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Borlänge 2023-02-24 
 

Denna rapport avser LCT-koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2022 till och med den 31 

december 2022. Med Koncernen, Bolaget och LC-Tec avses de bolag som ingår i LC-Tec Holding AB (publ)s 

koncern med organisationsnummer 556480-7377. Bolagets aktie är upptagen till handel på NGM Nordic 

SME under kortnamnet LCT. 
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Perioden i korthet 

(Mkr) Q4 2022 Q4 2021 Helår 2022 Helår 2021 

Resultatposter         

Nettoomsättning 9,5 5,4 18,2 20,2 

Rörelseresultat 0,3 -1,2 -9,6 -3,5 

Resultat efter finansiella kostnader 0,3 0,8 -9,8 -1,6 

Resultat per aktie efter skatt (SEK) 0,01 kr 0,04 kr -0,38 kr -0,09 kr 

          

Kassaflöde         

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,5 -0,7 -12,3 -2,3 

 

Viktiga händelserna under 2022 

• En ledande västerländsk kameratillverkare lade i januari 2022 en volymorder inom affärsområde 

kamera på motsvarande ca 1,9 Mkr  

• I maj 2022 slutförde bolaget en offensiv nyemission som tillförde bolaget 19 Mkr före 

emissionskostnader. 

• I juni 2022 erhöll LC-Tec sin största order någonsin, 7,8 Mkr, från en kund som tidigare lagt en 

större volymorder. 

• Sivers tidigare VD, Olle Westblom, tillträdde som ny verkställande direktör under november 2022. 

• Affärsområdet 3D nådde rekordhög omsättning under det sista kvartalet 2022. 
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Viktiga händelserna efter årets slut 

• I januari 2023 tecknade LC-Tec avtal med en amerikansk försäljningsagent Ryan Avery, vilken 

kommer att agera försäljningsagent för utvalda applikationer. 

• I början av februari 2023 erhöll LC-Tec en första volymorder på 500 000 SEK från en världsledande 

leverantör av objektivadaptrar. 

VD kommentar 
Det är mycket glädjande att LC-Tec avslutar 2022 med en hög försäljning av vår produkt PolarSpeed®, som 

används för att visa 3D-film på biografer. Det gjorde att bolaget hade ett mycket starkt fjärde kvartal. Vi såg 

en nedgång i efterfrågan men i och med att Avatar 2 gick upp på biograferna har kundintresset kommit 

tillbaka. Samtidigt levererar vi en lägre försäljning 2022 jämfört med året innan. Det är i linje med 

förväntningarna, där vi ligger mellan framgångar på två olika produktområden, polarisationsmodulator som 

monteras på projektorer för att visa 3D-filmer och det kommande, större området som är produkter för 

professionella videokameror baserade vårt patenterade ND-filter, PolarView®.  

Bolaget har tidigare meddelat att flera kunder inom kamerasegmentet alltmer övergår från protototyp-

beställningar till serieleveranser. Hur snabbt deras behov ökar är i sin tur beroende av deras 

produktlanseringar. De serieorder på PolarView®-produkter som bolaget fick under 2022 och den order 

som nyligen meddelades visar att bolagets strategi inom detta segment är rätt väg för trovärdig expansion. 

LC-Tec levererar prototyper och har tekniska diskussioner med de flesta av världens största 

kameraleverantörer inkluderande de med högst prestanda på sina produkter. För att stärka bolaget med 

utveckling- och marknadsföringsaktiviteter för utvalda applikationer har vi anlitat den amerikanska 

försäljningsagenten Ryan Avery. 

Jag tillträdde som VD i slutet av 2022 och Jesper Osterman, som mycket förtjänstfullt arbetat som 

tillförordnad VD under rekryteringsperioden, återgår till rollen som vice VD och CTO. Han kan nu fokusera 

på försäljning, produktledning och kundprojekt vilket är nödvändigt för att ta LC-Tec ut i världen. 

Under de veckor jag varit VD har mitt fokus legat på att strukturera 

upp bolaget för tillväxt och inleda arbetet med att bli en trovärdig 

leverantör till dessa, mycket stora, internationella företag. Ett viktigt 

område är uppbyggnad av produktionskapacitet i Borlänge, men 

också utanför. Det arbetet inleddes under 2022 i och med den 

företrädesemission som genomfördes under andra kvartalet 2022. 

Det arbetet kommer att fortsätta under 2023.  

LC-Tec är ett unikt teknikbolag på väg in i en mycket intressant 

utveckling där jag känner stor tillförsikt för framtiden. 

Olle Westblom, VD LC-Tec Holding AB (publ) 
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Verksamheten 
LC-Tec är ett teknikbolag baserat i Borlänge. Bolaget utvecklar optiska komponenter baserade på så kallad 

flytande kristallteknologi (eng. Liquid Crystal - LC), till exempel optiska slutare, varierbara filter och 

polarisationsmodulatorer. Produkterna används bland annat för visning av 3D-film på biografer, 

tillsammans med professionella videokameror, i smarta glasögon, samt inom olika forskningsområden för 

att optimera och styra ljusgenomsläpp. 

LC-Tec grundades för 30 år sedan och är genom sin patenterade teknik världsledande inom en mycket 

specialiserad nisch. Bolaget har 30 registrerade patent och därigenom en unik teknik som är möjlig att 

använda i många olika produkter och marknader. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande 

ljus utan att ha rörliga delar. Ljuset som flödar igenom dem kan kontrolleras elektriskt. Ett tunt lager av 

flytande kristaller, endast några få tusendels millimeter tjockt, innesluts mellan två substrat med olika 

funktionella lager, bland annat ett genomskinligt elektriskt ledande skikt. 

LC-Tec har ett stort antal prototyper ute hos ett flertal tillverkare av smarta glasögon för att utveckla 

skräddarsydda tekniska lösningar för respektive aktörs produkt. Bolaget levererar regelbundet till ett flertal 

ledande kameratillverkare samtidigt som det finns ett stort antal prototypkunder. 

LC-Tec har delat in sin verksamhet i fyra affärsområden: kamera, smarta glasögon, 3D och R&D, där de två 

förstnämnda utgör prioriterade tillväxtområden. 

Bolaget verkar idag på en världsmarknad där 97 procent av omsättningen går på export. Efter en lång period 

av teknisk utveckling står LC-Tec nu redo att möta en kraftigt ökad efterfrågan där prototyper ska överföras 

i volymproduktion. 

LC-Tec i korthet 

LC-Tec Holding AB (publ) med organisationsnummer 556480-7377 är moderbolaget i en koncern i vilken 

även ingår det helägda dotterbolaget LC-Tec Displays AB, organisationsnummer 556449-5397. 

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2022 till och med den 31 

december 2022 där det fjärde kvartalet, perioden 1 oktober 2022 till och med 31 december 2022 

särredovisas.  

Händelser under året 
I slutet av januari 2022 erhöll LC-Tec en volymorder inom affärsområde kamera på motsvarande 1,9 Mkr 

från en ledande västerländsk kameratillverkare. 

LC-Tec och kunden har under de senaste åren tillsammans utvecklat och anpassat LC-Tecs patenterade ND-

filter PolarView® enligt kundens specifika krav. Merparten av ordern levererades under årets andra kvartal. 

Då kunden planerar att lansera en ny produkt innehållande LC-Tecs filter förväntas återkommande order. 

I slutet av april 2022 beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021 i 

syfte att genomföra en offensiv nyemission om cirka 19 Mkr med företrädesrätt för Bolagets befintliga 
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aktieägare. Företrädesemissionen bestod av så kallade units, bestående av nyemitterade aktier och 

teckningsoptioner vilka skall finansiera införskaffandet av den produktionskapacitet som behövs för att 

Bolaget ska kunna växa i enlighet med Bolagets tillväxtplaner. 

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Bolaget maximalt tillföras ytterligare 25,9 Mkr före 

emissionskostnader. Inlösen av teckningsoptionerna kommer att ske i Q3 2023. 

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 11 maj 2022 i Borlänge. Stämman valde att enhälligt fastställa 

bolagets och koncernens balans- och resultaträkning samt att disponera bolagets resultat enligt styrelsens 

förslag. Styrelsen valde också att bevilja ansvarsfrihet åt bolagets styrelseledamöter och verkställande 

direktör. 

Vidare valde stämman att intill tiden till nästkommande bolagsstämma omvälja Ingvar Andersson, Åke 

Hörnell, Anders Björkman och Anna Weiner Jiffer som styrelseledamöter. Stämman valde även att 

bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt styrelsens 

förslag i kallelsen till stämman. 

I slutet av maj avslutades den fulltecknade företrädesemissionen, och LC-Tec tillfördes ca 19 Mkr före 

avdrag för transaktionskostnader. Genom Företrädesemissionen kom LC-Tecs aktiekapital att öka med 

878 620,6 SEK (från 1 757 241,3 SEK till 2 635 861,9 SEK) och antalet aktier med 8 636 206 (från 17 272 413 

till 25 908 619 stycken). 

I mitten av juni 2022 beslutade styrelsen i LC-Tec Holding AB och verkställande direktör Paula Bergman att 

gå skilda vägar. Bergman lämnade sin tjänst omgående. Tidigare VD Jesper Osterman återinträde som t f 

VD under en övergångsperiod.  

I slutet av juni kunde LC-Tecs styrelse kommunicera att Bolaget erhållit sin hittills största order inom 

affärsområdet kamera av den ledande västerländska kameratillverkare som i början av 2022 lade en 

beställning på motsvarande 1,9 Mkr. Denna gång uppgick ordervärdet på cirka 7,8 Mkr. 

Ordern avsåg även denna gång LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView®, men nu i två olika versioner. I 

tillägg till den version som föregående order avsåg beställdes denna gång även en version som kommer att 

integreras i en för kunden andra produkt.  

Som en direkt följd av att LC-Tec ökar leveransvolymerna fanns ett behov av att anställa ny produktionschef 

i Borlänge. Johan Hedback tillträde som ny produktionschef vid LC-Tecs anläggning i Borlänge med ansvarar 

för bolagets produktion och produktionsteam. Johan kom senast från SSAB där han verkade som 

sektionschef. 

I september 2022 tecknade LC-Tec avtal med Olle Westblom, tidigare VD för Sivers IMA AB (publ), 

Westblom tillträde som verkställande direktör i slutet av november 2022. Olle Westblom har erfarenhet  

 

från utveckling och produktion inom Ericsson-koncernen och han har varit VD för Sivers IMA, ett bolag som 

han under en 10-årsperiod utvecklade från litet teknikbolag till ett etablerat bolag listat på först Nordic MTF 
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och senare Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). Sivers IMA handlas numera på OMX Stockholm Mid 

Cap under namnet Sivers Semiconductors. Westblom var vid tillfället för rekryteringen verkställande 

direktör för SenSic AB, ett onoterat teknikbolag. 

Jesper Osterman, som under rekryteringsperioden fungerat som tf. VD, återgick till rollen som vice VD och 

CTO. Han kommer nu att koncentrera sig på försäljning, produktledning och kundprojekt. 

Året avslutades med en rekordhög försäljning inom affärsområdet 3D under det sista kvartalet 2022. Enbart 

under oktober och november 2022 uppgick försäljningen till 3,2 Mkr, dubbelt så mycket som under årets 

tre första kvartal. Den kraftiga ökningen beror på en kombination av ökat biobesökande i och med 

pandemins upphörande vilket sammanföll med att 3D-filmen Avatar 2 hade biografpremiär under det sista 

kvartalet 2022. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  

I slutet av januari tecknade LC-Tec avtal med en amerikansk försäljningsagent Ryan Avery, vilken ansluter 

som konsult och försäljningsagent för utvalda applikationer. 

Ryan Avery har 25 års erfarenhet av försäljning och tillverkning av optiska produkter för fotografering och 

film. Hans tidigare anställningar inkluderar de branschledande optiktillverkarna Schneider Optics och 

Formatt Hitech. 

Avery har också varit involverad i utformning av designspecifikationer, marknadsundersökningar och 

försäljning av flera optiska filter och linser för film- och industrimarknaderna, inklusive Hollywood Black 

Magic, Platinum IRND, Firecrest IRND, Schneider Xenon FF Prime och Cine Xenar Prime, Veydra Mini Prime, 

samt Tokina Cinema Vista Prime. Han grundade även Revar Cine år 2014, ett framgångsrikt företag 

specialiserat på optiska filter till kameror som används inom filmindustrin. 

Averys djupa tekniska och marknadsmässiga kunnande kommer att ge LC-Tec ett betydande tillskott för 

identifiering av potentiella partners och produktval på marknaden för professionell bildinfångning. 

I början av februari 2023 erhöll LC-Tec sin första volymorder från en världsledande leverantör av 

objektivadaptrar. 

Denna första volymorder, värde ca 500 000 SEK, är resultatet av flera års samarbete med kunden. 

Leveransen kommer att ske under det andra kvartalet 2023. Kunden är en av de ledande leverantörerna av 

objektivadaptrar för foto och video. 
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Intäkter, kostnader och resultat 
Försäljning och resultat 

Koncernens intäkter uppgick under perioden januari till och med december 2022 till KSEK 21 911 (22 327), 

varav nettoomsättningen uppgick till KSEK 18 157 (20 167) med ett nettoresultat om KSEK -9 760 (-3 472). 

Resultatet per aktie efter skatt uppgick till SEK -0,38 (-0,09). Resultatförsämringen är hänförlig till 

organisationsförstärkningar inom främst verksamheten och ligger i linje med plan. 

För det sista kvartalet 2022 uppgick intäkterna till KSEK 9 740 (6 093), varav nettoomsättningen uppgick till 

KSEK 9 495 (5 385) med ett nettoresultat om KSEK 310 (759). Resultatet per aktie efter skatt uppgick till SEK 

0,01 (0,04). 

Likviditet och finansiering 

Den 31 december 2022 uppgick LC-Tecs banktillgodohavanden till KSEK 3 567 (1 218). Koncernen hade per 

den 31 december 2022 räntebärande skulder om KSEK 531 (688) samt har en checkräkningskredit om KSEK 

3 000 vilken per den 31 december 2022 var utnyttjad med KSEK 0 (420).  

Investeringar 

LC-Tecs totala investeringar under året uppgick till KSEK 1 253 (283) och avsåg immateriella 

anläggningstillgångar med KSEK 247 (30) såsom patent och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 1 007 (253) såsom inventarier, verktyg och installationer.  

Avskrivningar 

Årets resultat har belastats med KSEK 294 (221) i avskrivningar varav KSEK 294 (221) avser avskrivningar på 

inventarier, verktyg och installationer, KSEK 0 (0) avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för 

utvecklingsarbete samt 0 (0) avser avskrivning av goodwill. 

Eget kapital och Skulder 
Eget kapital 

Per 31 december 2022 uppgick LC-Tecs egna kapital till KSEK 14 081 (8 339). 

Aktien 

LC-Tecs aktiekapitalet var vid årsskiftet fördelat på 25 908 619 (f å 17 272 413) aktier med ett kvotvärde om 

SEK 0,101737. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien 

handlas på NGM Nordic SME sedan den 12 september 2003 under kortnamnet LCT, med ISIN-kod 

SE0000619371. 
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Teckningsoptioner 

I samband med den nyemission som gjordes under det andra kvartalet 2022 kom LC-Tec att emittera 

4 318 103 teckningsoptioner som en del av erbjudandet.  

Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sextio 

(60) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 23 augusti 2023 - 6 

september 2023, dock högst 6 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under 

perioden 11 september - 22 september 2023.  

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 kommer antalet aktier öka från 25 908 619 till 30 

226 722, motsvarande en utspädning om cirka 14,3 procent. 

Ägarstruktur 

Ägare Aktier Andel % 

K-Svets Ventures AB 6 751 481 26,06% 

Hörnell Teknikinvest AB  3 445 531 13,30% 

AB Bröckeln (publ) 2 603 125 10,05% 

Chalmers Ventures AB 2 408 888 9,30% 

Magnus Nilsson 1 956 620 7,55% 

Lilla Kopparberg AB  851 327 3,29% 

Ingvar Andersson* 544 000 2,10% 

Ulrik Havndrup 330 742 1,28% 

Daniel Gluch 324 954 1,25% 

Tom Karlsson 290 000 1,12% 

Åke Hörnell* 250 655 0,97% 

Övriga cirka 1 200 aktieägare 6 151 296 23,74% 

Summa 25 908 619 100,00% 

 

Källa: Euroclear, data per 31 december 2022. 

 

*Ledamot av styrelsen 

Per den 31 december 2022 hade LC-Tec Holding AB (publ) fem ägare som var och en innehade aktier 

motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget.  

Per den 31 december 2022 hade LC-Tec Holding cirka 1 200 aktieägare.  
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Utsikter för bokföringsåret 2023 
Styrelsen för LC-Tec bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att färdigställa en stark produktfamilj. 

Framtidsutsikterna är goda med de framsteg om gjorts under perioden och med de investeringar inom 

försäljning, produktion och produktutveckling som görs under året. Styrelsen väljer emellertid att inte 

lämna någon prognos för kommande period.  

Redovisningsprinciper 

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets 

tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. 

 
Utdelning 

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 

2022. 

Kommande rapporttillfällen 

LC-Tec lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 

Årsredovisning: 26 april, 2023 

Tremånadersrapport: 11 maj, 2023 

Ordinarie bolagstämma: 11 maj 2023 

Halvårsrapport: 22 augusti, 2023 

Niomånadersrapport: 27 oktober, 2023 

Bokslutskommuniké: 23 februari, 2024 

Årsredovisning: 25 april, 2024 

 

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 

 

24 februari 2023 

LC-Tec Holding AB (publ) 

Styrelsen 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Olle Westblom    Ingvar Andersson 
Verkställande direktör   Styrelseordförande 
+46 73-024 30 33   +46 70-511 46 27 
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info@lc-tec.se  

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl. 8:15 CET. 

Detta är LC-Tec 

LC-Tec är ett teknikföretag specialiserat på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknologi (LC). 
Beläget i Borlänge, Sverige, har LC-Tec över 30 års erfarenhet av att designa och tillverka ett brett utbud av 
LC-baserade produkter, inklusive optiska slutare, variabla ND-filter, polarisationsmodulatorer, variabla 
retardrar och informationsdisplayer. 

Med anläggningar som rymmer avancerade elektrooptiska laboratorier samt en modern tillverkningslinje 
för passiv matris LCD-skärmar, är LC-Tec en one-stop-shop som täcker hela spannet från tidig FoU till 
volymtillverkning. LC-Tecs aktier handlas på NGM Nordic SME.  

mailto:info@lc-tec.se
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning koncernen 

(KSEK)  

 Q4 2022 Q4 2021 Helår 2022 Helår 2021 

Nettoomsättning 9 495 5 385 18 157 20 167 

Övriga rörelseintäkter 245 708 3 754 2 160 

Rörelsens kostnader -9 411 -7 303 -31 467 -25 799 

Rörelseresultat före finansiella kostnader 329 -1 210 -9 556 -3 472 

          

Finansiella poster -19 1 970 -204 1 889 

Resultat efter finansiella kostnader 310 759 -9 760 -1 583 

          

Skatt 0 0 0 0 

Periodens resultat 310 759 -9 760 -1 583 

 
Balansräkning koncernen 
(KSEK)  

 2022-12-31   2021-12-31 

        

Anläggningstillgångar 7 064   6 104 

Omsättningstillg exkl likvida medel 9 916   6 782 

Likvida medel 3 567   1 218 

Summa tillgångar 20 547   14 104 

        

Eget kapital 14 081   8 339 

Långfristiga skulder 376   531 

Kortfristiga skulder 6 090   5 234 

Summa eget kapital och skulder 20 547   14 104 
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Kassaflödesanalys koncernen 
(KSEK)  

 Q4 2022 Q4 2021 Helår 2022 Helår 2021 

          

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 547 -676 -12 308 -2 330 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -298 2 000 -935 1 747 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -26 -782 15 592 -16 

Periodens kassaflöde -2 871 542 2 349 -599 

          

Likvida medel vid periodens början 6 438 676 1 218 1 817 

Likvida medel vid periodens slut 3 567 1 218 3 567 1 218 

 

Förändring eget kapital koncernen 

 

 Helår 2022   Helår 2021 

        

Belopp vid periodens ingång 8 339   9 922 

Nyemission 15 501     

Periodens resultat -9 760   -1 583 

Belopp vid periodens utgång 14 081   8 339 

 

 


