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VD HAR ORDET

År 2019 – ett år präglat av stora, positiva förändringar! 
År 2019 har varit präglat av stora, viktiga och nödvändiga förändringar i ledningsstrukturen, i vår marknadsposi-
tionering samt i vår strategiska, geografiska utblick. 
Vi har under 2019 gått från att ha varit ett typiskt teknologidrivet bolag till att bli ett mer marknadsinriktat och 
internationellt fokuserat bolag. Den smärtsamma konkursen av LIWA under första halvåret tvingade oss att 
inse att vi tydligt och snabbt måste lägga om kursen. Grundpelarna i den nya strategin bygger på vår renodlade 
positionering som ‘ingrediens-varumärke’ och insikten att vi måste hitta stabila, större och globala spelare som 
samarbetspartner för att kunna nå ut med vår patenterade teknologi på bästa vis. Vi har varit framgångsrika 
med denna kursförändring! Vi har exklusiva samarbetsavtal med Biesterfeld Spezialchemie och med Syngenta 
Flowers och vi ligger i förhandlingar om ytterligare samarbetsavtal som vi räknar med att få igång under 2020. 
Detta förändringsarbete tog mycket tid under andra halvåret men vi står nu bra rustade för att, under 2020, 
börja få fart på omsättning och vidare, kundstyrd produktutveckling. Dessa avtal är det bästa beviset på att vår 
innovativa och unika teknologi har stort potential och stora möjligheter att få fäste inom våra återförsäljares 
kundkrets. 
 
Vi jobbar fokuserat och målinriktat inom försäljning och affärsutveckling mot framförallt Centraleuropa och vår 
hemmamarknad Sverige. Som ingrediens-varumärke har vi nu samarbeten med Polygiene, Ballingslöv, 
Scandinavian Non-Woven och hittills under 2020 har vi kunnat addera tre nya svenska varumärken (Klin, Be 
Good, DerMita) samt ett norskt varumärke (Hey’di) som jobbar med våra formuleringar inom disinfektion 
under sina egna varumärken. Fler är på gång och jag bedömer att vår ingrediens-strategi kommer att ha fått ett 
ordentligt fotfäste under 2020, även utanför Sverige!

Inom Prebona HealthCare har vi nu under våren tillsammans med Uppsala Universitet erhållit positiva resultat 
från ett par In Vivo-studier med bolagets substans AgSol avseende antibakteriell effekt. Nu kommer vi i nästa 
steg att upprepa studien för att ytterligare slå fast resultatet samt utöka studien något.
 
Internt, har vi stärkt upp vårt team betydligt och är nu sju (7) fast anställda. Vi har lagt mycket tid på miljö-certi-
fieringar och externa produkttester inom våra olika affärsområden. Alla resultat har varit positiva och hjälpt oss 
ytterligare att fokusera vårt budskap mot marknaden. På produktionssidan har vi lyckats förändra våra process-
er signifikant och kan nu utan problem och väldigt kostnadseffektivt mångdubbla vår dagliga output.



Tankar om framtiden / Lansering och internationell expansion av Prebona Disinfect under våren
 
Som alla andra bolag har Q1-2020 och tillsvidare även Q2-2020 helt dominerats av Covid-19 situationen. I slu-
tet av mars lanserades Prebona Disinfect i Sverige genom tre återförsäljare som nu marknadsför vår produkt 
under sina egna varumärken. Prebona Disinfect, som bygger på vår grundteknologi Prebona CompoTech är en 
av marknadens väldigt få vattenbaserade desinfektionslösningar. Produktionen kom igång ordentligt under april 
månad och vi fick ett antal långsiktiga order som vi nu levererar på. Detta innebär att den stora omsättningsef-
fekten kommer att realiseras under Q2-2020. 

Naturligtvis är det väldigt positivt att vi har kommit igång med omsättningen men minst lika viktigt är att många 
internationella företag nu har fått upp ögonen för vår teknologi och nu börjat titta på oss bredare och djupare. 
Förutom de redan beskrivna europeiska kärnmarknaderna har vi fått igång en partner i Norge och för seriösa 
dialoger med ett antal möjliga partners i Sydamerika. I USA har vi påbörjat en relativt utdragen regulatorisk 
process som vi behöver få på plats för att kunna påbörja försäljningen av Prebona Disinfect där. 

Samarbetsdiskussioner och produktutveckling pågår fortsatt inom alla våra övriga affärsområden och vi kom-
mer att stå redo även med dessa produkter när fokusen hos många kommer tillbaka vilket förhoppningsvis blir 
under andra halvåret 2020.  Jag fortsätter att vara väldigt optimistisk om våra framtidsutsikter men vill upprepa 
mitt tidigare budskap om att vi kommer att behöva tid och tålamod för dom riktigt stora volymerna. Vår mil-
jövänliga teknologi ligger definitivt rätt i tiden!
 
 
PATRIK BERNSTEIN, VD PREBONA AB (PUBL.)



ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som levererar miljömässiga och funktionella produkter 
och material inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Bolagets produkter 
bygger på Prebonas patenterade teknologi, Prebona CompoTech, som medger att Prebonas kunder kan 
tillgodose viktiga behov på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt. Prebona vill bli en globalt 
ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar för specifika användningar inom industrier 
som representerar stort värde och god tillväxt. Prebona HealthCare AB är ett helägt dotterbolag för att 
utveckla lösningar baserade på Prebonas teknologi inom området för hälsovård, bland annat substans 
mot antibiotikaresistens. Prebona Inc. är ett helägt dotterbolag för att utveckla marknaden för Prebonas 
produkter i USA. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. 
För mer information se www.prebona.com.

ORGANISATION
Prebona verksamhet är indelat i fyra affärsområden Prebona SurfaceCare, Prebona AirCare, Prebona 
AgriCare och Prebona HealthCare.

AFFÄRSOMRÅDEN
Inom affärsområdet Prebona SurfaceCare marknadsför och säljer Prebona funktionella material såsom 
smutsavvisande, förstärkande, antimikrobiella samt desinficerande ytbeläggningar mot exempelvis 
detaljhandeln och tillverkningsindustrin. 

Inom affärsområdet Prebona AirCare marknadsför och säljer Prebona olika typer av funktionella 
material för eliminering av dålig lukt mot bland annat textilindustrin samt facility management. 
 
Inom affärsområdet Prebona AgriCare utvecklas och marknadsförs innovativa och miljövänliga 
produkter mot jordbrukssektorn såsom näringstillskott och olika typer av växtskydd för att förlänga 
livslängden på blommor och växter.
 
Inom affärsområdet Prebona HealthCare arbetar Prebona med att utveckla nya produkter och 
substanser inom det medicinska området med fokus på antimikrobiella substanser samt 
antibiotikaresistenta bakterier.

PRODUKTUTVECKLING & PATENT
Prebona är ett innovativt bolag med intensiv produktutveckling baserat på Prebonas banbrytande
teknologi, Prebona CompoTech. Med denna teknologi kan Prebona optimera och styra egenskaper hos 
material på atomär nivå på ett nytt och unikt sätt. Fokus är på utveckling av nya och förbättrade
produkter baserade på Prebona CompoTech. Därigenom skapas synergier mellan bolagets
affärsområden. Forskning och utveckling bedrivs i nära samarbete med industrin och akademin. 
 
Prebona arbetar aktivt med att stärka sin position via patent och varumärken. Bolaget arbetar 
tillsammans med ledande patentkonsulter.

Styrelsen och verkställande direktören för Prebona AB avger följande 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



PRODUKTION
Bolagets produktion av samtliga produkter inom alla affärsområden bygger på samma teknikplattform, 
vilket leder till en kostnadseffektiv produktion. Insatsvaror köps in från ledande råvaruleverantörer för att 
sedan formuleras och produceras i bolagets regi för vidare leverans till kund. Under mars 2020, i sam-
band med produktionsstarten av Prebona Disinfect, påbörjade bolaget en effektivisering och optimering 
av produktionen. Det resulterade i en kraftig kapacitetshöjning vilket gör att Prebona står starkt rustat 
inför framtida expansion. 
 
Fyllning i vissa förpackningar sker hos extern partner.

MARKNADSFÖRING OCH 
FÖRSÄLJNING
Prebonas produkter säljs till kunder i Sverige och utomlands. Prebonas försäljningsstrategi är att arbeta 
som ett ”ingredient brand” med försäljning business-to-business Det innebär att Prebonas kunder 
utgörs av företag som använder Prebonas produkter i sin egen verksamhet eller för att förstärka sina 
befintliga produkter. Prebona har återförsäljare i en rad länder som marknadsför bolagets produkter mot 
slutanvändare.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET
Prebonas teknologi möjliggör tekniska lösningar med hög resurseffektivitet och funktionalitet. Detta är 
basen i Prebonas affärsidé och avser hela bolagets arbete inom både produktutveckling och produktion. 
Prebonas produkter har erhållit både nationella och globala miljöcertifieringar såsom Bluesign samt 
vunnit internationella miljöutmärkelser som Scandinavian Outdoor Award. Vid tillverkning av bolagets 
produkter används 100% av ingående råvaror i slutprodukten, d.v.s. inga utsläpp sker från produktionen

PERSONAL
Vid utgången av verksamhetsåret hade bolaget sju medarbetare. Av medarbetarna var fem män och två 
kvinnor.
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.



VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET 
• Prebona signerar exklusivt distributionsavtal med Biesterfeld Spezialchemie i Tyskland för 27   
  länder i centrala och östra Europa.
• Prebona presenterar Prebona OdorControl och Prebona DuraClean tillsammans med        
 Biesterfeld på den årliga SEPAWA mässan i Berlin.
• Prebona förlänger det exklusiva avtalet med Polygiene AB.
• Prebona inleder strategiskt samarbete med Scandinavian Non Woven för att lansera 
 Prebona OdorControl-Antiluktdukar i Skandinavien och internationellt.
• Prebona ställer ut på mässan ISSA i Las Vegas och inleder förhandlingar med större 
 distributionspartners för den nordamerikanska marknaden.
• Prebona blir utvalt och deltar i LH-Accelerator som är ett inkubatorprogram instiftat av tre   
 av världens största cementbolag för att hitta och främja innovation inom byggbranschen.
• Ett av världens största detaljhandelsbolag inom sportkläder ställer om till Polygiene 
 OdorCrunch teknologin vilken baseras på Prebona CompoTech teknologi.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
• Prebona skriver exklusivt, globalt samarbetsavtal med Syngenta Flowers, ett av världens   
 största bolag inom jordbrukssektorn.
• Prebona genomför en riktad nyemission om 3 MSEK för att kunna skynda på 
 produktlansering av Prebona Disinfect och kunna bättre stödja samarbetet med Syngenta   
 som beräknas kräva ytterligare resurser.
• Prebona erhåller goda resultat från djurstudier med sin substans Prebona AgSol som är   
 effektivt mot antibiotikaresistenta bakterier.
• Ballingslöv lanserar Prebona OdorControl inom sin Care-serie.
• Biesterfeld Spezialchemie påbörjar marknadsarbetet som leder till ett stort antal 
 utvecklingsprojekt på den tyska marknaden och erhåller sina första, mindre beställningar från  
 Kroatien och Tjeckien.
• Prebona får ett flertal order på desinfektionsmedel från tre nya återförsäljare i Sverige.
• Prebona genomför en mindre riktad emission genom kvittning av lån.
• Prebona får order på desinfektionsmedel från ny återförsäljare i Norge.
• Prebona inleder samarbete med OptiFreeze AB (publ) avseende möjligheter att förlänga   
 livslängden på blommor och växter.
• Prebona erhåller den världsledande miljöcertifieringen Bluesign.



KOMMENTAR TILL RESULTATET
Försäljningen ökade under 2019 med 6% jämfört med 2018. De under slutet av 2019 ingångna 
distributionsavtalen börjar ge försäljningsintäkter redan nu men kommer att ge mer konkreta utslag på 
försäljningen längre fram under 2020. Det program för att reducera fasta kostnader som påbörjades un-
der våren 2019 har kommit på plats. Däremot har ett par kostnader av engångskaraktär främst en ned-
skrivning av kvarstående fordran mot konkursdrabbade Liwa Färg AB medfört en kostnadsökning under 
verksamhetsåret. Den totala nedskrivningen som genomförts avseende den fordran under 2019 är 
1 216 tkr vilket påverkat resultatet. Ingen fordran kvarstår mot Liwa Färg.
 
Per balansdag finns det inlånat kapital från större aktieägare om 5,5 miljoner kronor som klassificeras 
som kortfristiga i årsredovisningen. Samtliga långivare är oberoende i förhållande till bolaget och dess 
ledning. Efter verksamhetsårets utgång har ett lån om två miljoner kronor kvittats mot aktier samt ett 
ytterligare lån om två miljoner kronor återbetalts. Bolaget har tagit ett nytt lån från extern part om två 
miljoner kronor med lägre ränta. Resterande lån om 1,5 miljoner kronor förfaller till betalning under 
november 2020. Lånet kommer då att omförhandlas och eventuellt förlängas.

Order på det nyligen lanserade desinfektionsmedlet Prebona Disinfect började levereras under slutet av 
mars 2020 och har genererat en kraftigt ökad försäljning. Denna försäljning tillsammans med bolagets 
underliggande pipeline av affärsmöjligheter har stärkts betydligt tack vare de strategiska distribution-
savtalen med Biesterfeld avseende Centraleuropa samt Syngenta Flowers inom jordbrukssektorn som 
ingåtts under slutet av 2019 samt början av 2020. Dessutom har ett mindre antal samarbeten startats 
med starka partners i Sverige. 
 
Efter verksamhetsårets utgång har en riktad emission om 3 mkr genomförts. I emissionen ingår en op-
tion som kan tillföra bolaget ytterligare 1,8 mkr under andra halvan av 2020. Det är bolagets bedömn-
ing att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för att finansiera 
verksamheten under 12 månader. Samtidigt är det bolagets bedömning att de order som tagits för 
Prebona Disinfect kommer att levereras under 2020. Dessutom drivs verksamheten kostnadseffektivt 
med stor andel provisionsbaserad ersättning där det är möjligt. En mer offensiv strategi kan föranleda en 
kapitalanskaffning.
 
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 har och kan komma att påverka Prebonas framtida
utveckling och finansiella ställning. I vår bedömning har vi kommit fram till att ett par av de produkter 
Prebona marknadsför kraftigt ökat i efterfrågan på grund av pandemin. Vidare kan naturligtvis de åtgärder 
som gjorts i samhället för att minska smittspridningen komma att påverka kunder, samarbetspartners, 
finansiärers förmåga att uppfylla sina åtaganden i tid. Vi kan i dagsläget inte bedöma de slutliga effekterna 
men vår bedömning är att påverkan på bolaget kommer att vara positiv.



AKTIEN
Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget (nuvarande Spotlight).

ANTAL AKTIER
Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 20 210 143 stycken utestående aktier.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN I %
Christian och Jessica Östberg  34,60 
Bo T Förvaltning   7,50
S-Bolagen AB   6,05
Claes De Geer    5,95
Tagehus Holding AB   5,11
Gerhard Dal    3,56
Lars-Ove Sandberg   3,45
Avanza Pension   3,22
Rcm Engineering   3,19
Small Particle Technology Gbg  3,11




































































