
SaltX Technology Holding AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
KVARTAL 4 2022
Denna information är sådan information som SaltX Technology 
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks—
förordning. Informationen lämnades för offentliggörande den  
17 februari 2023, kl. 08:00.

SALTX GÅR IN I  
INDUSTRIALISERINGSFAS 



 

INNEHÅLL

2 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké Kv 4 2022

Bokslutskommuniké 2022  3
Vd har ordet  4
SaltX marknad: partnerskap för fossilfri ståltillverkning 6
SaltX verksamhet  8
Väsentliga händelser  9
Finansiell översikt 10
Räkenskaper koncernen 13
Noter 17

Not 1 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 17
Not 2 Intäkter 18
Not 3 Finansiella instrument 18
Not 4 Transaktioner med närstående 18

Räkenskaper moderbolag 19
Styrelsens och verkställande direktörens försäkran 21
Övrig information 22

Omslagsbilden föreställer Nordnorska orten Mo i Rana. Foto: Rana Utvikling



SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké Kv 4 2022 3

 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
KVARTAL 4 2022

FINANSIELLA HÄNDELSER
Fjärde kvartalet 

 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) mkr

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,9 (-13,5) mkr

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 (-14,3) mkr

 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,15) kr

Helåret januari - december

 Nettoomsättningen uppgick till 0,3 (0,2) mkr

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -55,6 (-37,6) mkr

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47,7 (-36,1) mkr

 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,53 (-0,39) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Fjärde kvartalet

 Slutrapport för pilotanläggningen i Bollmora klar med tillfredställande resultat

 SMA Mineral beställde första fasen av elektrisk klimatneutral kalkfabrik

Efter periodens utgång

 SaltX och SMA Mineral har ingått partnerskap med Celsa Armeringsstål – planerar 
för klimatneutral kalkproduktion i Nordnorska Mo i Rana

 SaltX investerar 50 mkr i ny demonstrationsanläggning

 SaltX, SMA Mineral och SSAB genomför förstudie kring tillämpning av  
ny teknik för framställning av klimatneutral kalk

NYCKELTAL

Koncernen, Tkr Kv 4 2022 Kv 4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Nettoomsättning — — 256 164
Rörelseresultat (EBIT) -15 885 -13 544 -55 572 -37 587
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,15 -0,15 -0,53 -0,39
Eget kapital 125 619 112 375 125 619 112 375
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 091 -14 339 -47 716 -36 092
Soliditet (eget kapital/balansomslutning) 75% 74% 75% 74%

” MÖJLIGHETERNA 
OCH POTENTIALEN 
FÖR SALTX SER 
ONEKLIGEN BRA UT. 

LÄS MER PÅ SIDAN 4
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VD HAR ORDET
SALTX GÅR IN I  
INDUSTRIALISERINGSFAS
2022 är mitt hittills mest 
händelserika år som Vd för 
SaltX. Jag betraktar det 
som ett genombrottsår 
både tekniskt och kom-
mersiellt. Sista kvartalet 
var inget undantag.

Men först vill jag återge 
en stark känsla jag har 
som rör den bransch vi 
befinner oss i. Gruvan, 
malmen och stålet i ”AB 
Sverige” är verkligen 
grunden för vår industri-
ella utveckling. Med lång 
tradition och stora inves-
teringar har vi en genuint 
stark plattform att stå på 
när industrin tar nästa 
steg i utvecklingen. Jag 
tänker naturligtvis bland 
annat på fossilfritt stål 
och vikten av att leverera 
klimatneutral kalk till 
stålindustrin. Sista helgen 
i januari genomfördes 
Bergshanteringens Vän-
ner årsmöte nr 159 med 
en stark uppslutning från 
hela branschen. SMA 
Mineral och SaltX var 
givetvis där och det är 
imponerande att se alla 
aktiviteter och initiativ 
som pågår för att minska 
industrins klimatpåverkan.

ANLÄGGNING IGÅNG 2025
SaltX är mycket väl 
positionerat för att 
tillsammans med SMA 

verkställa och stödja en 
fullständig omställning 
genom klimatneutral kalk 
till fossilfritt stål. I skri-
vande stund har SaltX 
ingått samarbete med 
både Celsa Armeringsstål 
i Norge och med SSAB, 
med målsättning att kun-
na förse samtliga deras 
produktionsanläggningar 
med klimatneutral kalk. 
De båda partnerskapen 
inleds med förstudier 
i syfte att tillsammans 
med SMA bygga nya 
produktionsanläggningar 
med vår ugnsteknik EAC 
(Electric Arc Calciner). 

Planen är att under 
2025 köra i gång den 
första fullskaliga fabriken 
med klimatneutral kalk-
produktion. Strax före jul 
fick vi en beställning av 
SMA att påbörja arbetet 
med fabriken genom att 
utföra en förstudie och 
förprojektering. SaltX 
levererar själva ”hjärtat”  
i denna fabrik med vår 
EAC och tillhörande 
hård- och mjukvara för  
en säker och optimal 
drift. Denna fabrik kom-
mer att bli en viktig 
referensanläggning och 
startskottet till flera 
liknande fabriker. Place-
ringsort är i skrivande 
stund ännu ej beslutad. 

Innan vi uppför den första 
storskaliga fabriken kom-
mer vi att säkerställa en 
industrialisering av tekni-
ken genom att bygga en 
demonstrationsanläggning 
på ca 2 MW i Hofors som 
ska stå klar under året. Syf-
tet med denna anläggning 
är att samtliga funktioner, 
processer och material-
utvärderingar ska verifieras 
och säkerställas innan den 
fullskaliga fabriken byggs.

LYCKAD MATCHNING
Som jag skrev om i före-
gående Vd-brev brinner vi 
för att kunna underlätta 
och påskynda omställ-
ningen av både kalk- och 
cementindustrin. Dessa 
två industriella processer 
släpper ut lika mycket 
koldioxid som det tredje 
största landet i världen 
(åtta procent av världens 
koldioxidutsläpp).

En stor anledning till vår 
snabba omställning beror 
på det goda samarbetet 
med SMA. Matchning 
mellan SMA och SaltX är 
mycket bra där mervärden 
skapas för båda parterna, 
för SMA:s kunder och inte 
minst för klimatet.

ENERGILAGRING
Tredjepartsverifieringen 
av vår anläggning i Boll-

”STRAX FÖRE JUL 
FICK VI EN 
BESTÄLLNING AV 
SMA ATT PÅ-
BÖRJA ARBETET 
MED FABRIKEN 
GENOM ATT 
UTFÖRA EN 
FÖRSTUDIE OCH 
FÖRPROJEKTE-
RING. SALTX 
LEVERERAR 
SJÄLVA ”HJÄRTAT”
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Carl-Johan Linér

mora där vi byggt ett 200 
KW energilager med både 
laddnings- och urladd-
ningsreaktor, är slutförd 
och rapporten från TUM 
(Tekniska Universitet i 
Munchen) visar på till-
fredsställande resultat. Vi 
har fortsatt goda dialoger 
med ett antal aktörer som 
visat intresse.

AVSLUTNINGSVIS
Industrin måste reducera 
koldioxidutsläppen. Detta 
är det ingen som ifråga-
sätter. Vi vet att vi har en 

viktig funktion att fylla här 
och det är med stor tillför-
sikt jag blickar in i framti-
den. Den starka vilja och 
målsättning som SMA har 
att så snabbt som möjligt 
halvera utsläppen är en 
bra början. Möjligheterna 
och potentialen för SaltX 
ser onekligen bra ut.

 Vi står starkare än 
någonsin inför framtiden. 
Vi har framåtlutade och 
globala samarbetspart-
ners, en egenutvecklad 
laddningsreaktor som gett 
oss två ben att stå på, 

men framför allt har vi 
flyttat fram våra positio-
ner för att bli en viktig 
aktör för den gröna 
industriella omställningen. 
Vi går mot ljusare tider 
både med våren i antå-
gande men framför allt 
med vårt bolag!

Tack för ordet och 
förtroendet! 

Carl-Johan Linér, Vd                                                                 

Stockholm, februari 2023
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SALTX NYA MARKNAD
PARTNERSKAP FÖR FOSSILFRI  
STÅLTILLVERKNING

Celsa Group är ett är ett 
europeiskt stålföretag, 
men vi vet inte så mycket 
om er i Sverige. Berätta lite 
mer om ert företag.
Celsa Nordic är en del av 
CELSA Group Internatio-
nal, en ledande producent 
av cirkulärt stål som fram-
ställs med låga utsläpp. Vi 
har Europas största cirku-
lära leveranskedja. Företa-
get erbjuder dagens mest 
hållbara och klimateffek-
tiva armeringsstål och 
består av tre delar: Celsa 
Armeringsstål, som är 
Nordens ledande produ-
cent av armeringsstål och 
har ett smältverk och ett 
valsverk i Mo i Rana samt 
Celsa Steel Service och 
Celsa Nordic Recycling, 
som är verksamma i Nor-
ge, Sverige, Finland och 
Danmark.  

Vårt företag återvinner 
järnskrot och producerar 
stål i elektriska ljusbåg-
sugnar. Vi använder 
dagens mest hållbara 

teknik och energi baserad 
på ren, förnybar vatten-
kraft. Celsa Nordics 1 114 
anställda, egna och inhyr-
da, producerade under 
2022 över 800 000 ton 
stål och återvann nästan 
900 000 ton skrot.

Ni är föregångare i bran-
schens gröna omställning. 
Berätta om vad ni redan 
har gjort och vad som är  
på gång! 
Celsa Nordic har alltid va-
rit pionjärer inom miljöar-
bete. Det har vi visat med 
flera innovationsprojekt 
och många investeringar 
under de senaste 15 åren. 
Under 2018 fastställde vi 
vår färdplan för miljömäs-
sig hållbarhet. Detta gav 
oss en inriktning på kort 
och lång sikt att ta ansvar 
och agera i den gröna 
omställningen. I den här 
färdplanen fokuserar vi på 
att minska våra CO2-ut-
släpp, lokala utsläpp och 
biprodukter samt att göra 

fler transporter fossilfria-
och öka energieffektivite-
ten. Ett konkret exempel 
är vårt vätgasprojekt som 
genomförs i vårt valsverk.

Ni har uppenbarligen iden-
tifierat användningen av 
bränd kalk som tillverkas 
med nollutsläpp som en 
förutsättning för att pro-
ducera fossilfritt stål; vilka 
är fördelarna ur ett hållbar-
hetsperspektiv? 
Ska vi lyckas med våra 
hållbarhetsmål kan vi inte 

Nyligen inledde SaltX och SMA Mineral ett samarbete med Celsa Nordic, 
med målet att ersätta deras befintliga, fossileldade anläggning för  
framställning av bränd kalk med en helt ny, elektrifierad metod. Anlägg-
ningen ligger intill Celsas stålverk. Vi satte oss ned med Celsa Nordics 
Head of Sustainability & Strategy, Susanne M. Nævermo-Sand och pratade  
om vårt samarbete. Tillsammans gick vi igenom deras ambitiösa klimat-
mål, vårt nya partnerskap och hur branschen som helhet kan öka  
sitt engagemang och snabba på omställningen som är så nödvändig. 

Susanne M. Nævermo-Sand ,
Celsa Nordics chef för hållbarhet och strategi,
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UNDER 2018 
FASTSTÄLLDE VI 
VÅR FÄRDPLAN 
FÖR MILJÖMÄS-
SIG HÅLLBARHET. 
DETTA GAV OSS 
EN INRIKTNING 
PÅ KORT OCH 
LÅNG SIKT ATT TA 
ANSVAR OCH 
AGERA I DEN 
GRÖNA OM-
STÄLLNINGEN

bara fokusera på våra ut-
släpp utan måste också bi-
dra till att våra kunder och 
samarbetspartners lyckas. 
Under de senaste åren har 
vi arbetat med konceptet 
Cirkulärt samarbete för 
en cirkulär framtid. För att 
utöka vår cirkulära vär-
dekedja behöver vi part-
nerskap och samarbeten. 
Vi söker alla möjligheter 
att samarbeta med våra 
kunder och partners för 
att minska utsläppen och 
uppnå våra nettonollmål. 

Vi vill skapa och stärka 
cirkulära partnerskap 
med våra kunder och 
intressenter i hela värde-
kedjan. Samarbetet med 
SMA Mineral och SaltX är 
ett bra exempel på detta. 
Projektet med klimatneu-
tralt producerad kalk och 
dolomit i vår värdekedja 
bidrar till att minska våra 
coop 3-utsläpp. När våra 
samarbetspartners gör 
ett så tydligt ställningsta-
gande i den gröna om-
ställningen påverkar det 
vår förmåga att nå våra 
miljömål. 

Vad tycker du om takten i 
industrins omställning?  
Gör vi tillräckligt generellt 
sett och vad är det som 
hindrar en ökad använd-
ning av ny teknik? 
Globalt sett tror jag inte 
att vi kan ställa om 
branschen tillräckligt 
snabbt, men nationellt 
sett, ja. Jag kanske är 
naivt ambitiös, men ja! Vi 
har inte alla delar på 
plats för att genomföra 
en omställning tillräckligt 

snabbt och ett antal 
instrument behöver 
finnas på plats för att 
realisera bra projekt 
inom det gröna skiftet, 
såsom CFD (Low carbon 
electricity agreement). 
De senaste åren har vi 
sett stora förändringar 
och åtgärder i rätt rikt-
ning. Det finns många 
stora företag med stora 
projekt och ambitioner. 
Det finns en stark poli-
tisk vilja och goda möjlig-
heter att vidta åtgärder 
inom strategiskt viktiga 
områden. Så ja, det 
borde vara möjligt. 

Vilka var skälen till ert 
beslut att inleda ett part-
nerskap med SMA Mineral 
och SaltX just nu? 
Partnerskapet är i linje 
med vår strategi. Detta 
samarbete visar hur vik-
tigt det är att samarbeta 
med leverantörer och 

kunder för att gemensamt 
bidra till den gröna om-
ställningen. 

För mig låter det som om ni 
arbetar hårt för att bli en av 
de första stålproducenterna 
som tillverkar "äkta" fossil-
fritt stål. Varför gör ni det? 
Vår vision är att vi vill vara 
ledande inom den cirku-
lära leveranskedjan för 
att vara med och bygga 
en nettopositiv framtid. 
Vi välkomnar en hållbar 
framtid. Stål är ryggraden 
i vårt samhälle. Miljö- 
och klimatutmaningarna 
kräver att alla bidrar till 
att bygga ett mer hållbart 
samhälle. Vi är övertyga-
de om att cirkulära leve-
ranskedjor är den enda 
vägen framåt om vi vill 
optimera användningen 
av naturresurser, befria 
industrin från koldiox-
idutsläpp och minska 
utsläppen generellt.

Celsa Group återvinner järnskrot för att producera  
stål i ljusbågsugnar, med den mest hållbara tekniken och 
energi baserad på ren, förnybar vattenkraft.
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SALTX VERKSAMHET

ELEKTRIFIERING
SaltX senaste innovation, 
Electric Arc Calciner är en 
unik patentsökt teknisk 
lösning som möjliggör en 
elektrifiering av den indu-
striella processen kalci-
nering – att hetta upp ett 
material till mycket höga 
temperaturer. Syftet med 
kalcinering är att driva 
bort ett ämne eller åstad-
komma en fasövergång.

Tekniken ersätter 
fossilbaserad upphettning 
med förnybar elektricitet 
och isolerar och separerar 
koldioxiden i upphett-
ningsprocessen och har 
en hög energieffektivitet. 
Kalcinering används av 
flertalet industrier, varav 
de vanligaste förekom-
mande är kalk- och ce-
mentindustrin. Dessa 
industrier är tillsammans 
en av världens största 
utsläppare av koldioxid.

Med SaltX teknik kan 
kunden effektivt ställa 
om sin produktion och 

kraftigt minska sina ut-
släpp.

ENERGILAGER
Klimatomställningen 
innebär att förnybara 
energislag byggs ut samt 
att industrin behöver 
ersätta fossila bränslen 
i sin produktion med 
förnybar elektricitet. 
Det här ställer nya krav 
på flexibilitet och lager i 
energisystemet.

SaltX energilagringslösning 
bidrar till att kunna lagra 
stora kvantiteter av energi 
till städer och industrier för 
att möjliggöra en snabbare 
och mer stabil övergång till 
förnyelsebara energikällor. 
Genom att ladda energilag-
ret med förnybar el, eller 
överskott av el från befint-
ligt nät, kan urladdning ske 
när så önskas med högvär-
dig ånga.

Såväl energisektorn som 
industrin har krav på sig 
att ställa om sin produk-
tion för att minimera 
koldioxidutsläpp och nå de 
globala klimatmålen. SaltX 
energilager hjälper kunder-
na att ställa om genom att 
erbjuda elektrifiering, ökad 
flexibilitet samt säkerhets-
marginaler.

SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och 
marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för  
kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksam-
het inom storskaliga energilagringslösningar och  
elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. 
Ambitionen är att bli en ledande aktör för den gröna  
industriella omställningen genom att bidra till att eliminera 
miljontals ton av koldioxidutsläpp.

ELECTRIC ARC 
CALCINER – 
EN PATENTSÖKT 
LÖSNING SOM 
MÖJLIGGÖR 
PRODUKTION AV 
KALK OCH CEMENT 
MED KRAFTIGT 
MINSKADE 
UTSLÄPP.

SALTX VERKSAMHETSOMRÅDEN

Segment Elektrifiering Energilager

Grön Kalk Grön Cement Power to SteamApplikationer

SaltX verksamhet bedrivs inom två olika verksamhetsben – elektrifiering och energilager. För dessa 
finns för närvarande tre applikationsområden riktade mot industrin i syfte att reducera sektorns kol-
dioxidutsläpp.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER

... UNDER FJÄRDE KVARTALET
SLUTRAPPORT FÖR PILOTANLÄGGNINGEN  
I BOLLMORA KLAR MED TILLFREDSTÄLLANDE 
RESULTAT
SaltX Technology lämnade i oktober 2022 in sin 
slutrapport avseende storskalig termokemisk 
energilagring till Energimyndigheten. Rapporten 
visar goda resultat avseende projektets övergri-
pande målsättning att använda befintliga skalbara 
teknologier för att bygga en av marknaden efter-
frågad lösning för långvarig energilagring. 

SMA MINERAL BESTÄLLDE FÖRSTA  
FASEN AV ELEKTRISK KLIMATNEUTRAL 
KALKFABRIK
Affären är en viktig milstolpe för SaltX Technolo-
gy och markerar starten för en ny svensk elek-
trifierad och klimatneutral kalkindustri. Parterna 
startar första fasen i projektet omgående med 
målsättning att fabriken ska leverera klimatneu-
tral kalk till marknaden år 2025. Beställningen 
omfattar förstudie, förprojektering och tester till 
ett värde av 16 miljoner kronor.

... EFTER PERIODENS UTGÅNG
SALTX OCH SMA MINERAL HAR INGÅTT  
PARTNERSKAP MED CELSA ARMERINGSSTÅL 
Celsa Nordic är en av Nordens största produ-
center av armeringsstål. Celsa Nordic har sitt 
stål- och valsverk i Mo i Rana, Norge. Här pro-
duceras armeringsstål baserat på 100 procent 
återvunnet stålskrot. Samarbetsavtalet mellan 
SMA Mineral och SaltX Technology avser uppfö-

randet av en elektrisk och klimatneutral produk-
tionsanläggning.

SALTX GÅR IN I INDUSTRIALISERINGSFAS 
- INVESTERAR 50 MKR I 
NY DEMONSTRATIONSANLÄGGNING
Efter framgångsrika och verifierade tester för 
tillverkning av klimatneutral kalk och med en 
förhandsbeställning på en första fabrik från SMA 
Mineral, satsar nu bolaget ca femtio miljoner kro-
nor i en demonstrationsanläggning för att indu-
strialisera tekniken för elektrisk kalcinering.

SALTX, SMA MINERAL OCH SSAB GENOMFÖR 
FÖRSTUDIE KRING TILLÄMPNING AV NY 
TEKNIK FÖR FRAMSTÄLLNING AV KLIMAT-
NEUTRAL KALK
SaltX Technology, SMA Mineral och SSAB inleder 
en gemensam förstudie av hur en ny teknik för 
framställning av klimatneutral kalk skulle kunna 
tillämpas i SSAB:s ståltillverkningsprocess. Tekni-
ken, som är under utveckling av SaltX, siktar till 
att ersätta fossila bränslen med förnybar elektri-
citet vid framställning av kalk. Vid tillverkning av 
malmbaserat stål behövs kalk som slaggbildare.        
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FINANSIELL ÖVERSIKT

OKTOBER - DECEMBER
KVARTAL 4 2022 

INTÄKTER, KOSTNADER  
OCH RESULTAT

Nettoomsättning
Nettoomsättning för kvartalet 
uppgick till — (—) tkr.

Aktiverat arbete för 
egen räkning 
Aktiverat arbete för egen räk-
ning uppgick till — (2 010) tkr i 
kvartalet.

Övriga intäkter 
Övriga intäkter i kvartalet upp-
gick till 102 (20) tkr och avsåg 
bland annt bidrag från Energi-
myndigheten.

Kostnader
Kostnader under kvartalet 
uppgick till -15 987 (-15 574) 
tkr, fördelat på övriga externa 
kostnader -7 400 (-10 144) 
tkr, personalkostnader -5 626 
(-3 866) tkr samt avskrivningar 
på anläggningstillgångar, främst 
balanserade utgifter för utveck-
ling, på -2 961 (-1 564) tkr. 

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet blev -15 885 
(-13 544) tkr och har påverkats 
av den minskade graden av ak-
tiverade utvecklingskostnader.

Finansiella poster
Resultat från finansiella poster 

uppgick till -2 246 (-1 842) tkr 
och bestod av ränta på skulder 
till Energimyndigheten och 
Almi Företagspartner samt på 
leasingskulder. Räntesatsen på 
dessa skulder är kring 7 pro-
cent. Vidare ingår förändring i 
verkligt värde på aktierna i Cen-
tral Development Holdings Ltd 
som var negativt under kvarta-
let med -1 800 (-1 375) tkr.

Resultat före skatt
Resultat före skatt blev -18 131 
(-15 386) tkr.

Resultat per aktie före och 
efter utspädning uppgick till 
-0,15 (-0,15) kr.

KASSAFLÖDE, INVESTERING 
OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten i kvartalet upp-
gick till -9 091 (-14 339) tkr.

Koncernens likvida medel vid 
årets slut uppgick till 74 340 
(51 160) tkr.

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder uppgick till 
29 321 (27 177) tkr och bestod 
av lån från Energimyndigheten 
om 24 386 tkr och Almi Före-
tagspartner om 599 tkr, samt 
leasingskulder 4 336 tkr.

Lånet från Almi amorteras 
månadsvis under 5 år.

Investeringar
Under kvartalet gjordes inves-
teringar som belastat kassa-
flödet med -342 (-1 524) tkr. 
Dessa bestod av löpande inves-
teringar i nya patent inklusive 
patentsökning på fler markna-
der samt utrustning.

Bolagets hyreskontrakt har 
förlängts i tre år från 1 augusti 
2023, vilket påverkat 
nyttjande rättstillgångar och 
leasingskulder med 4 927 tkr 
på bokslutsdagen i enlighet 
med gällande redovisningsreg-
ler (IFRS 16).

Eget kapital
Eget kapital vid kvartalets slut 
uppgick till 125 619 (112 375) 
tkr eller 1,04 (1,09) kr per aktie. 
Soliditeten vid samma tidpunkt 
var 75 (74) %.

JANUARI – DECEMBER  
HELÅR 2022

INTÄKTER, KOSTNADER  
OCH RESULTAT

Nettoomsättning
Nettoomsättning för året upp-
gick till 256 (164) tkr och avser 
konsulttjänster inom produktut-
veckling.

Aktiverat arbete för 
egen räkning 
Aktiverat arbete för egen räk-
ning uppgick till 351 (18 155) 
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UTVECKLING PER KVARTAL     
Tkr Kv 4 2021 Kv 1 2022 Kv 2 2022 Kv 3 2022 Kv 4 2022
Nettoomsättning — 106 — 150 —
Rörelseresultat (EBIT) -13 544 -12 374 -16 645 -10 668 -15 885
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 339 -12 295 -14 133 -12 196 -8 355
Resultat per aktie, kr -0,15 -0,14 -0,16 -0,09 -0,15

tkr för året och avser återståen-
de mindre kostnader för utveck-
ling och uppförande av en pilot 
med ny reaktorteknologi base-
rad på fluidisering.

Övriga intäkter
Övriga intäkter för året uppgick 
till 162 (1 200) tkr.

Kostnader
Kostnader för året uppgick till 
-56 341 (-57 106) tkr, fördelat 
på övriga externa kostnader 
-25 100 (33 015) tkr, personal-
kostnader -20 827 (-17 888) tkr 
samt avskrivningar på anlägg-
ningstillgångar, främst balanse-
rade utgifter för utveckling, på 
-10 414 (-6 203) tkr.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet blev -55 572 
(-37 587) tkr och har främst på-
verkats av den minskade graden 
av aktiverade utvecklingskost-
nader.

Finansiella poster
Resultat från finansiella poster 
uppgick till -3 525 (-690) tkr 
och bestod av ränta på skul-
der till Energimyndigheten och 
Almi Företagspartner samt på 
leasingskulder. Räntesatsen på 

dessa skulder är kring 7 pro-
cent. Vidare ingår förändring 
i verkligt värde på aktierna i 
Central Development Holdings 
Ltd som var negativ under året 
med -1 767 (1 200) tkr.

Resultat före skatt
Resultat före skatt blev -59 097 
(-38 277) tkr.

Resultat per aktie före och 
efter utspädning uppgick till 
-0,53 (-0,39) kr.

KASSAFLÖDE, INVESTERING 
OCH FINANSIELLA STÄLLNING

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten för året uppgick 
till -47 716 (-36 092) tkr.

Investeringar
Under året gjordes investeringar 
som belastat kassaflödet med 
-1 477 (-15 006) tkr. Dessa 
bestod av löpande investeringar 
i nya patent inklusive patent-
sökning på fler marknader samt 
återstående mindre del balanse-
rade utgifter.

MODERBOLAGET
Moderbolagets, SaltX Technolo-
gy Holding AB (publ), verksam-

het omfattar koncerngemen-
samma tjänster och förvaltning 
av dotterbolaget SaltX Techno-
logy AB samt att upprätthålla 
bolagets notering på Nasdaq 
First North Premier Growth 
Market.

Resultat före skatt och kon-
cernbidrag för året uppgick till 
-12 264 (-7 447) tkr. Moderbo-
lagets disponibla likvida medel 
uppgick per 31 december till  
70 568 (49 141) tkr.

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet uppgick vid årets 
utgång till 9 688 186,72 kr be-
stående av 121 102 334 aktier 
à 0,08 kr. Bolaget genomförde 
under året en riktad emission 
om 18 165 350 aktier som teck-
nades av SMA Mineral AB, en 
av bolagets samarbetspartners, 
till 4,00 kronor per aktie vilket 
tillfört bolaget 72,7 miljoner 
kronor.

AKTIEN
Aktien i SaltX är noterad på 
Nasdaq First North Premier 
Growth Market.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för 2022 
uppgick till -0,53 (-0,39) kr 

FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITAL UNDER ÅR 2022     
  Förändring Ackumulerat    Förändring  Ackumulerat
	 	 aktiekapital	 aktiekapital	 antal	aktier	 antal	aktier
Ingående balans 2022  — 8 234 958,72 — 102 936 984
Riktad emission (2022)  1 453 228,00 9 688 186,72 18 165 350 121 102 334
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baserat på ett medeltal om 
111 262 769 (97 311 984) 
aktier, före utspädning. I maj 
genomförde bolaget en emis-
sion av teckningsoptioner 
varav 738 000 tecknats av 
nyckelpersoner. Detta påverkar 
dock inte på grund av negativt 
resultat.

Väsentliga risker och  
osäkerhetsfaktorer
All affärsverksamhet och allt 
ägande av aktier är förenat  
med risker. Risker som hanteras 
väl kan innebära möjligheter 
och värdeskapande, medan det 
motsatta kan medföra skador 
och förluster. Riskerna kan delas 
in i marknadsrelaterade, rörelse-
relaterade och finansiella risker. 

Se vidare bolagets årsredo-
visning på hemsidan.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har 

upprättats i enlighet med In-
ternational Financial Reporting 
Standards (IFRS) sådana de an-
tagits av EU samt RFR 1 Kom-
pletterande redovisningsregler 
för koncerner samt Årsredo-
visningslagen. Delårsrapporten 
har upprättats i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering. 

Moderbolagets redovisning 
är upprättad enligt Årsredovis-
ningslagen och Rådet för finan-
siell rapporterings rekommen-
dation RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer. Tillämpning-
en av RFR 2 innebär att moder-
bolaget i delårsrapporten för 
den juridiska personen tilläm-
par samtliga av EU antagna 
IFRS och uttalanden så långt 
detta är möjligt inom ramen för 
årsredovisningslagen, tryggan-
delagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning 
och beskattning. Delårsrappor-
ten för moderbolaget har 

upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen.

Tillämpade redovisningsprin-
ciper överensstämmer med de 
som beskrivs i SaltX 
Technology koncernens års-
redovisning för 2021.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER  
TOTALRESULTAT – SAMMANDRAG

Tkr Kv 4 2022 Kv 4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Nettoomsättning — — 256 164
Aktiverat arbete för egen räkning — 2 010 351 18 155
Övriga rörelseintäkter 102 20 162 1 200
SUMMA 102 2 030 769 19 519

Övriga externa kostnader -7 400 -10 144 -25 100 -33 015
Personalkostnader -5 626 -3 866 -20 827 -17 888
Avskrivningar av anläggningstillgångar -2 961 -1 564 -10 414 -6 203
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -15 987 -15 574 -56 341 -57 106

RÖRELSERESULTAT -15 885 -13 544 -55 572 -37 587

Finansiella intäkter 2 — 14 —
Finansiella kostnader -2 248 -1 842 -3 539 -690
FINANSIELLA POSTER - NETTO -2 246 -1 842 -3 525 -690

RESULTAT FÖRE SKATT -18 131 -15 386 -59 097 -38 277

Inkomstskatt — — — —

PERIODENS RESULTAT -18 131 -15 386 -59 097 -38 277

Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, kr
Resultat per aktie före utspädning -0,15 -0,15 -0,53 -0,39
Resultat per aktie efter utspädning -0,15 -0,15 -0,53 -0,39

I koncernen återfinns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat. 
Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.    
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
– SAMMANDRAG

Tkr 31 dec 2022 31 dec 2021

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar	 	
Immateriella	anläggningstillgångar	 	 	 	
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 76 416 84 795
Patent och varumärken 2 022 1 587
 78 438 86 382
Materiella	anläggningstillgångar	 	
Inventarier, verktyg och installationer 476 660
Nyttjanderättstillgångar 5 813 2 405
 6 289 3 065

Finansiella	anläggningstillgångar	 	
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 788 6 555
 4 788 6 555
Summa anläggningstillgångar 89 263 96 002
   
Omsättningstillgångar
Förskott leverantörer 13 91
Övriga kortfristiga fordringar 1 962 2 696
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 407 1 300
Likvida medel 74 340 51 160
Summa omsättningstillgångar 77 722 55 247
SUMMA TILLGÅNGAR 166 985 151 249
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital  
Aktiekapital 9 688 8 235
Övrigt tillskjutet kapital 790 619 719 731
Balanserat resultat inklusive årets resultat -674 688 -615 591
Summa eget kapital 125 619 112 375

Långfristiga	skulder	 	
Övriga skulder 24 985 26 186
Leasingskulder 4 336 991
Summa långfristiga skulder 29 321 27 177

Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 3 212 3 565
Leasingskulder 1 726 1 601
Övriga skulder 1 560 1 533
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 943 4 998
Summa kortfristiga skulder 12 441 11 697
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 166 985 151 249
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
– SAMMANDRAG

KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL  

                      Hänförligt till moderföretagets aktieägare 
    Balanserat 
   Övrigt resultat
   tillskjutet inkl. årets Summa
Tkr	 	 Aktiekapital	 kapital	 resultat	 eget	kapital

Ingående balans 1 jan 2021  7 035 665 713 -577 314 95 434
Resultat jan-dec 2021 tillika summa totalresultat  — — -38 277 -38 277
Summa totalresultat  — — -38 277 -38 277
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:
Riktad emission  1 200 58 800 — 60 000
Emissionskostnader  — -4 782 — -4 782
Utgående balans 31 dec 2021  8 235 719 731 -615 591 112 375

Ingående balans 1 jan 2022  8 235 719 731 -615 591 112 375
Resultat jan-dec 2022 tillika summa totalresultat  — — -59 097 -59 097
Summa totalresultat  — — -59 097 -59 097
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:
Riktad emission  1 453 71 208 — 72 661
Emissionskostnader  — -1 036 — -1 036
Likvid från optioner  — 716 — 716
Utgående balans 31 dec 2022  9 688 790 619 -674 688 125 619
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KONCERNENS RAPPORT  
ÖVER KASSAFLÖDEN

Tkr Kv 4 2022 Kv 4 2021 Helår 2022 Helår 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster -18 131 -15 386 -59 097 -38 277
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 4 760 2 939 12 179 5 003
 -13 371 -12 447 -46 918 -33 274

Ökning/minskning av rörelsefordringar 1 610 -524 705 -115
Ökning/minskning av rörelseskulder 2 670 -1 368 -1 503 -2 703
Summa förändring av rörelsekapital 4 280 -1 892 -798 -2 818
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 091 -14 339 -47 716 -36 092
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -262 -1 468 -1 164 -14 836
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -80 -56 -313 -170
Kassaflöde från investeringsverksamheten -342 -1 524 -1 477 -15 006
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Nyemission netto efter transaktionskostnader — — 72 341 55 218
Förändring av långfristiga leasingskulder — -425 -855 -1 688
Finansiering utveckling genom offentliga medel — — 887 3 079
Kassaflöde från finansieringsverksamheten — -425 72 373 56 609

Periodens kassaflöde -9 433 -16 288 23 180 5 511
Likvida medel vid periodens början 83 773 67 448 51 160 45 649
Likvida medel vid periodens slut 74 340 51 160 74 340 51 160
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Tkr Kv 4 2022 Kv 4 2021 Helår 2022 Helår 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster -18 131 -15 386 -59 097 -38 277
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 4 760 2 939 12 179 5 003
 -13 371 -12 447 -46 918 -33 274

Ökning/minskning av rörelsefordringar 1 610 -524 705 -115
Ökning/minskning av rörelseskulder 2 670 -1 368 -1 503 -2 703
Summa förändring av rörelsekapital 4 280 -1 892 -798 -2 818
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 091 -14 339 -47 716 -36 092
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -262 -1 468 -1 164 -14 836
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -80 -56 -313 -170
Kassaflöde från investeringsverksamheten -342 -1 524 -1 477 -15 006
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Nyemission netto efter transaktionskostnader — — 72 341 55 218
Förändring av långfristiga leasingskulder — -425 -855 -1 688
Finansiering utveckling genom offentliga medel — — 887 3 079
Kassaflöde från finansieringsverksamheten — -425 72 373 56 609

Periodens kassaflöde -9 433 -16 288 23 180 5 511
Likvida medel vid periodens början 83 773 67 448 51 160 45 649
Likvida medel vid periodens slut 74 340 51 160 74 340 51 160

NOT 1  VIKTIGA UPPSKATTNINGAR 
OCH BEDÖMNINGAR FÖR 
REDOVISNINGSÄNDAMÅL 

De uppskattningar och antagan-
den som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden för tillgångar 
och skulder är: 

 Tidigare erhållen finansiering 
från Energimyndigheten

 Långfristiga skulder består till 
största del av lån från Ener-
gimyndigheten om 24 386 tkr. 
Lånet är räntebärande med 
cirka 7 procent per år. Begäran 
om eftergift av huvuddelen av 
lånet har tillställts myndighe-
ten vid tre tillfällen och besva-
rats med negativt besked.

 Immateriella tillgångar  
Den största redovisade till-
gången i SaltX balansräkning 
utgörs av balanserade utgifter 
för utvecklingsarbeten. Dessa 
är hänförliga till basteknolo-
gin, applikationen storskalig 

energilagring, EnerStore, samt 
den nya applikationen elektri-
fiering. En nedskrivningspröv-
ning av denna tillgång upprät-
tas baserat på en uppskattning 
och bedömning av vad kon-
cernens teknologi kan leda till 
i form av framtida intäkter och 
kassaflöden. Viktiga kompo-
nenter vid beräkning av dessa 
framtida värden är volymtill-
växt, vinstmarginal och dis-
konteringsränta. En väsentlig 
förändring av viktiga kompo-
nenter i beräkningen kan inne-
bära att balansposten behöver 
justeras. De kassaflöden som 
diskonteras för nedskrivnings-
prövning är hämtade från 
bolagets budget och långtids-
prognos med antagande om 
att tillräcklig finansiering kan 
säkerställas för att långsiktigt 
kunna fortsätta verksamheten.

 Utveckling
Koncernen gör en bedöm-
ning av när produkten eller 
processen är tekniskt och 

kommersiellt gångbar samt 
om koncernen har tillräck-
liga resurser att fullfölja 
utvecklingen och därefter 
använda eller sälja den 
immateriella tillgången. 
Om dessa förutsättningar 
är uppfyllda redovisas en 
immateriell tillgång i balans-
räkningen. I samband med 
att en ny pilotanläggning har 
uppförts med ny reaktor-
teknologi har utgifterna för 
detta projekt aktiverats.

 Forskning och sälj- 
främjande åtgärder
Koncernen har under perio-
den fokuserat både på 
applikationen för storskalig 
energilagring, EnerStore, 
och den nya applikationen 
elektrifiering. Aktiviteterna 
har utöver ovan nämnd 
pilotanläggning, som syfta-
de till att finna en mer 
effektiv process för att 
ladda och ladda ur energi, 
också utgjorts av forskning 

NOTER

INTÄKTER
 Kv 4 2022 Kv 4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Intäkter från avtal med kunder — — 256 164
Övriga intäkter 102 20 162 1 200
Summa intäkter 102 20 418 1 364
 
Koncernen har intäkter från kunder enligt specifikation nedan:

 Kv 4 2022 Kv 4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Varuförsäljning — — — 61
Konsulttjänster (teknik) — — 256 103
Summa kundintäkter — — 256 164 



18 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké Kv 4 2022

kring processen för elektri-
fiering, kalcinering, av 
kalksten för framställning av 
kalk och cementmaterial. 
Det senare har lett till ny 
teknologi och lösning för 
kalcineringsprocessen. 
Vidare har resurser lagts på 
initiala säljfrämjande åtgär-
der i form av arbete och 
förberedelser av pre-kom-
mersiella anläggningar 
tillsammans med partners. 
Dessa aktiviteter och insat-
ser har karaktären av forsk-
nings- och säljfrämjande 
verksamhet och kostnads-
förs löpande när de upp-
kommer.

Uppskattningar och bedöm-
ningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet 
och andra faktorer, inklusive för-

väntningar på framtida händelser 
som anses rimliga under rådande 
förhållanden.

NOT 2   INTÄKTER

Koncernen har redovisat följan-
de belopp i resultaträkningen 
hänförliga till intäkter, se tabell 
på föregående sida.

NOT 3  F INANSIELLA  
INSTRUMENT

För koncernens upplåning från 
Almi Företagspartner motsvaras 
det redovisade värdet på upplå-
ningen dess verkliga värde efter-
som räntan på denna upplåning 
är i paritet med aktuella mark-
nadsräntor. Avseende lånet från 
Energimyndigheten har begäran 

om eftergift av lånet tillställts 
myndigheten vid tre tillfällen och 
besvarats med negativt besked.

Vad gäller verkligt värde på 
kortfristiga finansiella tillgångar 
och skulder bedöms verkligt 
värde motsvara redovisat värde, 
eftersom diskonteringseffekten 
inte är väsentlig.

NOT 4  TRANSAKTIONER  
MED NÄRSTÅENDE

Under perioden har inga transak-
tioner med när stående förekom-
mit annat än avtalade ersättning-
ar till styrelse och ledning.

VERKLIGT VÄRDE
 31 dec 2022 31 dec 2021  
 Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde
Statens Energimyndighet 24 386 23 830 24 386 23 830 

FÖRÄNDRING AV VERKLIGT VÄRDE PÅ AKTIER
Tkr Kv 4 2022 Kv 4 2021 Helår 2022 Helår 2021 
Förändring av verkligt värde på aktier -1 800 -1 375 -1 767 1 200

AKTIER I NOTERADE BOLAG
 31 dec 2022 31 dec 2021    
Central Development Holdings Ltd 4 788 6 555
(f.d. Zhong Fa Zhan Holdings Ltd)
Tillgångarna har värderats i nivå 1 i värdehierarkin.
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MODERBOLAGETS 
RESULTATRÄKNING

Tkr Helår 2022 Helår 2021

Nettoomsättning 2 400 2 400
Övriga rörelseintäkter — 34
SUMMA INTÄKTER 2 400 2 434

Övriga externa kostnader -3 373 -3 242
Personalkostnader -7 873 -6 680
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -11 246 -9 922

RÖRELSERESULTAT -8 846 -7 488

Ränteintäkter och liknande intäkter — 2
Finansiella kostnader -3 418 39
FINANSIELLA POSTER - NETTO -3 418 41

RESULTAT FÖRE SKATT -12 264 -7 447
  
Lämnat koncernbidrag — -50 000
Inkomstskatt — —
PERIODENS RESULTAT -12 264 -57 447
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MODERBOLAGETS 
BALANSRÄKNING

Tkr 31 dec 2022 31 dec 2021

TILLGÅNGAR  
Finansiella	anläggningstillgångar	 	
Andelar i dotterföretag 197 270 197 270
Andelar i långfristiga värdepappersinnehav 4 788 6 555
Summa finansiella anläggningstillgångar 202 058 203 825

Omsättningstillgångar
Förskott leverantörer 3 69
Kortfristiga	fordringar	 	
Övriga fordringar 215 321
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 197 248
Kassa och bank 70 568 49 141
Summa omsättningstillgångar 70 983 49 779
SUMMA TILLGÅNGAR 273 041 253 604
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget Kapital  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital 9 688 8 235
  9 688 8 235
Fritt	eget	kapital	 	
Överkursfond 571 964 501 076
Balanserat resultat -307 025 -249 578
Periodens resultat -12 264 -57 447
 252 675 194 051
Summa eget kapital 262 363 202 286

Kortfristiga	skulder	 	
Leverantörsskulder 243 499
Skulder till koncernföretag 7 314 48 663
Övriga kortfristiga skulder 121 140
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 3 000 2 016
Summa kortfristiga skulder 10 678 51 318
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 273 041 253 604
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STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och Vd försäkrar att denna bokslutskommuniké utgör en rättvisande 
översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet, finansiella ställning och 
resultat för den aktuella perioden.

Stockholm 17 februari 2023
Styrelsen

 Åke Sund Staffan Andersson Per Bodén  Tony Grimaldi 
 ordförande ledamot ledamot ledamot

 Hans Holmström  Erica Larson Elin Lydahl 
 ledamot ledamot ledamot

  Carl-Johan Linér 
  Vd
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REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT
 

Revisorns granskningsrapport 

SaltX Technology Holding AB (publ), org nr 556917-6596 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(bokslutskommuniké) för SaltX Technology Holding AB (publ) per 31 december 2022 och den 
tolvmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 
och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss 
att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna 
ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 17 februari 2023 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Claes Sjödin        
Auktoriserad revisor      
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ÖVRIG INFORMATION

KALENDER 
Årsstämma 2023   25 april 2023
Delårsrapport kvartal 1 2023   3 maj 2023
Delårsrapport kvartal 2 2023   23 augusti 2023
Delårsrapport kvartal 3 2023   1 november 2023
Bokslutskommuniké 2023   16 februari 2024

Årsredovisning 2022 förväntas publiceras i slutet av mars 2023.

ADRESS
SaltX Technology Holding AB (publ)
Västertorpsvägen 135
129 44 HÄGERSTEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Linér, Vd
070 532 08 08
cj.liner@saltxtechnology.com

Harald Bauer, CFO
0708 10 80 34
harald.bauer@saltxtechnology.com


