: +81 33639-6555

www.powercell.se
SOLBERG

