DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER
SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2017
• Europas största kretsloppsodling snart färdigbyggd
• IR-samarbete inlett med Laika Consulting
• Arbetet med projektering i landets storstadsregioner fortgår
• Kassaflöde under perioden: -2 245 519 kr. Soliditeten i slutet av perioden var 75%, och likviditeten
uppgick till 2 447 253 kr. Periodens rörelseresultat: -3 233 271 kr. Resultat per aktie: -1,47 kr.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET 2017
• Europas största kretsloppsodling snart färdigbyggd
Den 11 oktober meddelade Peckas Naturodlingar att bolagets byggnation av Europas största
produktionsanläggning för kretsloppsodling om 4 000 kvadratmeter, som uppförs i Härnösand, är
inne i sin slutfas. Den första skörden av tomater är redan bokad. Målsättningen är att inom några år
täcka hela Sverige med 3–4 större produktionsanläggningar om totalt 100 000 kvadratmeter.
• IR-satsning inledd med Laika Consulting
Den 29 september meddelades att Peckas Naturodlingar har inlett ett IR-samarbete med Laika
Consulting, ett företag som specialiserat sig på att leverera tjänster inom finansiell kommunikation åt
noterade bolag och finansiella aktörer. IR-satsningen har som syfte att skapa en bättre och tydligare
dialog med såväl Peckas Naturodlingars aktieägare som marknaden i stort.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Första tomatskörden når handeln i mellandagarna
Den 12 oktober meddelade bolaget att den första skörden av tomater från produktionsanläggningen
i Härnösand kommer att nå handeln i mellandagarna. Tomaterna odlas året om i ett slutet kretslopp
där tomat- och fiskodlingarna stöttar varandra utan behov av bekämpningsmedel. När anläggningen i
Härnösand är i full drift i januari 2018 förväntas den årliga produktionen uppgå till 200 ton tomater
och cirka 20 ton fisk.
• Ansökan om planändring inför möjligt markförvärv i Falkenberg
Den 19 oktober meddelades att Peckas Naturodlingar har lämnat in en ansökan om planändring av
två fastigheter i Falkenbergs kommun. Etableringsplatsen erbjuder omedelbar närhet till en
biogasanläggning samt möjlighet att distribuera tomater till Göteborg och övriga västkusten. Om
planändringen går igenom är bolagets avsikt att etablera en storskalig produktionsanläggning i
Falkenberg.
Under det tredje kvartalet har vi fortsatt fokuserat på byggnationen av produktionsanläggningen i
Härnösand samt prospekteringen i storstadsregioner. Det har visat sig vara en framgångsrik metodik
då projektet i Härnösand ger oss värdefull kunskap som vi omedelbart kan dra nytta av i vårt
planeringsarbete inför uppförandet av kommande storskaliga anläggningar.

VD-KOMMENTAR: FÖRSTA TOMATSKÖRDEN NÄRMAR SIG
Byggnationen av anläggningen i Härnösand fortgår enligt tidsplan, och den första tomatskörden
förväntas till mellandagarna. När anläggningen når full drift i januari 2018 kommer den beräknade
årsproduktionen att vara 200 ton tomater och cirka 20 ton fisk.
Intresset för den nya anläggningen, och bolaget i stort, fortsätter att vara mycket starkt. Vår
exponering i TV, nationell press och lokalmedia under hela byggprocessen visar att vår satsning ligger
helt rätt i tiden, och vårt öppet hus-event var en stor succe med över 750 besökare. Vi har även fått
besök av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och en delegation från Jordbruksverket. Med hjälp av
vår nya IR-satsning med Laika Consulting och beslutet att börja publicera kvartalsrapporter förväntar
vi oss att intresset kommer att hålla i sig även framöver.
Anläggningen i Härnösand är den första större kretsloppsodlingen av sitt slag i Europa, vilket som vi
tidigare meddelat utgör ett osäkerhetsmoment då EU-lagstiftning för bland annat hållfasthet måste
tillämpas i en ny kontext. Vi väljer därför att investera ytterligare omkring 3,2 Mkr i anläggningen på
grund av detta. I gengäld kommer Härnösand-anläggningen att tåla betydligt större påfrestningar än
referensobjekt i andra EU-länder.
Bolagets långsiktiga finansieringsplan påverkas inte av fördyringen. Det är slutligen glädjande att vi
efter periodens slut kunde meddela att vi har ansökt om en planändring i Falkenbergs kommun inför
ett eventuellt markförvärv. Vår prospekteringsprocess går således framåt, och vi märker av ett
positivt mottagande från både myndigheter och existerande markägare i de storstadsregioner som vi
för närvarande undersöker.
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